
 1 

  تورك و آزربایجان دٶولت قادینالريتورك و آزربایجان دٶولت قادینالري
  

TTÜÜRRKK  VVƏƏ  AAZZƏƏRRBBAAYYCCAANN  DDÖÖVVLLƏƏTT  QQAADDIINNLLAARRII  
 

   و آزربایجاندولتزنان ترك
  

  مئھران باھاري
  

   ٢٠٠٧ -  بوزآي٠٨ -   اورتاگون-  گونوالردونیا قادین
  ٢٠٠٧ - مارس٠٨ - پنجشنبھ- روز جھاني زن

  

  
  

  اركنتوتالینده باشیني كسیك ون `كوروشھخامنیش تركھ ن، تومریس 
  كورش ھخامنشي را در دست گرفتھ استبریده تومریس در حالیكھ سر ملكھ 
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 :باره زنان تركبطوطھ در  ابن
  
  

بھ فرمان سلطان و : مینویسد مقام زن پیش تركھا و مغولھا خیلي بلند و محترم است چنانكھ باالي فرامین شاھي"
  )٢٤٨ص (بطوطھ  سفرنامھ ابن ".. ...خواتین

  
مقام . خود داشتند باره زنان در) تركان(مایھ تعجب فراوان بود احترامي بود كھ ) تركان( این بالد كھ در چیزي"

  ...زن در میان این مردم بیشتر از مقام مرد است 
  

 را در میان گرفتند نوخات ، كنیزكان.در كنار خود نشاندرا برخاست و سالم كرد و او  نوخاتدر پیش ) تركان(امیر 
. ... دست او داد  قدحي ریخت و بھ دو زانو در برابر امیر نشستھ قدح را بھنوخات. قمیز آوردند) شراب(آنگاه  و

روي زن ھم باز است، چھ . را نمیبندند پنجره ھاي اطاقك...   داد و با ھم طعام نشستندنوخاتامیر نیز قدحي بھ 
  )٣٧٠بطوطھ ص  سفرنامھ ابن(. زنان ترك چادر بھ سر نمیكنند

 
اي كھ وارد  خانھ در این مرز و بوم بھ ھر زاویھ یا...  ھم بھ شھر عالیا كھ اول بالد روم است رسیدیمد در روز

این شھر عالیا كھ نامش  ... حجاب نیستند میشدیم ھمسایگان از زن و مرد بھ دیدار ما میآمدند زنان این نواحي در
  .ھستند كبردیم شھري است بزرگ كھ در ساحل دریا واقع شده و مردم آن تر

  
  )٢٢٣ صبطوطھ سفرنامھ ابن(. عادت زنان ترك معموًال با روي باز بیرون میرفت بر) در شیراز( نوخاتطاش 

  
  
  

  :)شیراز(باره زنان فارس بطوطھ در  ابن
  
  

.. .. میافكنند منزل خود را میپوشانند و برقع بر رخ شیرازي موزه بھ پا میكنند و ھنگام بیرون رفتن از زنان
 )٢١٧ صبطوطھ  ابنسفرنامھ(
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  :فھرست
  
  ١ ص –)مجسمھ تومریس با سر كورش( روي جلد -
  ٢ ص –و فارس  ابن بطوطھ در باره زنان ترك -
  ٣ ص – فھرست -
  ٣ ص– وضعیت زنان در دوره تركي تاریخ ایران -
  ٤ ص –  سنجش تمدنھاست در مھمياحترام بھ حقوق زن معیار -
  ٥ ص – تعاریف و اصول -
  ٥ ص –تركان موغول  مونقولھا و -
  ٦ ص –  معني چند اصطالح و رتبھ تركي در نام دولتزنان ترك-
  ٣٩ تا ص ٧ ص –  و آزربایجاندولتزنان ترك -

  
  وضعیت زنان در دوره تركي تاریخ ایران

  
ھیچگاه رسما در و دیگر اقوام ایراني زبان  زنان فارسبعد از اسالم،  ایران، پیش و در دورھاي گوناگون تاریخ

در تاریخ دولتھا و جوامع ایراني زبان و فارس بویژه پس از اسالم زنان . اندمملكتي دخالت نداشتھ و ور سیاسي ام
 مگر در مواردي خاص و استثنائي كھ شامل چند زن پادشاه یا حاكم و یا زناني كھ بر، صاحب نام ثبت نشده است

سیاست قدم  در عرصھ جامعھ وتصادفا عاده و اساس لیاقت و شھامت خاص و دارا بودن ھوش و استعداد فوق ال
در  .با اینھمھ وجود و ظھور اینگونھ زنان در تاریخ قوم فارس بیش از آنكھ یك قاعده باشد یك استثنا است. نھاده اند
از حقوق اجتماعي و آموختن محروم كال و زنان خصوصا جز طبقھ حاكمھ، مردم بھ الذكر  ھاي فوق حكومت
 و اسیر تعصبات قرار داشتھ معرض فشار و تضییق بھ شدت از نظر اجتماعي در وامع و دولتھاجزنان این  .بودند

  از آل كرت در شرق ایران،در زمان حكومت ملك فخرالدینبھ عنوان مثال . قومي و مذھبي و تنگ نظري بودند
 كفش براي زنان را زنان ھفت سال از بیرون آمدن از منزل محروم بودند و بھ فرمان شاه، كفاشان حق دوختن

  . نداشتند
  

بر عكس، حقوق باالتر و مقام واالتر زنان ترك در تاریخ در سھ سطح متفاوت خانواده، اجتماع و دولت بیش از 
در سیستم حقوقي جوامع و دول تركي پیش از اسالم زنان از موقعیت واال . آنكھ یك استثنا بوده باشد یك قاعده است

خداوند تركان، براي آنكھ ملت : "چنانكھ در كتابھ ھاي گ ك تورك گفتھ مي شود. دندو حقوق سیاسي برخوردار بو
ولھا براي زنان ونقمو تركھا ". تورك از بین نرود، پدرم ایل دریش خاقان و مادرم ایل بیلگھ خاتین را فرستاد

میان تاریخ در در  .مرد از حقوق مادي و معنوي مساوي برخودار بودند احترامي زیادي قائل و زن و اھمیت و
پس از آنكھ تركان اسالم آوردند در حقوق و موقعیت  .نبود و بدن  روي و مويانیدنرسم پوشتركان و جوامع آنھا، 

بھ تصریح نظام الملك در حالیكھ حكمداران پارسي، . اجتماعي و سیاسي زنان ھیچ تغییر و افول مھمي حادث نشد
ئل نبوده اند، خانھاي تركستان، در تمام امور دولتي با زنان و خاتینھا براي زنان ھیچگونھ نقش و حقوق سیاسي قا

اولین سالطین و نھ تنھا  در دنیاي اسالم. مشاوره كرده و نظرات و آرا زنان را بر مردان ترجیح مي داده اند
 ینخاتن ھ تركآلتین جان ھمست توغرول بیگ سلجوقي، گ وھر خواھر آلپ آرسالن سلجوقي، رھبران زن چون 

)  م١٢٥٠ –در قاھره ( شجر الدر  ،) م١٢٣٦ –در دھلي (لطان ویھ سیضر، ) م١٠٧٢(ھمسر ملكشاه سلجوقي 
، بلكھ زنان ھمگي ترك مي باشند... نائبھ اینانج خاتین از ارمنشاھان، نائبھ بي بي تورخان از دولت سالغوري و 

ر غرب آسیا و سراسر تاریخ اسالم را تشكیل  درصد كل دولتزنان و فرامروایان زن د٩٠ترك بھ تنھائي بیش از 
  . مي دھند

  
مسلط شده و حكومتھاي كنوني ایران اراضي  ترك بر ، ارتشھايخاندانھا، ایالت ھا،ولونقماز حملھ  پیش چندین قرن

و حاكمیت تركان بر ایران، دوره تركي تاریخ ایران استیالي عنصر ترك دوره  .و مھمي تشكیل داده بودندمتعدد 
ي تركي برجستھ بھ لحاظ حقوق گسترده  مسلمان با بي میلي و خشكي از این دوره فارسي ومنابع . یده مي شودنام
  در طول این. كوتاه و خشك گذشتھ اند،یاد كرده و از ذكر وقایع مربوط بھ آن خیلي سریعدر تاریخ ایران  زنان
و با مي یابد موغولي ادامھ -، در دوره تركيدوشمیآغاز ول ونقھجوم م نیم پیش از در حدود دو قرن وكھ  هدور
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 ترك و ایلي نآداب و رسوم و سنفرھنگ،  در توافق با میرسد وتاسیس دولت فارسي پھلوي در قرن بیستم بھ انجام 
 .نده امشغول فعالیت بود ھمپاي مردانجنگ و در امور سیاسي  و  اقتصاديھچرخ زنان در كارھاي خانھ،ول، ونقم

نائل مي شدند و دولتي داشتند و بھ مقامات مھم را در این دوره اموال و ثروتھاي خاص خویش ول ترك و مونقزنان 
غیرترك ایرانیان بتھ باید تاكید كرد لا .را در دست مي گرفتندو حتي خاندان و دولت در موقع لزوم زمام امور ایل 

-زن ستیز ایراني فرھنگ، سنن و آداب تا نددادمیتالش و كوشش زیادي انجام   زبانھا و یا تاتھافارس-تاجیكبویژه 
   .شدندمیموفق در این امر خود را ھمچنان دست نخورده و پابرجا نگھدارند و تا حدودي ھم آریائي 

  
 ھرچند این دولت بھ شدت -آغاز دوره دول تركي در تاریخ ایران یعني ھمزمان با حاكمیت دولت تركي غزنوي در 

بطور غیرمستقیم و در خالل اقدامات سیاسي، ول اغلب نقترك و موزنان  - ي بودمتاثر از فرھنگ ایراني و فارس
 نقش يمانند مسالھ جانشیني سالطین، سیاست نزدیكي با دولتھاي ھمجوار، عقد معاھدات صلح و نظیر آن ایفا

ابن زنگي ملكھ اج دختر اتابك سعد مانند ازدو(نیز در این دوره ازدواجھاي سالطین با دختران حاكم . میكرده اند
رواج داشت كھ بیشتر )  ازدواج آبیش خاتون با منگو تیمور پسر ھالكوخان٫خاتون با سلطان جالل الدین خارزمشاه

بسیاري از نام .  بمنظور نزدیكي بھ سلطان و یا تشدید رابطھ دوستي با او بوده استھ وجنبھ سیاسي و مادي داشت
خدمت بھ دستگاه غزنویان  با سوادي، پارسائي، خانھ داري وبھ لحاظ یا در توطئھ ھا شركت و  كھ این دوره زنان

 بتدریج زمینھ پس از آن در دوره دولت تركي سلجوقي،.  كسب مي كرده اند در تواریخ ثبت شده استمعروفیت
در بسیاري   و شدبودند مھیاترتظاھر و تعصب مذھبي كھ عاري از  ایلينفوذپذیري سنن گسترش فرھنگ تركي و 

این تواریخ مربوط بھ در .  قدرت و مقامي را كھ در سرزمینھاي موطن خود داشتند باز یافتندتركزنان موارد از 
 كھ مستقیم یا غیرمستقیم در كار سلطنت شوھران یا يسلطنت و حكومت رسیده و یا زنانھ بترك  زنان ،دوره

  .استفرزندان خود شریك بودند بسیار فراوان 
  

در میان تاریخنگاران فارس  دوراني كھ ،تیموريتركي ایلخاني تا تشكیل دولت ربایجاني  آز-تركياز افول دوره 
مستقل و گاه نیمھ مستقل تحت تابعیت  موغولي -بیشمار تركيھاي   حكومت،دوره فترت شھرت داردخطا بھ بھ 

فارس، (فارسستان  ریان یا آل مظفر درولغاعراق و سآزربایجان و  آل جالیر در دولتچون ھمغول وبازماندگان م
این دوره . پدیدار گشتند ... و)كرمان(فارسستان ، قراختائیان در )شیراز(فارسستان  و كردستان، اینجو در )كرمان

–این دولتھاي تركي در دوره ترك زنان . یكي از صفحات زرین تاریخ ترك، تاریخ زنان و تاریخ اسالم است
آوري، سواركاري، شعر و ھنرھاي زمانھ  ن در زمینھ جنگھمچون مردا،  داشتندبسیارآزادي عمل موغولي 

سیاسي مقام و موقعیت خود را حفظ كرده و گاه بھ قدرت ھمچنان  بسیاري پس از پذیرش اسالم  ودیدند آموزش مي
زنان ترك و سیاسي نفوذ و اقتدار برجستھ  دوران ،دوران دولت تركي قراختائیانبھ عنوان مثال . شدند نائل مينیز 
 ترك، بھ حاكمان و تيسنفرھنگ در میان قاراخیتایھا مانند دیگر دولتھاي تركي و طبق . استدر ایران غول ونم

قوتلوق خان "از این میان . ن ویا تركھ ن دارد برخورد میشودی ھمھ عنوان خاتشانسامیكھ ا متعددامراي زن 
مخدوم شاه قوتلوق  "،)كومت كرده است ماه ح١٠" (نیُحسن شاه پاشا خات"، ) سال حكومت كرده است٢٥" (نیخات
بانوي مقتدر (ن ی، آبیش خات)ھمسر بانفوذ سویورقاتمیش(ردوجین وك)  سال حكومت كرده است٩" (نیخات

كھ از نامداران تاریخ سیاسي ترك ھاي ایران میباشند ) ردوجین، ھمسر ایلخان مغولودختر ك(، شاه عالم )قراخیتاي
در میان . استمانند اكثر دیگر دولت ھاي تركي بھ داشتن حكمرانان زن مشھور یز نسالغوریھا  دوره .قابل ذكراند

 پدیده اي كھ در میان د، كھ بھ امارت رسیده اند دیده میشو"سالور بارچین" و "نیبورال خات"سالورھا زناني مانند 
  . نادر استفوق العادهاقوام ایراني زبان 

  
  مدنھاست سنجش ت در مھمياحترام بھ حقوق زن معیار

  
اجتماع و خانواده كھ مطابق با فرھنگ ملي و دولت، برابري زن و مرد و موقعیت یكسان حتي برتر زن ترك در 

با در آمیختن و تحت تاثیر قرار گرفتن تركھاي ایران از قوم و فرھنگ بھ موازات سنن دیرین تركي است بعدھا 
و در نھایت با تسط قوم فارس رجھ دو شمرده میشد فارسي و زردشتي كھ در نزدشان زن موجودي پست، خوار و د

روند تبدیل زنان ایران بھ انسانھاي درجھ دو امروز نیز بھ موازات بسط و . آسیبي جدي دیدبر دولت ایران 
و تسلط دھھ ھاي اخیر حاكمیت قوم فارس . جایگزیني فرھنگ فارسي در میان ملیتھاي غیرفارس كشور ادامھ دارد

  . حقوقترین دوره ھاي تاریخ زنان ترك بشمار میرود یران یكي از بي افرھنگ فارسي بر
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بر زن ستمدیده ایراني تحمیل شده امروز بنابر سنن و فرھنگ فارسي خفت باري كھ  رقت آور وشرایط و زندگي 
شدن این زندگي فرو انساني، از حجاب اجباري و بھ حاشیھ رانده . است غیراخالقي و مغایر با شان انسانیت است

 و از صحنھ حیات اجتماعي، نیم انسان و مھجور شمرده شدن در ساحھ حقوق و جزا و قانون و قضا و اقتصاد
منع اجراي ھنرھاي ملي آواز و رقص و ورزش آزادانھ و مختلط زنان و مردان، صیغھ ضداسالمي، ، مدیریت

 ملي و فولكلوریك تركي و فشار بر جداسازي زنان و دختران از پسران و مردان در مدارس و اجتماع، منع پوشش
عشایر ترك، تا سنگسار و قصاص و غیره، عالوه بر آن كھ ھمھ ضدبشري است، بالكل در ضدیت با فرھنگ ملي 

از این منظر،  .آزربایجاني و تركھاي ایران بوده و بویژه براي زن ترك غیرقابل قبول و غیر قابل تحمل است
زن ترك . یجان، بخشي از پروژه فارسسازي تركان ایران از سوي دولت استتضییق حقوق زنان در ایران و آزربا

ایران در آزربایجان و دیگر نقاط دمكراتیك خلق ترك ملي بھ زنجیر كشیده شده، ھم بھ مثابھ ستون اصلي حركت 
 و منطقھبراي احقاق حقوق ملي و فرھنگي خویش و ھم بھ عنوان عضوي پیشتاز از جامعھ زنان ملل ایراني 

درگیر در مبارزه براي پایان دادن بھ آپارتاید جنسي قرون وسطایي، قالب تنگي را كھ كھنھ مغزان بیخبر از شرف 
  .انساني برایش تھیھ كرده اند، بھ آرامي در ھم میشكند

    
  تعاریف و اصول 

  
  در این نوشتھ -١
  

ني، اداره دولت و فرمانروائي پرداختھ برجستھ ترك و آزربایجاني كھ تا اوائل قرن بیستم بھ حكمرا از زنان -الف
  ؛اند
 از زنان ترك و آزربایجاني وابستھ بھ خاندانھاي سلطنتي كھ بھ طرزي موثر در امور سیاسي و دولتي مداخلھ -ب

  ؛مي كرده اند
مانند ( و در موارد نادر از دولتزنان غیرترك و غیرآزربایجاني منسوب بھ دربارھاي ترك و آزربایجاني -پ

  ؛)ان مشھور بھ والیده سولطان در امپراتوري عثمانيدولتزن
  

بنابراین در این نوشتھ بھ دولتزنان ترك و آزربایجاني قرن بیستم، و یا زنان برجستھ ترك و . سخن گفتھ شده است
آزربایجاني در عرصھ ھایي غیر از حكمراني و فرمانروائي مانند ھنر، شعر، انقالبیگري، سیاست، قھرمانان 

  . اشاره اي نشده است.... میتولوژیك و -نان تاریخيمردمي، ز
  
 پس از نام ھر دولتزن، بھ عنوان نام خانوادگي نام ایل، قوم و یا خاندان و دولتي كھ وي بدان منسوب بوده و در -٢

ال مث.  بر آن حكمراني كرده است آورده شده استاوموارد نادري كھ اینھا معلوم نبوده اند نام سرزمین و محلي كھ 
، بوغاریق سابیر و تركھ ن )اینجو و ایلدنیز نام دولت و خاندان است(كوردوجین اینجو و م مینھ خاتین ایلدنیز 

آلبان و بوخارا نام (، مھین بانو آلبانلي و قاباق خاتین بوخارالي )سابیر و سالغور نام ایل و قوم است(خاتین سالغور 
  ). سرزمین و محل است

  
. نوشتھ شده اند" س زوموز یازیمي"لفظ صحیح تركي آنھا و بر اساس اورتوقرافي فونتیك  اسامي عموما طبق ت-٣

، خاتین و خانیم )در نام دختران بھ جاي فرم نادرست سلجوق(، سلجیك )بھ جاي فرم نادرست تركان(مانند تركھ ن 
  ) و خانمخاتینبھ جاي (
   

  مونقولھا و تركان موغول
  
، چوباني، )ایلكاني(، ھالكوئي )جالیري(ل و خاندانھاي موغولي ایلخاني  میالدي دو١٥ و ١٤در قرون  -١

 و كل ، ھندوستاندر ایران.... موغال ، آلتین اوردا، )چاغاتاي(، جغتائي )قاراخیتاي(اینجوئي، قوتلوق خاني 
یت این دو گروه، از این سبب و بھ منظور تاكید بر بینون. استحالھ یافتھ بودندو فرھنگ تركي آوراسیا در توده ترك 

خود را مغول، موغول و در عالم اسالمي و بخش ترك شده ایشان " مونغول"گروھھاي موغولي اصیل خویشتن را 
نظیر این حادثھ بعدھا در مورد توركمان و تركمن نیز بوقوع پیوستھ است كھ گروھھاي  .یا موغال نامیده اند
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در ساكن تمایز بین خویش و تركمنھاي ھمتبار و ھم ریشھ براي خاورمیانھ -در آسیاي صغیرآزربایجاني قزلباش 
آغ قویونلو، قاراقویونلو، (ربایجاني آزاما منابع فارسي این دولتھاي تركي . آسیاي میانھ، خود را توركمان نامیده اند

ن منابع فارسي فرقي بیھمینطور،  .را بھ نادرستي و عمدتا بھ قصد تركمن مي خوانند) صفوي، افشار و قاجار
نمي گذارند و در نتیجھ و بھ خطا دولتھاي ترك باقیمانده مونقولھاي ترك شده یعني موغولھا و گروه اصلي مونقول 

  . مي نامند) بھ معني مونقول(و آزربایجاني مانند ایلخانیان، چوپانیان و غیره را دولتھائي مغول 
  

ي كھ ھنوز بھ زبان مونقولي آشنائي داشتھ اشخاصتماما ترك شده، حال آنكھ در میان این گروه اصال مونقولي 
ربایجان تاسیس زكھ در آاز این جملھ است منسوبین خاندان و سران دولت جالیري . باشند، انگشت شمار بوده است

حاكمان اولیھ دولت ھرچند . آزربایجاني و زبان مادریشان نیز تركي آزربایجاني بوده است ھمھ متكلم بھ تركي شد
برخي از . ربایجاني و تركي تبدیل شده استز اما این دولت در سیر زمان تماما بھ دولتي آبوده اند مونقول ایلخاني

بھ عنوان . سالطین وغول در ایران و ھندوستان خدمات بسیار ماندگاري بھ فرھنگ، زبان و ادبیات تركي نموده اند
سلطاني فرھیختھ از این خاندان، ) ١٣٨٢-١٤١٠(نمونھ سلطان احمد اووئیس اوغلو غیاث الدین بھادر جاالییر 

موسیقي شناس، سخنور، مذھب، نقاش، خاتم بندي برجستھ بوده و دیوان شعري بسیار ارزشمند و مھمي بھ زبان 
  .بھ ھمھ حال در این نوشتھ و بدرستي، بھ دولتزنان موغول نیز جاي داده شده است .تركي آزربایجاني  دارد

  
  م دولتزنان تركدر ناتركي چند اصطالح و رتبھ  

  
معادل (بویژه در میان تاتارھا بھ معني ملكھ ) بیكھ+خان ("خان بیكھ"كلمھ تركي . ، دوشیزهباكره : Bikəبیگھ-بیكھ

  . است)  در تركي باستان و میانھ"تركھ ن"
فرمھاي ھمھ  "بي" و "بھ ي" ،"بیگ"، "بگ"، "بك. "فرمانرواي كشوري كوچك. امیر و والي : Bəkبیگ-بك

درجھ اي ، تركي عموما بھ معناي امیر در فرھنگ سیاسي دولو  این كلمھ در گذشتھ.  اندكلمھ تركيون یك گوناگ
 بھ "ي بھ"سھ فرم گوناگون آن امروزه . بكار رفتھ است تركي "خاقان" و "خان" و پایین تر از "آقا"باالتر از 
 "بیگلربیگي"  عنوان تركیبي.دن بكار میرومنحصرا در متون تاریخي" بیگ" و فرم  بھ معني امیر"بك"، معني آقا

ربایجاني ز آ– عنواني است كھ از زمان دولت تركي ،استعمال میشده) دولت صدر ("اولوس بیگي"كھ گاھا معادل 
 این عنوان از زمان شاه عباس صفوي در دولت. عربي است-رفتھ و بھ معني امیرالمرا فارسي ایلخاني بكار

 بكار -ربایجانزمعموال آ- د از عثمانیان بھ معني امیر بزرگترین منطقھ اداري و نظاميربایجاني صفوي و بھ تقلیزآ
  .رفتھ است

م در –پسوند  (.خانم، خانم محترمبھ معني سركار . "بھ ي" و "بیگ"، "بك"مونث ھر سھ فرم  : Bəyimبگیم
  ....)تنگریم، -بگیم، تنگري-خانیم، بگ-تركي قدیم پسوند تانیث است مانند خان

  ּ ثبت آن بھ شكل تركان غلط است.ویا تیر  و مجازا دختر زیبا،ملكھ : Tərkənتركھ ن
  .اصیل، اعیان و اشراف : Tarxanتارخان
  .، شاھزاده خانمپرنسس : Tərimتنگریم-تریم
   .، شاھزادهپرنس:  Tiginتیگین-كینیت

  ، امپراتور، شاه شاھان، شاھنشاهشاهپاد:  Xaqan قاقان- قاآن-خاقان
  "خاقان"مقامي پایینتر از . صدر دولت و شاه:  Xanخان
  .، ھمچنین بھ معني بانو"خان"مونث  : Xanımخانیم
  سغدىاي محتمال از ریشھ . بانو و خانم، زن:  Xatınقادین-نوخات-خاتین
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   و آزربایجاندولتزنان ترك
    

  
 ساكا  ماساگئتتومریس

Tomris Masaget Saka  
  

 از ساكاھا، جانشین ماساگتپروتوترك  قوم سركردهּ قرن ھفت پیش از میالد
آلپ " دختر فرمانروا بنا بھ روایتھاي افسانھ اي. سلطنت پس از مرگ ھمسرش

وي ارتش توسعھ طلب ھخامنشیان را كھ قصد تجاوز و ּ )افراسیاب" (ارتونا
شاه پارسي را بھ قتل " كورش كبیر"اشغال آزربایجان را داشت در ھم كوبید و 

) ارس(شمال رود آراكس ت در ئ حكومت قوم ماساگتومریسره در دو. رسانید
برخي از تاریخدانان، قلمرو ماساگئتھا را  (نیرو گرفت آزربایجان باستاندر 

 بنابر ).و رود آراكس را آمودریا میدانند ازبكستان كنوني –آسیاي میانھ 
فرزند ) ٥٣٠-٥٥٩ ،"كورش"بھ فارسي  ("كیر" حاكم پارسي روایتي،
 كھ بر بخش جنوبي آزربایجان تسلط یافتھ بود، سرمست از كمبوجیھ،

بخش شمالي آزربایجان، بھ قصد تسلط بر پیروزیھایش در آسیا و فتح بابل، 
 تمخالفپس از ּ قلمرو حكمراني تومریس در صدد ازدواج با او برآمد

 .با این پیشنھاد، كیر تصمیم بھ حملھ و اشغال سرزمین وي گرفتتومریس 
اما .  پیامي براي كورش فرستاد و او را دعوت بھ صلح نمودنخست تومریس

مشاوران وي پذیرش پیشنھاد یك زن و تسلیم شدن بھ او را دون شان شاه 
بھ فرماندھي پسر براي متوقف كردن كیر سپاھي تومریس . پارسیان دانستند

 او ترجیح داد كھ ارتش پارسیان را بھ ּگرد آورد" ایسپارگاپئس"بزرگش 
از اینرو اجازه داد ارتش كورش از رود ارس . لمرو خویش بكشاندداخل  ق

بخت از آن ارتش   مصاف اولیھ دو سپاه،در. گذشتھ وارد آزربایجان شمال شود
نابود و خود وي نیز " ایسپارگاپئس"متجاوز پارسي بود و بخش اعظم سپاه 

 و عقب نشیني سپاه پارسي از قلمرو خودتومریس پیامي بھ كورش فرستاد و از او آزاد ساختن پسرش و . اسیر شد
در غیر اینصورت، آنگونھ خون آشام كھ تو ھستي، سوگند مي " را خواستار شد و اضافھ كرد اكتفایش بھ آنچھ دارد

  ". خورم كھ تو را غرق خون سازم
  

ماندھي خود فر تومریس .در اسارت خودكشي كردپسر تومریس كورش این پیشنھاد را نیز رد كرد و متعاقب آن 
كیر شكست ناپذیر در این نبرد كشتھ شد و ּ كیر غلبھ یافتسپاه بسیار قویتر  و بر گرفت بر عھده سپاھیانش را 

تومریس امر بھ یافتن جسد كورش داد و ھمانگونھ كھ سوگند یاد كرده بود در مراسمي سر . سپاه فارسي نابود شد
با اینھمھ تو . من زنده ام و تو را در نبرد شكست داده ام: "بریده او را در تغار شراب پر از خون فرو برد و گفت
". اما من بھ عھدم وفا كردم و تو را غرق خون ساختم. مرا ویران كردي، تو پسرم را با قساوت از من گرفتي

تومریس كھ از این نبرد و پیروزي غنائم فراوان بدست آورده بود، در سوي غربي دریاي سیاه شھري بنام خود 
گفتھ شده است این شھر كھ توسط رومانھا تومیس نامیده میشد، ھمان شھر بندري كونستانچا در . بنیاد گذاردتومي 

 ، مبارز، دالور، بھ تركي بھ معني غني"تمور" و یا "تومریس"((. سواحل دریاي سیاه كشور روماني است
. ي است كھ بر شانھ ھا حمل میشوددر زبان قفقازي آدیغھ بھ معني شخص" تامئریس"،و بركت دھنده است حیاتبخش

كیر نام رودخانھ اي در قلمرو . ، مانند كمبوجیھ ھر دو منشا ایالمي و غیر ایراني دارد"كورش"و یا " كیر"نام 
 تومریس ھمچنان نام یك قھرمان زن از قوم تركي .عیالم باستان است كھ كورش نام خود را از آن اخذ كرده است

  ))باستان پچنك میباشد
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 )نام اصلي ؟( بردع لي وشابھن
Nuşabə Bərdə’li  

  
 با ּ اصیل و فرمانروا،زني خردمند. در آزربایجان شمالي) بردع(حاكم ناحیھ برده ּ  پیش از میالد٤نیمھ دوم قرن 

ذكاوت و كارداني خود بر اسكند كبیر مقدوني، ظفري معنوي بدست آورد و از وقوع قتل عامي حتمي در 
اسكندرنامھ خردمندي و بیباكي وي را اثر خود  شاعر آزربایجاني نظامي گنجوي در .كردآزربایجان جلوگیري 

 ּستوده است
 

  اوپویین ساكا
Opoin Saka  

  
ایسكیتھا گروھي بسیار گسترده از طوائف كوچنده اسب سوار بودند -ساكا. ملكھ قوم پروتوترك ساكا.  میالدي٣٠٠

آنھا از اولین . میانھ بھ آسیاي غربي و اروپاي شرقي وارد شدند و ھشت قبل از میالد از آسیاي ٧كھ در قرون 
طوائف در تاریخ اند كھ بھ استفاده از اسب پرداختھ و در ھنر اسب سواري بھ تبحر و استادي دست یافتھ اند، 

پزشكي، ساكاھا ھمچنین در عرصھ دندان. آنچنانكھ قابلیت حركت فوق العاده و افسانھ اي خود را بھ این امر مدیونند
نقره كاري و طالكاري، صنایع دستي و ساخت اشیا ھدیھ اي، از فرھنگ ھنري بسیار پیشرفتھ اي برخوردار 

 بھ تركي بھ معاني عارف، ساكا((. آثار باقیمانده از این فرھنگ در موزه ھاي مختلف جھان پراكنده است. بودند
   ))است... عاقل، اندیشمند، ریش، محروس، محفوظ، مخفي

  
 ق سابیرم بوغاریخانی

 Xanım Boğarıq Sabir  
  

كھ براي مدتي كوتاه دولتي نیرومند  سابار-ھوني سابیر-حاكمي از قوم باستاني تركو سركرده ּ  میالدي٥٠٠-٥٢٠
 پیش از میالد نشانھ ١٢٤قوم ترك سابیر كھ از ּ "باالق خان"تاسیس نموده بودند، ھمسر ) روسیھ(در شمال قفقاز 

 متفق ٥٥٠ تا سالھاي سابیرھاּ دست است ممكن است ابتدائا سارماتي و یا ایسیكتي بوده باشندھایي از آنھا در 
 نام یكى از )ار+ساو(سابار ویا ساوار-ابیرس(( ּدولت ساساني بودند تا آنكھ بھ ائتالفي بھ رھبري بیزانسھا پیوستند

 چاو بھ معنى زدن، - ساو،بو، ساواسا-از ریشھ ساو.  ھمچنین نام شخص،ربایجانآزگروھھاى تركى باستان در 
 . میباشدن قوم ترك خوذ از نام ایا مينام سیبر ..... شان، شھرت، صدا و پیغام ،پخش كردن، دفع كردن، كوبیدن

  ))بھ تركي بھ معني خفھ كننده، قوي و نیرومند است" بوغاراق"و یا " بوغاریق"
   

 غا سابیربو
Boğa Sabir  

  
 و امپراتوریچھ "ژوستینیان"وي متحد امپراتور ּ از قوم تركي سابیر در قفقاز اي ملكھ بوغا ویا بوآ،.  میالدي٥٢٨

  )) بھ تركي بھ معني گاو وحشي، جنگاور" بوغا"-"بوآ"(( ּ از امپراتوري بیزانس بود"تئودورا"
  

  گ ي توركنیقای
Qayın Göytürk  

 
 پادشاه ، مادر ھرمزد چھارمامپراتور گ ي ترك" نایستمى خاقا" دختر ) تاكوم،قاقم، فاقم(ن یقای.  میالديقرن ششم

، او  لقب انوشیروان یافتھاكھ بعدپادشاه نیمھ زردپوست ساساني ( دومین ھمسر خسرو اول ترك سلسلھ ساساني،
 بنا بھ آئین زرتشتى با خواھرزاده خود زنبق ازدواج ،قباد. بود) آغ ھون (ھپتالیت -تركمادرى از اول و  قباد پسر

شاھزاده " چانگ لو "، مادر قاین). خود حاصل ازدواج خواھر قباد با خاقان ترك است،زنبق نیمھ تركּ كرده بود
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با این ּ باعث نزدیكى و اتحاد دولتین ساسانى و گؤك تورك گردید" نیقای"ازدواج انوشیروان با ּ اى چینى است
وشیروان نیز داماد دولت گؤك ترك  ملكھ دولت ساسانى و خسرو ان خان،ایستمىامپراتور ترك  دختر ،ازدواج
 ھمچنین پسران تونگ یابغو زیبال و یا ،"تونگ یابغو زیبال "،نیفرزند دیگر ایستمي خان و برادر قای(ּ گردید

بر قایین  شاھزاده خانم جوان ).خزر مى باشندتركان ھمھ از خاقانھاى " شادیبول"و " ھاربیس "،نیبرادرزادگان قای
او براى خود قدرت و نفوذى ایجاد ּ یان دیگر تسلیم ننمودرومقام و بستر خود را بھ زیبا ،خالف دیگر ھمسران وى

را تقدیم ) تورك اوغلو( ھرمزد چھارم توركزاد ، او را ھمراه با خسرو كشور را اداره نمود و بھ وى وارث،كرد
 ،قایى در تركى بھ معنى سخت و نیز نام درختى؛ قاییم از ریشھ ،بھ معنى خویشاوند سببىبھ تركي  قایین(( ּكرد
  )) مقاوم؛ تاقیم بھ معنى ابزار و آالت و دستھ و قاقیم بھ معنى سرزنش است،محكم

  
 )نام اصلي؟( آلبانلي مھین بانو

Məhin Banu Albanlı   
  

شخصیت رنگارنگ این . آزربایجان شمالي و وارث شیریندر ملكھ آلبانیا ּ  و اوایل قرن ھفت میالدي٦اواخر قرن 
  ּدر منظومھ خسرو و شیرین شاعر نظامي گنجوي تصویر شده استزن 

  
  ساسانلي آغ ھونختود ورانب

Borandoxt Ağhun Sasanlı  
  

كھ در ترك تبار است اولین زن  و ھمچنین  زن  نخستین پوراندخت یا بوراندخت.  میالدي٦٢٩
   یك دخت وران ب.دبرگزیده شساسانیان  سوي بزرگان كشور بھ پادشاھي  میالدي، از سده ھفتم

  سلطنت  بھ ٦٢٩  در حدود سال) خسرو دوم( خسرو پرویز   پدرش  شدن  از كشتھ  پس سال
 پدر وي .بود) خسرو اول(دادگر  و نبیره انوشیروانتركزاد  چھارم ھرمز او نوه. رسید
 )آغ ھون( ھپتالیتي - تركىنیمھ تبارى مانند پدربزرگ و پدر پدربزرگش  ،پرویز خسرو
 و مادرى از  پادشاه ترك سلسلھ ساساني فرزند ھرمزد تركزادخسرو پرویز .داشت

 میالدي، در ٦٢٩پوراندخت در سال . بود) "خوراد"-"تقورا"دختر (شاھزادگان ھپتالیت 
 ساسانيایران و روم و آشفتگي در دربار  موقعیتي بسیار دشوار كھ بھ سبب جنگھاي طوالني

 بود، بر تخت تنسرعت در حال از ھم گسیخ ه كشور بھو اوضاع نابسامان اقتصادي، شیراز
   خالفت ابوبكر و اوایلحضرت    با اواخر خالفت  او مصادف  سلطنت دوران. پادشاھي نشست

  ، خواھر كوچكترش وراندختب   از مرگ پس.  بود  اسالم  پر قدرت عمر و دورانحضرت 
 بھ تركي بھ معني توفان و كوالك برف بوران((.  نمود اما در كمتر از یكسال فوت رسید  سلطنت  بھ آزرمیدخت

  ))است
  

 بوخاراليقاباق خاتین 
Qabaq Xatın Buxaralı  

  
 -خانات تركي بخاراּ ات تركي پیرامون بخارا در ازبكستان امروزينفرمانرواي خاو  شاھزاده .میالدي٦٧٤-٧١٠

 اما ،گاھي امیرنشیني تابع ھمسایگان نیرومندتر تاریخي پرماجرا داشتھ - كیلومتري سمرقند٢٠٠شھري باستاني در 
 تحت حاكمیت ٦٨٠این امیرنشین ترك از سال ּ  استهاسالمي در عصر خود بود -تركيھمیشھ مركز مھم تمدن 

 بھ تركي بھ قاباق(( ּ تحت حاكمیت دولت عربي خلفا بوده است٧١٠-٨٦٧گؤك ترك و بین سالھاي تركي دولت 
    ))رجستھ و یا خشن استمعاني مستتر، پوستھ دار، ب
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  اویغورخانیم پیسوتو
 Xanım Pisutu Uyğur  

   
 ،خانات تركي اویغور پس از گسترش اسالم ּدر آسیاي میانھ) اویغورستان(فرمانروائي از تركستان ּ  میالدي٦٨١

امروز نیز ּ ندبخشھایي از آسیاي میانھ را تحت حاكمیت خود داشتند و پس از آن كم كم از صحنھ تاریخ ناپدید شد
 مورد ھجوم ٦٨١اویغورستان در سال  ּ ملتي ترك بنام اویغور ساكن است،در ھمان محل و اكثرا در غرب چین
سابقھ تباري گروه ائتني .  اویغورھا از نخستین اقوام ترك شھرنشین بوده اندּدولت تركي گؤك ترك قرار گرفت

ین رودخانھ ھاي ایرتیش و دریاي بالخاش در قرون سوم اویغور بھ مردم كوچ نشین در اطراف دریاچھ بایكال ب
در (در طول تاریخي طوالني، این مردم با تیره ھاي شمال و جنوب سین كیانگ . پیش از میالد باز مي گردد

اویغورھا عمدتا از . ، مغول، ھان و تبتي در آمیختند و بدین ترتیب گروه ائتني اویغور امروزي بوجود آمد)چین
بزرگترین پایگاه انگور چین نیز در حوضھ . ي امرار معاش مي كنند و كتان، گندم، ذرت مي كارندطریق كشاورز
اویغورھا خط و زباني از آن خود دارند كھ داخل بھ زبانھاي تركي از خانواده زبانھاي آلتائي . باسین قرار دارد

 و در لھجھ تركي خود اویغورھا، بھ اویغار در تركي عمومي بھ معني مدني، شھرنشین و بافرھنگ-اویغور((. است
   ))معني ھمبستگي و اتحاد است

  

 بارس بك خزر
  Bars Bək Xəzər  

  
شاھزاده اي از قوم . پیریسبیت -پارسبیتبارس بك ویا طبق برخي منابع ּ  میالدي٧٢٠-٧٣١

 خان بیگھاي خزر ،"ركمنوخزر ت"وي خواھر ּ تركي خزر در آزربایجان و روسیھ كنوني
در منابع اسالمي از او بھ ּ  بود"بیھار" و پس از وي "بوالن سابریئل"اه خزر و ھمسر ش

او فرماندھي . بارس بك از قدرتي بسیار برخوردار بود. یاد مي شود" مادر خاقان"شكل 
خزرھا قومي ترك و نیمھ كوچرو بودند كھ . ارتش در حملھ بھ ارمنستان را بر عھده داشت

 در روسیھ مي ، در شمال غربي دریاي خزر،ھ ھاي دون و ولگاابتدائا در نواحي بین رودخان
یا   وره زخ((ּ  و بعدھا امپراتوري اي وسیع بھ ھمین نام در این منطقھ بنیاد گزاردندزیستند
 كھ آزادانھ و بدون تعلق بھ سرزمین و ائفھ ايطبھ معني ) ه ر+گز(كلمھ تركي تركیبي  ره گز

گز بھ معنى گردش و -كازر، ه خز ریشھ كلمھ .دي باشممحل خاصى دائما در حال حركت اند 
 و یا پارس بھ تركي بھ معني یوزپلنگ و نام یكي از سالھاي بارس. تسرگردانى و سیر اس

  ))تقویم تركي دوازگانھ حیواني است
  

  لییئن-كي-خاتین مو
Xatın Mo-Ki-Lien 

 
خاتین .  استشناختھ شده مسموم شد  خودرلییئن كھ بوسیلھ وزی-كي- وي بھ نام شوھر خود مو. میالدي٧٣٤-٧٤١
ن لییئ-كي- فوت كرد و برادر كوچك خاتین مو٧٤١جان در سال -یو. جان بود-لییئن نائب السطنھ پسرش یو-كي-مو

  . شدجانشین او" تنگري خاقان"بنام  
  

 )شیھ پورتمیش(ن یلو خات-شو
 Şu-lü Xatın (Şih Pürtmiş)  

  
بنیادگذار دولت  جي-او-ووارث تخت شوھرش آبو امپراتوریچھ . ي ائن نام دیگرش یینگ ت. میالدي٩٢٦-٩٥٣
 قومي كوچرو ساكن در ارتفاعات كوھستاني منطقھ بودند كھ از طریق شكار و ماھیگیري ،خیتان-قوم قیدان. خیتان

ار شولو خاتین در زمان فرمانروائي ھمسرش از اقتد.  او زني بسیار زیبا و دانا بودּگذران زندگي مینمودند
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او بھ . بسیاري در امور كشوري و لشكري برخوردار و شوھرش در تصمیمگیریھا اغلب وابستھ بھ نظرات وي بود
بعدھا نیروي نظامي ویژه . ھمسرش در مقابلھ با روساي رقیب و طراحي و پیاده نمودن توطئھ قتل آنھا یاري نمود

ظم و نظام دولت را در غیاب شوھرش تامین مي او با این نیرو ن.  سواره ایجاد كرد٢٠٠٠٠٠خود را متشكل از 
 امور نظامي و كلیھآبااوجي، شولو خاتین كنترل پس از مرگ . كرد ویا در جنگ با طوائف رقیب بكار مي برد

شولو خانیم از مدفون شدن ھمراه با جسد ھمسرش در آرامگاه وي پس از مگر ھمسرش  .كشوري را بدست گرفت
او با خاقاني پسر بزرگش بئیي مخالفت كرد و بھ طرفداري از امپراتوري پسر . طبق سنن طائفھ اي، سرباز زد

ھمچنان بر امور دولتي كنترل كاملي اعمال مي  ھ گينائب السلطنشولو خاتین در مقام . كوچكش دئقوقانق پرداخت
 شخصا با اردوي خود پس از مرگ دئقوقانق، پسر بزرگ بئیي بنام یئلو یوآن ادعاي خاقاني كرد اما او تا آنكھ .كرد

در ) خیتان( بر تخت سلطنت قوم قیدان را یااوكو  دیگرشپسربھ مصاف نیروھاي یئلو یوآن رفت و در نھایت 
  .نشاندمغولستان و چین امروز 

  
 ن سلجوقیتورخان خات

  Turxan Xatın Səlcuq  
  

از دولت  . ملقب بھ خاتون الجاللیھدر بعضي منابع تركھ ن خاتین . میالدي١٠٧٢-١٠٩٤
یكي از برجستھ ترین . ھمسر سلطان ملك شاهּ تركي سلجوقیان كبیر حاكم بر ایران فعلي

ایلھ ك ایلیك و یا (نوه ایلك خان ، )تاپقاچ خان (دختر طمغاج خانوي . دولتزنان تاریخ ترك
ن و پس از ازدواج با سلطاا.  بود)آل افراسیاب یا ایلك خانیھ(از نسل سالطین قاراخانلي ) خان

در كار او . ملكشاه، فرماندھي سپاھي متشكل از دوازده ھزار سواره را بر عھده گرفت
او در صدد ولیعد نمودن فرزند چھارسالھ  دخالت مستقیم داشت ششوھرو جانشیني سلطنت 

پس خود بنام محمود بھ جاي پسر بزرگ ملكشاه بھ نام برك یاریق بود در این امر موفق شد و 
او ھمچنین قصد داشت نوه خود  .ب السلطنھ فرزند خردسال خویش گشتاز فوت ملكشاه نائ

 بركناري خواجھ نظام الملك وزیر جعفر را بھ والیتعھدي خلیفھ برساند و در این راه بھ
 اما در جنگ . پیروز گردیدكھ او را مانعي در جھت اھداف خود مي دید اقدام كرد وسلجوقي 

كھ نام خود را از فرمانده ارتش دولت اوغوز یانغو سلجوق بیگ گرفتھ  سلجوقیان. قدرت بھ ھمان سال كشتھ شد
سالھائي كھ بر ماورالنھر و تركستان حاكم ، ١٠٠٠قومي ترك بودند كھ تاریخ آنھا بھ تقریب از حوالي سالھاي اند، 

اى مدیترانھ  میالدى امپراتورى وسیعى از تركستان تا دری١٤ تا ١١بین قرون سلجوقیان ּ بوده اند آغاز میشود
 بر قلمرو غربي دولت تركي دیگر غزنویان دست یافتھ و در كوتاه مدت با ١٠٤٠ در سالھاي  آنھا.تشكیل داده بودند

با مرگ سلطان ּ  سراسر ایران و عراق امروزي را تحت حاكمیت خود در آوردند،پایان دادن بھ حكومت آل بویھ
 بھ چندین دولت كوچكتر تجزیھ  در نھایتوقیان كبیر آغاز و افول دولت تركي سلج١١١٨در سال ) سنجر(سانجار 
 كھ ممكن است ھمریشھ با تورك و یا از نام پادشاھي "تور". خان است+ نام تركیبي مركب از تورتورخان(( گردید

در نام ...  سارتیق-سالتیقو یا  سلجوق.  است- بھ فارسي توران-باستاني گرفتھ شده باشد، نام سرزمین تركان
،  ھمچنین بھ معانى مبارز،معنى رھا، آزاد، مستقل و قائم بھ ذات، بى قید و مطلقان و دولتھا و خاندانھا بھ پسر
  )) و نیز سیل كوچك استبیعانھ

  
  آلتین جان سلجوق

Altın Can Səlcuq 
 

ش، بھ كمك توغرول بیگ كھ از طرف برادرش اینال در منطقھ ھمدان ي ابھ ھمراه سربازان تحت امر اوغوز
وي زني عاقل، قدرتمند، دیندار و . آزربایجان محاصره شده بود شتافت و در استخالص او نقش مھمي ایفا نمود

در میتولوژى ). آغ دوغان، چاقیر دوغان( نوعى شاھین  طغرل، طوغرول، تغرل، تورول،توغرول((. خیر بود
پرنده اى بزرگ با ) بھ اسم دوقود( ھا مرىسوملل آلتاى و اورالیك از جملھ تركھا، ھونھا، آوارھا، و مجارھا حتى 

  )).نشیندي سر شیر است كھ بر درخت حیات م
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  گ وھر خاتین سلجوق
Gövhər Xatın Səlcuq 

  
 حمایت كرد و از اینرو ثروت و نقدینھ اش كھ بالغ بر پنجاه ھزار تاز شورش قاورو. خواھر آلپ آرسالن سلجوقي

 از ویا قاوروت قاوورت. ((با مجوز ملكشاه بھ قتل رسیدبعدھا . دیددینار مي شد توسط نظام الملك مصادره گر
، ھمچنین بھ معني حشمت و احتشام، ماندگاري و  بھ معنى گرفتن، درك نمودن، احاطھ نمودنقاوراماقمصدر 
  .))پایداري

  
 سولطانھ سلجیك ماالتیالي

Sultanə Səlcik Malatyalı  
  

یكي پس از دیگري با سھ امیر ترك كھ بھ عنوان قیم فرزندش . النبیوه سلطان قیلیج آرس.  میالدي١١٠٧-١١٢٤
 دولت محلي تركي ماالتیا در آسیاي صغیر ١١٢٤در سال . سلطان توغرول آرسالن عمل مي كردند ازدواج نمود
 كھ در متون قدیمي فارسي بھ شكل سلجوق نوشتھ سلجیك((. توسط تركان خاندان دانشمندي از میان برداشتھ شد

یزه، كسلجیك مخفف سلیكجیك بوده و بھ معاني تمیز، پا.  نامي براي دختران بوده و غیر از سلجوق استمیشود
  )).باناموس و باكره، فصیح و بلیغ، رسا، شمشیر كوچك و یا چاقو است

    
 یئن - پو-خانیم تا

Xanım Tapuyen   
  

قانتییان ) ویانتاب(یئن -پو-خانیم تا). قیرقیزستان فعلي(تركستان .  میالدي١١٢٤-١١٧٧
 بھ نام امپراتور ١١٤٤ و ١١٢٤ھوانگھو، پس از مرگ شوھرش یئلو داشي، كھ بین 

-یي-لو-او مادر یئ. لیئ رسید-لو یي-دئژونگ حكم رانده است، بھ نیابت سلطنت پسرش یئ
 حكم راند و ھمچنین مادر ١١٦٤ و ١١٥١لییئ كھ بنام امپراتور لیااو رنزوق بین سالھاي 

-پو-تا.  حكم راند بود١١٧٨ و ١١٦٤وسووان چئنگ تییان تایھو كھ بین سالھاي خانیم یئلو پ
 در ناحیھ اي كھ امروز بخشي از آن قیرقیزستان و بخشي –یئن رھبر خانات آسیاي میانھ 

  . تركستان چین در منطقھ خودمختار اویغور سین كیانگ است بود
  

 زاھیده خاتین آتابك
Zahidə Xatın Atabək 

 
وي پس از مرگ شوھرش بوز آبا آتابك بر قلمروي وي . حاكم بخشھاي جنوبي فارسستان.  میالدي١١٤٧-١١٦٨

 در دولتھاي ترك بویژه سلجوقیان عنوان آتابك((. او در شھر شیراز مدرسھ اي تاسیس كرده است. حكومت كرد
در . ایالتي مامور مي شدند بودوزیران و یا ماموران عالیرتبھ اي كھ براي تربیت شھزادگان جوان و یا اداره مستقل 

 ))رفتھ استبھ معني نخست وزیر بكار ) اولو آتابك( آزربایجاني قاجاري، عنوان اتابك اعظم -دوره دولت تركي 
  

 خانیم یئلو پوسووان 
Xanım Yelü Pusuvan  

  
او . قاراخیتاينام دیگر امپراتوریچھ چئنگ تییان تاییھو از دولت  ).قاراخیتاي(تركستان .  میالدي١١٦٣-١١٧٨

ختاى، .  با نام امپراتور لییااو رنزونق حكومت میراند١١٦٤ و ١١٥٤خواھر یئلو یلییئ است كھ بین سالھاي 
شرقى مغولستان حركت كرده   از جنوب١٠نام طائفھ اى نیمھ كوچرو از مغولھاست كھ در قرن .... خیتاى، قتاى و

 سال بر آنجا حاكم بوده ٢٠٠تاسیس و بھ مدت   را لییااو-ئوو پس از فتح بخشى از مانچورى و شمال چین دولت ال
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.  تاسیس شد١١٣٧شین پس از غلبھ بر تركان قاراخانلي در سال -لو تا-این دولت توسط فرمانرواي خیتان، یئھ. اند
– نیروي بسیار یافت و قلمروش در غرب بھ آسیاي میانھ بھ موازات ترك شدن، خاندان لییااو ١١٢٠در سال 
این امپراتوري مغولستان، چین شمالي، قیرقیزستان و سرزمینھاي بسیار دیگري در آسیاي میانھ را .  یافتگسترش

لو حاكمیت خویش را با شكست دادن تركھاي سلجوقي ایران بھ رھبري سلطان - یئھ١١٤١در سال . در بر میگرفت
 با ١٢٠٠اراخیتاي در حدود سالھاي دولت ق. سنجر از دولت تركي سلجوقیان كبیر در حوالي سمرقند تحكیم كرد

مغولھا سیستم و .  با حملھ مغوالن سقوط كرد١٢١٨ھجومھاي دولت تركي خارزمشاھان تضعیف و در سال 
 در زمان چنگیز خان .نھادھاي حكومتي قاراخیتایھا را اخذ كرده و در سیستم اداري امپراتوري خود بكار بردند

نیز وارد  ...تاى، گیتاى، خیتاى نامیده اند كھ بھ زبان تركى و روسى ونواحى شمالى چین را كی مغولھا) ١٢٢٧(
 .باشدیھنوز ھم نام كشور چین بھ زبان روسى كیتاى م. شده است

  
 سولطان تورخان اویغور

Sultan Turxan Uyğur  
  

سم محمود او جانشین سلطان شاه عبدالقا). بخشھائي از قزاقستان و چین(حاكم اویغورستان .  میالدي١١٧٠-١١٧٢
 .  از سلطنت عزل شد١١٧٠بود كھ در سال 

  
  ینگیتركھ ن خاتین آنیش ت

Tərkən Xatın Anış Tigin 
  

وي . خارزمشاھيیكي از مھمترین و بزرگترین زنان دوره ھمسر سولطان ایل آرسالن، .  میالدي١١٧٢-١١٧٤
پس از فوت . ستقیم داشت نظارت مدولت در كار ي تركن بنا بر سنبود ودر زمان شوھر مورد مشورت او 

 در این زمان پسران وي بر . در جنگھاي بسیار شركت كردوبھ دست گرفت را خود بھ تنھایي زمام امور ھمسرش 
سلطانشاه پسر كوچكتر بود اما از آنجائیكھ وارث قانوني شمرده مي شد، تركھ ن . سر جانشیني بھ ھم در افتادند
در آنجا ارتشي بزرگ بھ وي داده . ، تكیش بھ دولت قاراخیتاي پناھنده شدپسر بزرگتر. خاتین او را بر تخت نشاند

تركھ ن خاتین و پسرش گریختند و تكیش بدون مقاومت وارد خارزم .  شد و پس از مدت كوتاھي روانھ خارزم شد
وط پس از چندي تركھ ن خاتین با حمایت مویدالدین آي آبا از امیران سلجوقي كھ پس از سق. گردید) ١١٧٢(

سلجوقیان در نیشابور جایگاھي بدست آورده بود، با سپاھي براي بازپس گرفتن خارزم حركت كرد، اما شكست 
حكمرانان محلى منطقھ . فرزندش نیز بھ غوریھا پناھنده شد. خورد و توسط نیروھاي تكیش دستگیر و اعدام گردید

. اصطالحا خارزمشاه نامیده میشوند) زبكستانخیوه بعدى، جمھورى قاراقالپاقستان امروزى وابستھ بھ ا(خارزم 
مراد از امپراتورى . زبانى از سھ دستھ حكومتھاى ایرانى، عربى و تركى تشكیل میگردند-اینان بھ لحاظ تبارى

آنوش (در اینكھ خارزمشاھیان .  گروه اخیر یعنى امپراتورى خارزمشاھیان تورك است،خارزمشاھیان در تاریخ
بعضى از صاحبنظران آنھا را از تركھاى اوغوز، . فھ تركان منتسب اند، اتفاق نظر وجود نداردبھ كدام طائ) تكینیھا

) خلج(، یاغما، چیگیل و حتى قاالج )كیماك(، بایاووت، ییمك، كیمك )كنگر(برخى دیگر از تركھاى قپچاق، قانقلى 
 در انتساب ،ایید گفتھ رشید الدینباور رایج بین تركى شناسان ت. و یا تركیب شمارى از این طوائف دانستھ اند

كھ نام دیگر ) انوش تكین(ین گ در كلمھ آنیش تیآنیش((. اوغوزھا است) بیگدلى(خارزمشاھیان بھ طائفھ بھ یدیلي 
  ))سلسلھ خارزمشاھیان است بھ معني یاد و یادآوري ویا از ریشھ آنقیش بھ معني مشھور و معروف است

  
  اینانج خاتین ایلدنیز

İnanc Xatın İldəniz 
  

او دختر فرمانرواي مقتدر . ھمسر آتابك نصرت الدین جھان پھلوان ایلدنیز، حاكم آزربایجان بزرگ.  میالدي١١٧٥
اینانج خاتین زني جاه طلب با شخصیتي قوي بود كھ پس از . ناحیھ ري آزربایجان، حسام الدین اینانج سونقور بود
پس از مرگ آتابك جھان . سي و نظامي آزربایجان ایفا نمودمرگ جھان پھلوان محمد نقش مھمي در حوادث سیا

جھان پھلوان محمد، قبل از مرگ نظارت و . پھلوان با برادر وي مظفرالدین قیزیل آرسالن اوتمان ازدواج كرد
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اما اینانج . تقسیم سرزمینھاي تحت حكومتش را بین فرزندانش بھ برادر خویش قیزیل آرسالن محول كرده بود
 حمایت از دو فرزند خود قوتلوق اینانج محمود و امیر امیران عمر در مقابل دو فرزند دیگر شوھرش كھ خاتین، بھ

آخرین حكمدار سلجوقیان كبیر در غرب، توغرول سوم نیز كھ در كشمكش با . از مادري كنیز بودند برخاست
زیل ارسالن گردیده و بھ زندان انداختھ قیزیل آرسالن بود با قوتلوق اینانج محمود متحد شد، اما در نھایت تسلیم قی

توغرول پس از مدتي كوتاه و بدنبال قتل قیزیل ارسالن، بھ كمك اینانج خاتین و توسط امیران آزربایجان از . شد
زندان رھا گشت و بھ سرعت در نزدیكي قزوین آزربایجان نیروھاي اینانج قوتلوق محمود و امیر امیران عمر را 

اتین تسلیم توغرول سلجوقي شد و با وي ازدواج كرد اما پس از مدتي كوتاه در شھر ھمدان اینانج خ. شكست داد
 بھ تركي بھ اینانج(() بھ گمان پسرش قوتلوق اینانج محمود، بدست توغرول بھ قتل رسید. (آزربایجان فوت نمود

   ))معاني وزیر، معتمد و  ایمان و عقیده است
  

  ایلدنیزنینھ خاتیم م
Mö’minə Xatın İldəniz   

  
آزربایجاني اتابكان - بانوي اول دولت تركي،دولتزن برجستھּ  نخجوان- در آزربایجان١١٧٥متوفي بھ سال 

وي نقشي برجستھ در ھدایت و رھبري شوھر و پسران خویش محمد جھان ּ  ھمسر شمس الدین ایلدنیز،ایلدنیز
دبود و آرامگاه نادره اي بھ شرف این بانوي خردمند بناي یاּ پھلوان و مظفرالدین عثمان قیزیل آرسالن بازي نمود

  .ساختھ شده استاز سوي معمار عجمي  ١١٨٦و متنفذ در نخجوان بھ سال 
  

 خارزمشاه قیپچاق نیتركھ ن خات
Tərkən Xatın Qıpçaq Xarəzmşah 

  
 دوم محمدالدین ءعال  طان و مادر سل شی تك الدین  عالءھمسر   خداوند جھان  بھ  ملقب نی خات تركھ ن.  میالدي١٢٠٠ 

   عھده  بھ  مؤثري  نقش  در حكومت كھاست    زني ترین  معروف از اسالمو پس   ایرانترك،   در تاریخ. خارزمشاه
ن بھ اصفھان در یبا مرگ سلطان، تركھ ن خات  . است  كرده  فرمانروایي  تنھایي  نیز بھ  كوتاھي  و مدت داشتھ

محل استقرار خود قرار داد و با بذل و بخشش فراوان كوشید تا نظر امرا و تركان آمد و این شھر را  فارسستان
ن در جنگھا ارتش یتركھ ن خات. نظامیھ را بھ سلطنت فرزندش محمد كھ وي با نام او حكومت مي كرد جلب كند

)  چاقیپق ( اش  قبیلھنھپشتوا   بود و بھ  ترك ھاي  از خان او دختر یكي. دولت تركي خارزمشاه را فرماندھي كرده است
  شدند و از وي  مي  و نظر او انتخاب  میل  بھ  سلطان  وزراي  كھ  طوري  پیدا كرد بھ  در دربار سلطان نفوذ زیادي

 سیاستمدار بود، در دوره فرمانروایي سلطان محمد رسما حكومت خارزمي را  ن زنيیتركھ ن خاتּ كردند  مي تبعیت
. در اداره مملكت بھ اندازه پسرش سلطان صاحب نفوذ بودترك خارزمشاه امپراتوري در تشكیالت  وبعھده داشت 

نند خارزمشاه وي ھماּ  بھ شمار مي آمد و در بعضي مواقع حتي مقدم بر سلطان بودمستقليو در واقع حكمران ا
ملكھ نساء ) كھ ناولوق تر( الغ تركان ،عصمت الدنیا و الدین" جداگانھ اي داشت كھ توقیع آن )طغراي(توغراي 
 در سراسر قلمرو خازمشاھي ھنگامي كھ از جانب وي و سلطان دوּ  بود"اعتصمت باهللا" و عالمت وي "العالمین

 تاریخ فرمان را نگاه مي كردند ھر كدام تاریخي موخر مجریانمختلف در یك قضیھ میرسید  فرمان جداگانھ و
م دولتي نظارت میكرد، با برخورداري از حمایت  او بر امور مھ.داشت آن فرمان را بھ كار مي بستند
مدیریت میكرد و بھ شكایات رسیده از اركان نظامي و ) محكمھ عالي(آریستوكراسي نظامي، بر دیوان اولوق 

 وزیر ، قصر جداگانھ و انشادیوانن یتركھ ن خات. اداري رسیدگي مینمود و احكام الزمھ را صادر مي كرد
سلطان محمد خارزمشاه . انشمندان مشھور در دیوان انشاي او بھ كار مشغول بودندھفت تن از د مخصوص داشت و

كھ ممالك مختلفي را زیرو رو كرده و حكمرانان آن مناطق را مجبور بھ تابعیت و پرداخت خراج كرده بود و 
ي عجز و ن بھ طور شگفت آوریرئیس ھیچ حكومتي را با خود برابر نمیدانست در برابر مادر خود تركھ ن خات

   .ن معتبر شناختھ نمیشدی فرامین سلطان بدون امضا و توغراي تركھ ن خاتּناتواني احساس میكرد
  

پر از او زني . سبب نابودي بسیاري از خاندان ھاي كھن ایراني شد گویا  و سنگدل بود وبیرحمن زني ین خاتھ ترك
با حملھ مغول امپراتوري تركي خارزمشاه با  . و خوشگذران بود و پیوستھ مجالس انس و طرب برپا مي كردحیات

دو  توسط خارزمشاھي  تركان  سنتي پایتختبا تصرف . ارتش چھارصد ھزار نفري خود بھ سرعت سقوط كرد
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   بھ شدیگر وابستگانه  ھمرا بھ نیز خاتینتركھ ن ،  )اوكتاي( و اٶگھ ده ي) جغتاي(چاغاتاي  خان،فرزند چنگیز
ن ین خاتھ  تا زماني كھ سلطان جالل الدین در قید حیات بود از اخبار ترك. شدمنتقل  ان مغولست  بھ، درآمد اسارت

معني تركي بھ  بھ قیپچاق(( .  درگذشت  نكبت  در كمال مغولستان پس از مرگ وي دراماخبري بدست مي آمد 
  ))سركش و بي بند، اراضي وسیع بي صاحب، خوشبخت و درون كنده درخت است

 

  لوآغ سونقور) ؟( 
Ağ Sonqurlu (?) 

  
) آغ سونقورلو (خاندان احمد یلیان و ملكھواپسین فرمانروا ּ  میالدي١٢٠٨-١٢٢٠

وي .  معلوم نیستش پایان کار و نام پدرش، نام او.عالءالدین  بانویی از نوادگان. آزربایجان
در  مراغھ -یلیان اورمیھ  آزربایجاني احمد - سلسلھ تركيزمامداريپس از پدر خویش بھ 
شھر مراغھ در بخش جنوبي كوه سھند در آزربایجان جنوبي بھ ּ آزربایجان جنوبي رسید

 تخریب و بعدھا ١٢٢١ با حملھ مغوالن بھ سال ، از سوي تركان اوغوز فتح١٠٢٩سالھاي 
گویا ּ  درآمد- تا انتخاب تبریز بھ عنوان پایتخت ثابت و اصلي–بھ پایتختي موقت ھالكوخان 

نخستین . پس از مرگ پسر عالءالدین، این زن فرمانروایی یافتھ است ، و١٢٠٨از سال  
 . است١٢٢١در تاریخ آمده، حضور او در رویین دز و بھ سال  ي تركخبری کھ از این بانو

چپاول و کشتار  ربایجان تاختھ آن را معروض تاراج و غارت وزمغوالن بھ آ در این سال،
 یورش بردند و چون شھر نگھبانی نداشت، بھ شھر مراغھ از جملھ بھ. خود ساختھ بودند

الدین بھ  جالل  کھ سلطان١٢٢٥در سال  . کشتار دست زدنده بھراحتی وارد شھر شد
تاخت و تاز گرجیان و از ستم زورمداران و  الملک وزیر او نامھ نوشتھ و از  ربایجان آمد، مردم اھالی بھ شرفزآ

، شرف الملک ١٢٢٧ در سال . گلھ و شکایت کردند- در رویین دزحکمرانی این زن احتماال –فرمانروایی زنان 
شد کھ ھمسری  راضی سرانجام بانوی حاکم رویین دز را محاصره کرد اما مدت محاصره بھ طول انجامید،

پیش از آن کھ کاری انجام  الملک خواھش او را پذیرفت اما شرف. را نیز بدو واگذارد الملک را بپذیرد و دز شرف
بازگشت و بھتر آن دید کھ داماد این عروس، خود وی باشد  ربایجانزالدین کھ در عراق بود بھ آ طان جاللیابد، سل

 و خبری در تاریخ نیستآزربایجان پس از این دیگر از خاندان احمد یلیان . حرمسرای خود آورد و آن زن را بھ
  كلمھ اىشونقار-سونقار -سنقر- ونقورس(( .اشده ببھ آخر آمد این زن روزگار خاندان احمد یلیان نیز بامحتمل است 

. این كلمھ از زبان تركى وارد زبانھاى فارسى و عربى شده است. تركى بھ معنى شاھین و پرنده شكارى است
 غر، آونقوباى س(رفتھ است یبوده و در نام برخى از شاھان ترك نیز بكار م پرنده شكارى شاھان ترك سونقور

ر دوره سلجوقیان، امیران شھر سونقور آزربایجان در استان فعلي كرمانشاھان نیز بھ نام آق د). ... غیره ر وقونوس
  ))اند سنقر معروف بوده

  
  ك لھ منمیبگ یھیرض

  Rəziyə Bəgim Köləmən  
 

اصال از تركان  ،نیخات) راضیھ(سلطان جاللت الدین رضیھ  . میالدي١٢٠٥-١٢٤٠
 شمس الدین ایل توتموش ،دھلي) ك لھ من(لوك دختر اولین شاه سلسلھ تركي ممسلجوق، 

 .اراضي این سلسلھ تركي اغلب نواحي شمالي ھندوستان امروزي را در بر میگرفت ּاست
است كھ بر ھندوستان شمالي ترک و پادشاه زن مسلمان زن و ھمچنین نخستین  اولین وي

ف پدرش ایل او از طر. ره نموداامپراطوری وسیع را اداین  امور مارسو  حكم راند
توتموش كھ داراي چھار فرزند پسر و یك دختر بود در سالھاي پایاني سلطنتش رسما بھ 

او تنھا زن در تاریخ اسالم است كھ بھ شكل ولیعدي قانوني بر مسند . والیتعھدي رسید
انتصاب او بھ ولیعھدي بھ سبب آنكھ وي زن بود، باعث مخالفت و . شاھي نشستھ است

سلطان ایل توتموش در جواب این . پاھیان ترك و مردم گردیدشورشھاي اعیان، س
اعتراضات گفت فرزندان پسر او ھمھ در عیش و عشرت و مستي عمر مي گذرانند و 

این شورشھا توسط اردویي كھ رضیھ گسیل داشت . صالحیت اداره كشور را ندارند
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ركن الدین فیروز كھ بھ  برادر خویش و پس از عزل و كشتندر دھلي  ١٢٣٦ن بھ سال یرضیھ خات. سركوب گردید
 یھاو ابتدا بھ اوضاع نابسامان خاندان شمس . تخت سلطنت جلوس کردربمدت ھفت ماه بر حاكمیت دست یافتھ بود، 

او ھمواره از كاربرد .  عادالنھ با مردم پیش گرفتيرفتارپس از دست گرفتن دستگاه قضائي، و  سر و سامان داد
بر روی . ھمسر سلطان است خودداري میكرد و ترجیح میداد بھ شكل سلطان خطاب شودلقب سلطانھ كھ بھ معني 

ایل " ( ملکھ زمان سلطان رضیھ بنت شمس الدین ایلتتمش،عمدة النسوان" عبارت ن،ییھ خاتی رضسکھ ھای
 . بھ چشم می خورد"بلقیس جھان" و عناوین دیگری نظیر "رضیھ الدنیا و الدین" و در جای دیگر )توتموش

ماجراي عشق ناكام وي با برده اي آسوري و یا حبشي بنام جالل الدین یاقوت باعث تحریك نظامیان و اعیان ترك 
كھ رابطھ بین یك ملكھ ترك تبار و برده اي آسوري را مجاز نمي شمردند و حاضر بھ تقسیم انحصار اقتدار با وي 

 شورشیان باتیندا بود، اعیان ترك او را عزل و برادر ن در جنگ باییھ خاتیاز اینرو ھنگامي كھ رض. نبودند گردید
ن براي بازپس گرفتن تخت وارد جنگ شد اما شكست خورد و گریخت ییھ خاتیرض. وي بھرام را بر تخت نشاندند

  . توسط یك روستائي بھ طمع جواھراتش بھ قتل رسید ١٢٤٦بھ سال و عاقبت در پناھگاه خود 
  

ن ییھ خاتیرض. رك تربیت ھاي الزم را براي اداره امور نظامي و سیاسي دیده بوداو مانند بسیاري از پرنسسھاي ت
وي قیام متعصبین دیني در دھلي را .  و در محاكم قضاوت مي كردرھبر و فرمانده نظامي بسیار توانائي بود

مي امتناع او از پوشیدن حجاب اسال. سركوب نمود و كوشش كرد كھ بھ تبعیض بر علیھ ھندویان دھلي پایان دھد
ن كھ یھ خاتییرض. میكرد، ھمواره مسلح بھ شمشیر بود و در جنگھا شخصا فرماندھي سپاه را بر عھده داشت

شمشیرزني بسیار چیره دست و شكارچي اي ماھر بود چندین بار براي حفظ مرزھاي كشور خویش و یا توسعھ 
اي فراواني افتتاح كرد، بھ تجارت خارجي او مدارس بسیار و كتابخانھ ھ. قلمرو آن بھ سفرھاي جنگي دست زد

او شخصیتي فرھنگ دوست بود و از . رونق بخشید، راھھا ساخت و بھ درختكاري و حفر چاھھا ھمت گماشت
از او اشعاري با تخلصھاي شیرین غوري و یا شیرین دھلوي . شاعران و نقاشان و موسیقیدانان حمایت میكرد

 تنھا چھار سال سلطنت كرده است، یكي از برجستھ ترین ملكھ ھاي تاریخ نییھ خاتیگرچھ رض. برجاي مانده است
مقبره او در جنب مقبره خواھرش سازیھ در .  براي این كشور شمرده میشودمونھ عدالت و قدرتھندوستان و ن

وك  بھ تركي بھ معني مملك لھ من((دھلي قدیم قرار دارد و امروزه از سوي مردم تبدیل بھ زیارتگاه شده است 
  ))است

  
  لطانھ سلجوقوس

Sultanə Səlcuq   
  

 آزربایجاني -دولت تركي در ) النظیر؟( زیلعز تخت سلطان انائب السطنھ . میالدي١٢١٨
سلطانھ پس از افول امپراتوري ּ او بیوه الظاھر بودּ سلجوقیان حلب در خاك سوریھ فعلي

در یكي از امارات  بھ جاي پسرش بھ مقام نائب سلطنت ١٢٣٧ در سال ،تركي سلجوقي
ּ رسید) كرمان( آسیاي صغیر و فارسستان امروز ،پیشرفتھ سلجوقیان شامل بر سوریھ

سپاھیان سلطانھ در جنگ بر علیھ صلیبیان اشتراك داشتند و خود وي نیز بر علیھ شاھان و 
  ּكنتھاي التین در منطقھ جنگید

  
  قاراخیتايبك تورخان سال

  Salbək Turxan Qaraxıtay 
  

 بھ ،تركي قاراخیتاي -امپراتوري مغولي. قزاقستان– فرمانرواي اویغورستان . میالدي١٢١٨
 قیرقیزستان و دیگر مناطق آسیاي ، شمال چین،پایتختي سمرقند امروزي ناحیھ مغولستان

 نواحي - امیرنشین سابق– دولت تركي خارزمي ١٢١٠در سال ּ میانھ را در بر میگرفت
 كھ ١٢١٨امپراتوري بھ سال . راتوري قاراخیتاي در آوردماورالنھر را از تصرف امپ

بھ تركي بھ " سال"((ּ سقوط كرد،ضمیمھ امپراتوري مغول بھ رھبري چنگیزخان گردید
  ))است... معني ھجوم و ھجوم كردن، رھا و مرخص كردن، پخش و رایج كردن و رساندن و
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 ت ره گنھ خاتین موغول
Törəgənə Xatın Moğul 

 
" اٶگھ ده ي"پس از مرگ ". اٶگھ ده ي"، ھمسر "چنگیزخان"عروس . میالدي ١٢٤١-١٢٤٦

امپراتوري مغول را اداره  بھ خاقاني،" گویوك" پنج سال تا انتخاب پسرش  ، بھ مدت١٢٤١در 
ت ره گنھ ھم در جامعھ مغول و . نمود و زني مسلمان بھ نام فاطمھ را بھ وزارت خویش برگزید

نوه خود " اٶگھ ده ي خان. " حاكمیت امپراتوري داراي نفوذ بودھم در نیروھاي سیاسي داخل
اما . بود بھ جانشیني خود انتخاب كرده بود" قوچو"را كھ پسر فرزند محبوبش " سیره مون"

او ھرچند . بود" گویوك"ت ره گنھ با این انتخاب مخالف و خواھان جانشین شدن پسر خویش 
وانست با مھره سازي و گماردن عوامل خود در نتوانست عقیده اٶگھ ده ي را عوض كند، ت

اركان دولت بھ مدت پنج سال و ممانعت از برگزاري قورولتاي براي تعیین جانشین، زمینھ را براي انتخاب 
 با دعوت ت ره گنھ و با شركت سران ١٢٤٦قورولتایي بھ سال . فرزندش بھ خاقاني فراھم و تضمین نماید

 در كنار رودخانھ اورخون برگزار شد و طي آن گویوك بھ خاقاني انتخاب امپراتوري مغول از سراسر جھان
 موغال - مغل-مغول در متون تبارشناسي و تاریخي بین دو فرم مغول و مونقول فرق گذارده میشود و فرم((. گردید

اراخیتاي، آغ منحصرا براي بخش ترك شده مونقولھا مانند جالیري، ایلخاني، ایلكاني، اینجوئي، چوباني، قمغال  -
 ، كلمات مونقول- منقل- منغل-مونغولدر ریشھ شناسى كلمھ . بكار مي رود.... اوردا، آلتین اوردا، گ ي اوردا و 

moengel) آسمانى(، mong) شجاع(، munku) فرم موغول در زبان تركي بھ . ندو غیره پیشنھاد شده ا) نقره
.  استبھ معنى شخص بسیار ثروتمند و با قدرتھاي اروپائي معني تشویش، نگراني و اندوه و در بسیاري از زبان

اٶكھ بھ معني بسیار دانا، فرزانھ،  اٶگھ و یا. معادل اوختاي در تركي آذربایجاني، نام فرزند چنگیز خان اٶگھ ده ي
مانند كلمھ . بھ معني صاحب خصلتي است… داي، تاي و ده ي،. شخص سالمند، بزرگ خلق و نامدار آمده است

از ھمین ریشھ است اٶكمن بھ معني عاقل و ). تاي+ چاغان بھ معني سفید. (اتاي كھ بھ معني شخص سفید استچاغ
 معني اشتباه ناپذیر، آنچھ كھ بھ ھدف اصابت مي كند؛ اٶكتھ م بھ معني مشھور، معروف و باھوش؛ اٶكتھ بھ

    )) نیرومند؛ اٶتكھ ن بھ معني قھرمان، نیرومند
  

 ققوتلون یتركھ ن خات
 Tərkən Xatın Qutluq  

  
 چھارمین ملكھ و ، دولتزن ترك.نیقوتلوق تركھ ن یا تركھ ن خات.  میالدي١٢٢٤-١٣٠٦

 - جنوب فارسستاندر ) قوتلوق خانلي(آزربایجاني قاراخیتاي  -فرمانرواي مقتدر دولت تركي
در یزد ناحیھ آزربایجاني  - الدین محمودشاه از اتابكان تركي  او ھمسر قطب.كرمان فعلي
. آزربایجاني فارس بود - و مادر اتابك محمدبن سعدبن ابوبكر از اتابكان تركيفارسستان 

از سلسلھ ھاي . بودندفارسستان راختائیان در كرمان اق مغولي -تركياجداد وي از خاندان 
و یا قوتلوق خاني ھا ) قاراخیتاي ھاي كرمان(بیشمار تركي حاكم بر كرمان قراختائیان 

قطب الدین . حكم رانده اند) پرشیا( سال بر این خطھ از فارسستان ١٣٦كھ بھ مدت میباشند 
ھ لھ گو  در طول حیات خود در اطاعت بھ سلطان بھ ھیچ وجھ کوتاھی نکرد لذا  اتابك

ق وتلوق،  قطب الدین اتابك  پس از مرگ. حکومت کرمان را بھ فرزندان او بخشید)ھالکو(
 و با درخواست علماي كرمان و سران مغول   مغول الكوخان ھ  بھ ن با اظھار خدمتھ ترک

، از  محمد  پسر خردسالش  نام  را بھ  فارس  حكومت )فرمان(یارلیق    از ويبعضي مناطق،
 تا صدور وي. زمام امور و تامین آسایش مردم را در دست گرفت و  آورد بدستھالكوخان 

 بعد در  سعد دو سال  محمدبن.ب السلطنگي حکومت نمود با سمت نائ١٢٦٧حکم قطعی در مورد خودش در سال 
   فارس  اتابكي  را بھ  سعد زنگي لغور ابنا س ، محمدابن  دولت  امراي  با مشورت نیخات  خردسالي درگذشت و تركھ ن

ن یخاتلغور راه سركشي و لھو و لعب پیمود و تركھ ن ااما محمدبن س.  او درآورد  نكاح  را نیز بھ برگزید و دخترش
ن، سلجوق شاه بن یبا موافقت سران قوم او را دستگیر كرد و بھ خدمت ھالكو فرستاد، سپس با وساطت تركھ ن خات

وقتي . ن را بھ ھمسري برگزیدیلغور با احترام بھ شیراز آورده شد و بھ كرسي اتابكي رسید و تركھ ن خاتاس
ي افزودن نفوذ خود و بستن راه بر مدعیان حكومت، ق تركھ ن براوتلوآباقاخان ایلخان مغول بھ حكومت رسید، ق
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 تركھ ن ، سال ھمسري او١۵در مدت . باقا خان مغول در آوردآن را بھ ھمسري یدختر زیباي خود پادشاه خات
و با  ا. در مرزھای داخلی کرمان بھ نام پادشاه حکومت نمود وبودفارسستان كرمان منطقھ  حاكم بالمنازع خاتین

فرزند دیگر شوھرش  ١٢٨٢در سال . پرداختاین بخش از فارسستان حل و فصل امور كفایت تمام بھ 
 وتلوق توانست فرمان حكومت كرمان را از سلطان احمد تگودار خان مغول بگیرد و ق)سیورغتمش(سویورقاتمیش 

 وي پادشاه بعدھا دختر . تركھ ن از اندوه از دست دادن حكومت بیمار گردید و مردقوتلوق. تركھ ن را خلع كند
   ּ سلطنت كرمان را بدست آوردخاتین

  
وي با .  عادل و خیرخواه بود،زني شجاع، مدیر و مدبر،  و مقتدرمدار سیاست، تركھ ن بانویي ھوشیاروقتلوق

 بھ نشانھ ،او در مساجد. نمایندگان دول خارجي مالقات میكرد و در روابط خارجي تصمیماتي مي گرفت
 تمام کوشش خود را صرف آبادانی سرزمینش، رفاه مردم، تشویق علما و  اوּ خواندفرمانروایي بنام خود خطبھ

 خاتینتركھ ن  . زمان او كرمان در اوج آباداني و امنیت بوددر. احترام بھ فضال و ایجاد بناھای خیریھ نمود
نھا مدرسھ مدارس است كھ یكي از آ از آن جملھ ساخت مساجد و. كرمان انجام داد كارھاي نیك بسیاري در

 ھمان جا كردند و تعمیر محلھ ترك آباد را داد مرقد شوھرش سلطان قطب الدین در  دستوراو. عصمتیھ است
بعدا معروف بھ -قطبیھ  نام آن را آن مدرسھ وقف كرد و امالك خود موقوفاتي بر از اموال و مدرسھ اي بنا كردند و

تجارت   وي امور. منسوب بھ اوستنیزعھ سید ام عبدالھ بناي بق. آن بگماشت استاداني بر  گذاشت و-قبھ سبز 
یكى از نامھاى بسیار رایج تركى بھ معنى : قتلغ-وتلوقق(( .كرد و گسترش دادنظم مدریایی و زمینی کرمان را 

. رودیبكار م" قوتلو"در تركى مدرن بھ شكل ". دولت"، "سعید"، "با سعادت" ،"خوشبخت"، "مبارك"، "فرخنده"
 ))است.... بھ مونقولي بھ معني اضافھ، زیادي، باقیمانده و ....  ھوال،- ھ لھ گو-كو ھال-ھوالكو

  
  قاراخیتايخانیم ابوسكون

  Xanım Əbüskün Qaraxıtay 
  

مغولي  -قارا ھوالگو از دولت تركي  وارث و نائب السطنھ خان. میالدي١٢٤٢-١٢٤٦
یعي فرمان میراند بعدا محدود بھ این سلسلھ كھ بر امپراتوري وس. قاراخیتاي در تركستان

  ּناحیھ كوچكي مركب از تركمنستان و ازبكستان كنوني شد
  

 ن اوغولقامیشیخانیم خات
Xanım Xatın Oğulqamış   

  
 ،پس از مرگ شوھرش خان گویوكּ  در چینامپراتوري مغول- امپراتوریچھ سلسلھ یوآن. میالدي١٢٤٨-١٢٥١

 ، تبت، مغولستان،و قوغو شد و بدین ترتیب بر ناحیھ وسیعي شامل چین ناقو ،نائب السطنھ سھ پسر خود قوچا
 ضمن  و سھ ھئیت از سوي لوئي نھم فرانسھ را پذیرفت١٢٥٠در سال ּ قزاقستان و تركستان امروزي حكم راند

 در  بھ سبب بروز كشمكش١٢٥١در سال  ּقبول ھدایاي این ھئیتھا خواستار شد كھ شاه فرانسھ تابعیت او را بپذیرد
كاربرد متھم بھ دستگیر و  اوغولقامیش نیمخاانتخاب م نگكھ بھ خاقاني،  پس از  وجناحھاي رقیب خانواده حاكم

بھ روایتي (ּ قتل رسیدوضع فجیعي بھ  بھ ١٢٥٢و در سال شد  ي سیاه بر علیھ م نگكھجادو
   ).  و یا مجبور بھ خودكشي نمودنداو را در چمداني گذاشتھ و در آب غرق نمودند

  
 خوتولون توركییوت

Xutulun Türkiyot  
  

سین (شاھزاده خوتولون از خاقانھاي دولت تركي خانات توركییوت شرقي .  میالدي١٢٥١
جنگاوري بسیار برجستھ "او بھ شكل . او برادرزاده قوبیالي خان بود. و قاراخیتاي) كیانگ

عقابي كھ جوجھ اي را كھ مي تواند بھ درون صفوف دشمن حملھ نموده و ھدف خود را مانند 
خوتولون بھ حیات نظامي عالقھ مند بود، جنگھا را . توصیف شده است" شكار مي كند بقاپد
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این خصوصیات وي مورد تقدیر پدرش . دوست مي داشت و در تمام سفرھاي جنگي پدرش او را ھمراھي مي كرد
 بھ نحوي كھ در باره خوتولون میگوید او حتي ماركوپولو سیاح معروف را تحت تاثیر قرار داد. قایدو نیز بود

خوتولون . آنچنان نیرومند و شجاع بود كھ در كل ارتش پدرش كسي در نبردھا نمي توانست وي را شكست دھد
از جملھ شروط وي براي داوطلبان ازدواج با او، شركت در مسابقھ كشتي اي با وي بود كھ . ھرگز ازدواج نكرد

گفتھ شده است خوتولون از این . ن مي باید صد اسب بھ خوتولون بپردازندخواستگارانش در صورت باخت در آ
اراضي دولت قاراخیتاي شامل چین، مغولستان، تبت، قزاقستان، . كشتیھا بیش از ده ھزار اسب بدست آورده بود

 . بود) ایران(قیرقیزستان و تركمنستان و خراسان 
  

 اٶرگینھ خاتین توركییوت
Örginə Xatın Türkiyot 

 
شرق و ) سین كیانگ-شین جیانگ(از قاقانھاي خانات توركییوت  ).اورقانا(اٶرگینھ  . میالدي١٢٥٢-١٢٦٠

 پس از ).ایران و افغانستان(و خراسان ) چین، مغولستان، تبت، قزاقستان، قیرقیزستان و تركمنستان(قاراخیتاي 
نائب با عنوان بھ نام خود سكھ زده و  ١٢٥٢رھبر اورداي چاغاتاي بھ سال ) ھالكو(قارا ھولھ گو  ھمسرشمرگ 

او و پسرش ھر دو بھ عنوان حاكمي . بر قلمرو وسیعي فرمان راند) قوتلوق خان(السطنھ فرزندش مبارك شاه 
معني معدن و یا تركي بھ ، آریقینا بھ رگھ نھا((. پس از وي خان آلوغو جانشین او شد. مسلمان فرمانروائي كرده اند

  ))ھ استكوھپای
  

 م سورقاق تاني بكيخانی
Xanım Sorqaq Tanı Bək  

  
چین، (شرق و قاراخیتاي ) شین جیانگ(از قاقانھاي خانات توركییوت .  میالدي١٢٥١

). ایران و افغانستان(و خراسان ) مغولستان، تبت، قزاقستان، قیرقیزستان و تركمنستان
ز تاریخ مادر چھار شخصیت بزرگ ا. ھمسر تولوي خان جوانترین پسر چنگیز خان

عروس بزرگ چنگیز . ترك، م نگكھ خان، قوبیالي خان، ھولھ گو خان، آریق ب كھ-مغول
او كھ در قدرت شخص دوم آلتین قوردا پس . خان، دختر جاقا قامبو خان از طائفھ قاراییت

از خاقان شمرده مي شد، بھ شكل شخصیتي بي رحم و سیاستمداري برجستھ، فوق العاده 
تاریخنگاران در باره او گفتھ اند كھ . ان عصر خود توصیف شده استذكي و مافوق ھمھ زن

اگر در جھان زني دیگر مانند او وجود داشت، آنگاه مي شد گفت كھ جنس زن برتري فوق 
او زني ثروتمند با اراضي فراوان بود و سپاھي با سیزده . العاده اي بر جنس مرد دارد

 اٶگھ ده ي پسرش گویوك بھ خاقاني رسید پس از مرگ. ھزار سواره را تحت فرمان داشت
خانیم . براي انتخاب خان جدید كشمكشي آغاز شد. و او نیز ھفت سال بعد فوت كرد

سورقاق این ایده را كھ خانھاي آینده میبایست از اعقاب بالفصل چنگیز خان باشند تبلیغ مي 
، از ایده خانیم )امیشاوغولق(اشراف بانفوذ در مخالفت با نائب السطنھ خانیم اوغول . كرد

از نخستین .  بر تخت نشست١٢٥١سورقاق حمایت كردند و در نتیجھ مونگكھ، فرزند ارشد خانیم سورقاق بھ سال 
خانیم سورقاق .اگرچھ. سالھاي فرمانروائي مونگكھ، آثار نفوذ و تعلیمات سورقاق تاتي بك  بر وي آشكار بود

او شرایطي را بوجود آورده بود تا .  تحصیل فرزندانش ھمت گماردتوانائي خواندن و نوشتن نداشت، بھ تربیت و
او خود مسیحي اي نسطوري . پسرانش آموزش و مھارتھاي الزم در امور جنگي و اداره امپراتوري را اخذ كنند

 او قوبیالي را بھ منظور دانستن آنچھ براي حكومت. بود اما بھ حمایت برابر از بسیاري از ادیان خارجي پرداخت
 فوت كرد و دھھ ھا ١٢٥٢سورقاق خانیم در سال . بر چین بھ آنھا احتیاج دارد، با اندیشھ ھاي كنفوسیوس آشنا نمود

، بھ تركي بھ معني نماینده سخنگوي بكي(( از طرف كلیساي نستوري عنوان ملكھ بھ او اھدا شد ١٣١٠بعد بھ سال 
   ))است... خان،  نویان و
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  آتابكنیمھریجان خات
  Mehrican Xatın Atabək 

 
او ּ  آزربایجاني اتابكان آزربایجان بود- آخرین خان سلسلھ تركي ،وي ھمسر اوزبكּ نخجوانּ  میالدي١٣قرن 

 را سازماندھي كرد و در ائتالف با دولتھاي ھمسایھ بر علیھ ١٢٢٥جنگ سال طول دفاع  از شھر تبریز در 
  . لھ نمودددشمنان خویش مجا

  
  ك لھ منشجر الدر

Şəcər üd-Dür Köləmən   
 

اینجي (ر د شجرال.از پادشاھان ایوبی ھمسر ملک صالحبعدھا  ،كنیز ترك.  میالدي١٢٥٠
و ھمچنین اولین شاه زن و شاه ترك اولین پادشاه ممالیک مصر ) درخت مروارید-آغاجي

سلطنت کشور اسالمی و  حکومت  توانستاز ساللھ پادشاھان نبودكھ  او. این دولت است
شوھرش بر اثر تب در دلتاي نیل و در بعد از مرگ . یرد نظیر مصر را بھ دست گميمھ

ذكاوت و  با  شجر الدر،جنگھاي صلیبي با لوئي نھم پادشاه فرانسھ ادامھ داشتحالیكھ 
ھوشیاري مرگ پادشاه را پنھان داشت و خود بنام او فرامیني صادر كرد تا تورانشاه 

ید و توانست لشكریان صلیبي را محاصره و مغلوب و از بین النھرین بھ مصر رسش پسر
 لوئي با پس دادن آنچھ بدست آورده بود و نیز پرداخت غرامت ھنگفت جان خود .اسیر كند

 ،تورانشاه در جنگ دیگري كشتھ شدپس از آن كھ  .و تعدادي از ھمراھانش را نجات داد
 مرگبعد از . ا برقرار كنداین بار نیز شجره الدر توانست با خونسردي نظم و انتظام ر

 و بزرگان دولت و مشاوران در دربار جمع آمده و پس از تركتورانشاه امرا و لشکریان 
ممالیک و امرای . بھ توافق رسیدندبراي جانشیني وي مشورت و تبادل نظر بھ اتفاق آرا نسبت بھ انتخاب شجرالدر 

 بزرگ مصر پس از مرگ ملک صالح تا رویکار آمدن لیاقت و جسارت شجرالدر را در اداره امور کشوركھ آنھا 
بدین ترتیب . انتخاب نمودند بھ حکومت مصر راي گیري  از طریقرا  شجرالدر ،تورانشاه فراموش نکرده بودند

مردم گرچھ .  سالھ حاكمیت ایوبیان در مصر پایان یافت و دولت تركي مملوك و یا ك لھ من بوجود آمد٨١عمر 
 آن ھم زني كھ سابقا از –با سلطنت یك زن ،"تصمعالم "سلطنت نشاندند ولي خلیفھ بغداد،را بھ  شجرالدر مصر

طي نامھ اي بھ ممالیك مصر  او .كنیزان حرم خودش بود و پیشكش براي سلطان مصر فرستاده بود مخالفت كرد
 ." یكي برایتان بفرستیماگر مردي در میان شما نمانده كھ بتوانید بھ سلطنت منصوب كنید، بھ ما بگوئید تا "نوشت

با . یان در بعضي مناطق كھ بھ سلطنت یك زن عادت نداشتند گردیداین وضعیت باعث بروز ناراحتي و عص
ھمسر سابق خود آیبك ) مملوكھاي(گسترش نارضایتیھا شجره الدر براي حفظ موقعیت خود با یكي از ك لھ منھاي 

دتي شجره الدر پس از م. ازدواج كرد و او را سلطان اعالم نمود اما خود بھ ھمراھي او بھ اداره دولت ادامھ داد
این حوادث در نھایت منجر بھ ایجاد دو دولت مملوك تركي در مصر و ایوبي . توسط فرزند آیبك بھ قتل رسید

او امور كشور . شجره الدر از پوشیدن البسھ پرطمطراق خاندان سلطنتي امتناع مي كرد.  عربي در سوریھ گردید
و وي در این نشستھا در پشت پرده اي شركت را از طریق شوراي وزرا و امیران كھ روزانھ گرد ھم مي آمدند 

او بھ اصالحات مالي دست زد، بسیاري از مالیاتھاي سنگین را لغو كرد و بقیھ را تخفیف . میكرد، اداره مي نمود
ھنگامي كھ شجره الدر موفق بھ بازپس گیري مناطق تحت اشغالي نیروھاي فرانسوي و ھمچنین دریافت . نمود

شجره الدر كسي است كھ . این پیروزي دیپلماتیك بھ جشني ھمگاني در مصر تبدیل شد. دخسارات جنگي از آنھا ش
  . سنت فرستادن پوشش كعبھ در مكھ از سوي خلیفھ اسالم را پایھ گذاري كرده است

  
  خانیم بوراقچین آلتین اوردا

Xanım Boraqçın Altın Orda 
  

او بیوه باتو ). قزاقستان و ازبكستان امروز( قیپچاق از سلسلھ تركي خارزمشاھي ویا خانات.  میالدي١٢٥٥-١٢٥٧
خانیم بوراقچین در حوادث پس از مرگ باتو نقش عمده اي ایفا .  خان بود میباشد١٢٥٥ و ١٢٢٧كھ بین سالھاي 
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اما قبل از .  پسر و وارث او سارتاق براي اداي احترام بھ سراي خان بزرگ م نگكھ رفتھ بود١٢٥٥در سال . نمود
و یا ( فوت كرد و در نتیجھ مونگكھ، شاھزاده جوان اوالقچي، برادر ١٢٥٦بھ خانات قیپچاق در سال بازگشت 

و بوراقچین را بھ نائب السطنتي وي ) آلتین اوردا(سارتاق را بھ فرمانروائي قوم مغول در تركستان غربي ) پسر؟
بھ تركي بھ معني  )آلتون( لتینآ((. وزي بودقلمرو آلتین اوردا، تقریبا شامل قزاقستان و ازبكستان امر. منصوب كرد
 بھ معني مركز و قرارگاه خاقان، اوردا.  مغوليآلتانبھ معني سرخ، معادل " آل"از ریشھ .  استطالیي و سرخ

 بھ باتو.  بھ تركي بھ معني فرمانده كل، فرمانده فرماندھان استبورقوچان. ھستھ و گروه سازمان یافتھ مسلح است
  )) مقاوم، شكست ناپذیر و متین استمعاني نیرومند،

  
 ین سالغورتركھ ن خات

  Tərkən Xatın Salqur 
 

امپراتوي ּ آزربایجاني سالغوري -  شاھزاده و حاكم دولت تركي. میالدي١٢٦٠-١٢٦٢
 ،در غرب) خانات قیپچاق(وردا اآلتین :  بھ چھار بخش تقسیم شد١٢٦٠مغول پس از سالھاي 

-دولت تركيּ  چاغاتاي در مغولستان و قوبیالي خان در چین،ایلخانلي در ایران امروز
مغولي در ایران عالوه بر ایلخاني بھ نوبھ خود شامل چند امارت كوچك دیگر نیز میشد كھ 

اتابكان سالغوري فارس دولتي محلي است كھ ּ یكي از آنھا دولت تركي سالغوري بود
 یكى از طوائف مھم اوغوزھا )غورھاسال(سالورھا .  ایران تاسیس نموده اندتركسالورھاي 

بخشى از آنھا پس از خروج از سرزمین . باشندیم) سھ تیر(وابستھ بھ شاخھ اوچ اوخ 
 بھ ھمراه تركھاى ١١شان در ایلى سو و ایسیق گؤل و اسكان در ماورالنھر در قرن یاصل

ارس دولتى اتابكان سالغورى ف.  آذربایجان و آناتولى مھاجرت نموده است٫سلجوق بھ ایران
این دولت تركي بعضا مستقل و در  . ایران تاسیس نموده اند درسالورتركان محلى است كھ 

، خارزمشاھیان و ایلخانیان بوده )عراق( سلجوقیان بزرگ، سلجوقیان آزربایجان ھاي ترك مقاطعي نیز تابع دولت
ده كھ بعدھا بھ كرمان، عمان، بودر جنوب فارسستان امروزي محدوده حاكمیت سالغوریھا اساسا فارس . است

ایالت فارس تحت حاكمیت این دولت تركي یكي از مرفھ ترین ایام تاریخ . ھرمز، بحرین نیز گسترده شده است
ویا آنكھ بھ طرزى موثر شمشیر و گرز خویش . بھ معنى شمشیر سالغور -سالیر-سالور((. خویش را گذرانده است

  ))بردیرا بكار م
  

 ن سالغور یخاتش یآب
 Abış Xatın Salqur  

  
مقتدر  و  از زنان فرمانرواخاتین ) آبھ ش، ِابش،آبش( آبیش . میالدي١٢٦٣-١٢٨٧

 - آخرین حاكم سلسلھ تركي، )قتلغ(قوتلوق  از نسل حکام ، طائفھ تركي سالغوراز .راخیتاياق
 در فاصلھ سالھایوي . )١١٤٧-١٢٨٧(كرمان  - اتابكان فارس و یا لغورياآزربایجاني س

 ٢٢بھ مدت ریان ولغاستركي  دولت فارسستان با عنوان ملكھ منطقھ فارس  بر١٢٦٣-١٢٨٧
 -در محلھ چرنداب تبریزو فارسستان بوده  -  متولد شیرازاو. سال حكومت كرده است
از دختران تركھ ن (ن یبي بي خاتو  دختر سعد دوم ن،یآبیش خات. آزربایجان فوت نموده است

 بر كرمان حكم ١٢٩١-١٢٩٥ن كھ بین سالھاي یرادرزاده پادشاه خات و ب)ن ملكھ كرمانیخات
 مؤسس سلسلھ ،راق حاجبادختر ب ن یکی از چھارھ مادربزرگش یاقوت ترکּ میراند بود

بھ اوردا در تبریز فراخوانده  ١٢٦٤وي در سال .  بود فارسستان-راختائیان كرماناقتركي 
 -  خان امپراتور ترك)ھالكو(ھ لھ گو  پسر )گكھتاش م ن(با منگو تیمور  و بھ امر خاقان  شد

ھنگامي كھ ھمسر  ).كوردوجین و آلقانچي دو دختر حاصل این ازدواجند (ּمغول ازدواج كرد
 ایلخان ١٢٨٣او بھ عنوان والي بھ فارس فرستاده شد، آبیش خاتین در اوردوي خاقان نگھداشتھ شد اما در سال 

 با .حكومت آن مملكت گماردو بھ اتابكي فارس ن را یز خوانده و آبیش خاتجدید احمد تگودار ھمسر وي را بھ مرك
رسما ضمیمھ حكومت تركي ) استانھاي فارس و كرمان(فارسستان بخشھاي جنوبي  ،خاتین آبیش نبھ سلطنت رسید

 مشكالتּ ن بنام خود در مساجد خطبھ خواند و بھ ضرب سكھ اقدام نمودیآبیش خات. مغولي ایلخانان گردید-
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ن كھ مصادف با خشكسالي در فارس نیز بود، باعث شد كھ ایلخان، یاقتصادي ناشي از اصرافھاي  مالي آبیش خات
ھاي دیگران  ن از این موضوع و بدگویيیرنجش آبش خات. بسپارد بھ فردي بھ نام سیدعمادالدین راحكومت فارس 

اورداي خود در را بھ آبیش خاتین ون رسید او بھ ارغامر وقتي گزارش .  او را بھ قتل برساندخاتینباعث شد كھ 
اي سنگین براي قتلھایي كھ مرتكب شده بود،   بھ پرداخت دیھنیآبیش خات. او را محاكمھ كردتبریز خواست و 

بعدھا .  درگذشت و بھ آداب مغوالن دفن شدتبریز در او. گردیدپایان عمر از رفتن بھ شیراز محروم شد و تا محكوم 
ن در جنوب شرقي شیراز، و ین بھ شیراز منتقل گردید و در رباط آبیش خاتیردوجین خاتوخترش كجسد او توسط د

ن دولت تركي سالغوریان توسط امراي یپس از مرگ آبیش خات. یا بھ قولي در مسجد مادرشاھي بھ خاك سپرده شد
  .ده استالھ مدح ش او توسط شاعران بسیاري از جملھ سعدي و عبدالھ بن فضل. مغول منقرض شد

  
 ب یوك بولوقان خاتین

Böyük Buluqan Xatın  
 

خان او را از . نھمین ھمسر آباقا خان بود) قاضي= یارقیجي(یكي از منسوبان بوغا یارغوجي .  میالدي١٢٨٦
بولوقان نام سھ تن . (بیشتر مي پسندید) دختر میخاییل ھشتم پاالیولوگوس(مرتي خاتین قونقورات و دئسپینا خاتین 

بولوقان خاتین "و " اولوق بولوقان خاتین"، "ب یوك بولوقان خاتین"ایران، یعني -ران ایلخانان آزربایجاناز ھمس
نام آنھا . ھر سھ ھمسر خان بھ جانشیني وي بھ ارث رسیدند و در دربار نفوذ بسیاري داشتند. است" خوراسانلي

ب یوك بولوقان ) ھ اعدام بھ میان مي آیدبویژه در موارد وساطت آنان براي نجات دادن جان شورشیان محكوم ب
پس از مرگ . نوه خان را نیز مانند پسر خود بزرگ كرد) غازان(خاتین مادر ملكھ، دختر آباقا خان بود و قازان 
بولوقان خاتین نزد آرغون و پدرش بھ یك اندازه ارزش و احترام . آباقا پسرش آرغون خان او را بھ زني گرفت

 خواجھ وجیھ الدین فریومدي كھ بھ شركت در توطئھ بر ضد آرغون متھم شده بود سھم او در بخشودگي. داشت
در مبارزه آرغون با احمد تگودار، اتكاي آرغون بر پشتیباني و رایزني بولوقان خاتین چنان آشكار . مھمي داشت

یشھ شور با بولوقان بود كھ امیر بوغا در موقع حساس آزادي آرغون از زندان احمد ناچار شد آرغون را از اند
بولوقان در كنار رود كورا در آزربایجان درگذشت . احمد تگودار نیز با بولوقان بھ احترام رفتار مي كرد. بازدارد

و تابوتش را بھ سجاس در جنوب غربي شھر سلطانیھ آزربایجان كھ یكي از مدفنھاي مفروض خود آرغون بود 
 و یا بولوغان بھ تركي بھ بولوقان((. نام جانشین بولوقان خاتین كردبعدھا آرغون زن دیگري را بھ ھمین . بردند

در نام بسیارى از بزرگان ترك، ھم براى زنان و ). پوما( نامى تركى بھ معناى یوزپلنگ آرغون. معني سمور است
 آتا، آرغون ھم مردان، بھ تنھایى و یا ھمراه با كلمھ دیگرى بكار رفتھ است مانند آرغون آقا، آرغون آلپ، آرغون

بانوى ھمخانھ (ن ی، آرغون خات)از خانان ایلخانى، نوه ھوالگو خان، فرزند آباغا خان(آى، آرغون خان 
نام والى خراسان در دوره چنگیز، .... ، آرغون نویان و )از فرماندھان دوره بابر(آرغون قوجا ) ھوالگوخان

  )) وده ا ستنیز ب) اوختاى(ھمچنین نام یكى از مشاوران وى و اوگھ ده 
  

 اولوق بولوقان خاتین
Uluq Buluqan Xatın 

  
مقارن نوروز بھ . دختر اوتمان پسر اوبتاي نویان قونقورات). معظمھ(بولوقان خاتین اولوق .  میالدي١٢٩٠

پس از مرگ آرغون، عموي او گئیخاتو پس . ازدواج آرغون در آمد و در اردوي ب یوك بولوقان خاتین مستقر شد
این ازدواج بر .  از آالتاغ با وي ازدواج كرد و از او صاحب پسري بھ نام چینگ پوالد ویا تیري شداز بازگشت

و بایدو نقش ) غازان(اولوق بولوقان خاتین در بروز جنگ داخلي بین قازان . خالف میل خاتین صورت گرفتھ بود
قدامات قازان استفاده كند ولي دریافت كھ  در تحدید اخاتیندر این درگیري بایدو در صدد برآمد كھ از . مھمي داشت

پس از فرجام موفقیت آمیز این كشمكش یكي از اولین اقدامات قازان ازدواج .  و حامیان او بھ قازان وفادارندخاتین
قازان خان . عقد ایندو كھ اكنون اسالم آورده بودند در تبریز برگزار شد. مجدد با بولوقان خاتین بیوه پدر خود بود

در منابع مختلف رافت .  داشت) اولجاي قتلغ(لوقان خاتین پسري بنام الجو و دختري بھ نام اولجاي قوتلوق از بو
بر . بولوقان خاتین ستوده شده و بھ مراودات وي با رھبران دیني و مشایخ و حمایت او از مسلمانان اشاره شده است

 شیخ المشایخ محمود كھ از خویشاوندان او بود، اثر وساطت بولوقان نزد غازان خان، وزیر صدرالدین زنجاني و
دلسپردگي قازان بھ بولوقان خاتین در ھمراھي او در شكار و مشایعت كردن قازان . از خطر مرگ نجات یافتند



 23 

بولوقان خاتین پس از فوت قازان مرتب بھ زیارت مزار او . ھنگام سومین لشگركشي او بھ شام نیز دیده مي شود
بولوقان خاتین تا درگذشت خود در بغداد در امور . ام برادر و جانشین او اولجایتو بھره مند بودمي رفت و از احتر

تابوت بولوقان خاتین بھ تبریز برده شد و در آنجا جسد وي در جوار ھمسرش در شام قازان . مملكت فعال باقي ماند
ھمچنین اولجاي و اولجایتو از صفات  بھ تركي بھ معني غنیمت و بركت، فراواني؛ اولجا((. بھ خاك سپرده شد

 در نام اشخاص بھ معنى ، غازان قازقان، قزان، قازان.خداوند بھ معني مبارك و خوشبخت، و طالع خوش است
 ,görény معادل تركى اسامى، این نام كھ در داستان سالور قازان دده قورقود نیز وجود دارد.پیروز و فاتح است

kürän, kuren ،kürene  قازان در تركى ھمچنین بھ معنى .نھاى تركى چوواش و مجارى و غیره استزبادر 
  ))تدیگ اس

  
 نیمخدومشاه قوتلوق خات

 Məxdumşah Qutluq Xatın   
  

را   کھ اوقوتلوق دختری داشت بنام مخدوم شاه خان فارسستانآزربایجاني  - قطب الدین شاه جھان از اتابكان تركي
 اکثر . سال حكومت كرده است٩ن یمخدوم شاه قوتلوق خات .ھ عقد خود درآوردامیر مبارزالدین محمد مظفری ب

شاه از عھد آل ) قوتلوق(بھ سد قتلغ  معروف اسفرجان سدی قدیمی  در.فرزندان این زنند سالطین آل مطفر از
مختومزاده  "و" نیخانزاده خات" این سد بھ اشاره .ویرانھ ھای آن باقی است و  کھ اکنون ھم آثار وجود داردمظفر
  . تركان آباد میبد احداث شده است در- دختران امیر محمد مظفر-"نیخات
  

 قوتلوق نیپادشاه اللھ خات
 Padşah Lalə Xatın Qutuluq  

  
 ،"نیخاتو یا اللھ حسن شاه پاشا "قوتلوق ملقب بھ ن یپادشاه اللھ خات.  میالدي١٢٩١-١٢٩٥

وي دختر سلطان . )قوتلوق(یجاني قتلق آزربا - از پادشاھان دولت تركي، حاكم كرمان
 وقتلوق(ن ی و تركھ ن خات)قاراخیتايبن خمیتبور تاینگو  ابوالفتح محمد (الدین قراختائي قطب

گذار   پایھ(ب یراِق حاجابرادرزاده ب، ملكھ دولت تركي قوتلوق خاني در كرمان فعلي) تركھ ن
با دیگر خوانین مغول از جملھ احمد او .  ھمسر آباقا ایلخان مغول بودو) تايیراخاسلسلھ ق

پس از فوت مادر حكومت كرمان بھ . تكودار، ارغون و گیخاتو ھم عصر بوده است
 برادرش رسید و در زمان تكودار حكم حكومتي ،الدین  جالل)سیورغتمش(سویورقاتمیش 

سیورغتمش بھ مدت ده سال توانست .  صادر شدخاتینالدین و پادشاه   براي جاللامشترك
ن بھ سن رشد رسید زمامداري ی پس از آنكھ اللھ خات.مام حكومت را در دست داشتھ باشدز

یكي از متصرفات مھم او . اي از متصرفات مادرش آغاز كرد خود را با والیت بر پاره
اي از گیخاتو  نقرهاي  در موزه برلین سكھ ،اي از او بھ جا نمانده سكھھرچند . سیرجان بود

ن از یپادشاه خات .خورد  روي آن بھ چشم مي"خاتینخداوند عالم پادشاه " القاب ایلخان جملھ موجود است كھ پس از
ارغون ایلخان وقت، براي .  شكایت داشتاوھاي   مرتب از خودسري و در خشم بودحكومت مشترك با برادرش

ر بھ عقد برادر ناتني خود ن را از محدوده حكومتي دور كند، پس از مرگ اباقاخان او را باالجبایآنكھ پادشاه خات
الدین با فراغت بال بھ حكومت بر سیرجان و  بدین ترتیب جالل.  داشتبھ روم گسیل و آنھا را گیخاتو درآورد

 آمده و از  آزربایجان-از روم بھ تبریزن یپادشاه خات "تركھ ن  بي بي"اندكي بعد با مرگ . ختپردا كرمان 
خان ھم ضمن احترام و تجلیل از او، این   بھ او بازپس دھد و ارغون كھ سیرجان راكردخان، درخواست  ارغون

گیخاتو شوھر اللھ  پس از مرگ ارغون،.  گشتن بازی و حكومت سیرجان بار دیگر بھ اللھ خاتپذرفتتقاضا را 
 ن فرمان حكومت كرمان را از ھمسرش دریافتیاللھ خات.  نشستن مقام ایلخاني یافت و بر سریر شاھي ایرانیخات

 را دستگیر كرد و در قلعھ اي پس از آن بي درنگ برادرش سویورقاتمیش. دوباره بھ حكومت كرمان رسیدكرد و 
 در جنوب غربي ایران او حاكم قلمرو نیپادشاه خات ،جالل الدین از ریاست ایلي پس از بركنار. بھ زندان انداخت

ن و ی توسط ھمسرش كردوجین خاتسویورقاتمیشدین اما جالل الּ  گرفت"صفوت الدین و الدنیا"فعلي گردید و لقب 
ن از این مسألھ باخبر شده او را بھ قتل یپادشاه خات. دخترش از زندان گریخت و درصدد قتل خواھر خود برآمد

بیوه سیورقاتمیش بھ حكومت كرمان رسید، فرمان قتل پادشاه  )خوردوجین( كھ كردوجین ١٢٩٥در سال . رساند
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جسد او در كنار مزار مادرش ּ ن را بھ قتل رسانیدیایلخان وقت گرفت و طائفھ وي پادشاه خاتن را از بایدو، یخات
  . دفن شددر فارسستان  در قبھ سبز كرمان سویورقاتمیشالدین  ن و برادرش جاللیتركھ ن خات

  
سن حخود را ي نام مستعار سیاسن كھ زیبایي چشمگیر و دانش و ھوشیاري او بر محبوبیتش افزوده بود یپادشاه خات

 عادل  وبر طریقت مولوي زن عالمو دوست و با فضیلت  علم  بانویي فرزانھ،،او زنی خوش اخالق .گزاردشاه 
آثار و اشعار او  . کاتبان برجستھ عصر خود بودان وجزو خوشنویس و  ماھريمذھبو طاط ن خیپادشاه خات .بود

بسیاری از نسخھ ھای قرآن وي . انھ با دست خود می نوشتقدیمی را تذھیب و تزیین می کرد و اشعار آنھا را ماھر
و در انجام امور عدالت ا. اللھ تخلص میكرد بود و در شعرنویسنده ای صاحب سبك او . ه استکریم را تذھیب نمود

با دانشمندان و اھل فضل زیاد در تماس بود و در عھده این پادشاه شعر رونقي تمام گرفت و ، كرد را رعایت مي
 و برای بھبود زندگی گزارد  بھ علما و فضال احترام مياو. ین مدارس علم را برپا كرد و رونقي جدید بخشیدھمچن

خالقیت، زیبایی، ادب و استعداد خارق العاده او بھ . ندتمي زیس  اوه ھنرمندان بسیاري در پنا. نمودميآنھا فعالیت 
 از سویورقال بھ معنى ،سویورقاتمیش-ورغتمشسی((. ھنگام زندگی و ھمچنین پس از مرگش ماندگار گردید

  ))كندی، شخصى كھ لطف، احسان و مرحمت م"احسان پادشاه"و " بخشش"، "لطف"
  

   اینجوردوجینوك
Korducin İncu   

  
لیاقت و از خود  از جملھ بانواني است كھ - خاتین) خوردوجین(ردوجین وك. ١٤ اوایل قرن – ١٣اواخر قرن 

ن یش خاتیاو دختر آب.  قدرتي بھ ھم رساند)آل مظفر(آزربایجاني اینجو -در خاندان تركيو  هشایستگي نشان داد
الدین  جالل )سویورقاتمیش(و ھمسر بانفوذ سیمورغتمش ) منگي دمیر(حاكم قدرتمند فارس و منگو تیمور 

ي فارس برگزیده بود و بھ واسطھ صداقت و كفایت خود در زمان حكومت ابوسعید بھ اتابك) قاراخیتاي(قراختائي 
 ولي دوباره دستگیر فتن، از زندان نجات یایش خاتیبآو مادر وي   سویورغاتمش با نفوذ ھمسرش كردوجین.شد

 زمام حكومت كرمان خاتین پادشاه ،پس از قتل سیورغتمش.  بھ قتل رسیدخاتینشد و توسط خواھر خویش پادشاه 
وسعید و جلوس او بر تخت ایلخاني مغول، كردوجین پس از بھ سلطنت رسیدن اب. را در دست گرفتفارسستان 

 .دختر زیباي خود، شاه عالم را بھ ازدواج ایلخان جدید مغول در آورد و شاھزاده خانم مغول اقتدار تمام یافت
در فارس منطقھ  فرمانرواي ١٣١٩ در سال خاتینش  آبیابوسعید بھ پاس خدمات كردوجین او را پس از مادرش

 با  كردوجین.اساس حكم ترخاني از مالیات معاف نمود نطقھ وسیع تحت حكومت او را بركرد و مفارسستان 
 بر مسند حكومت تكیھ زد و بھ انتقام ه را تسخیر كرد، آنجا بھ كرمان رفتخاتیننیرویي از مغوالن بھ جاي پادشاه 

  وز شحنگان مغول در آمدپس از آن بھ ازدواج یكي ا.  را بھ قتل رساندخاتینقتل شوھرش سیمورغتمش، پادشاه 
 مدرسھ، كاروانسرا، و ١٢احداث  .اشاعھ عدل گذرانید و  مرمت و آبادانيوت اروزگار را بھ بناي مساجد و عمار

ھمانند مادر بھ اھل علم و ادب او  .بود كردوجین زني عاقل و با تدبیر .بیمارستان و سد از جملھ كارھاي اوست
شھر  كردوجین در .ه بودظان قرآن، صوفیان و مستمندان مقرري تعیین نمودبراي طالب، حاف و گذاشت احترام مي

آورده و در جوار مزار مادرش بھ فارسستان  پیكر او را بھ شیراز ،مقر خدابنده ایلخان درگذشتآزربایجان سلطانیھ 
" سنگ قیمتى"و " جواھر"و بھ معنى " اینجى"و بھ شكل " یینچو" در زبان تركى از ریشھ اینجو((. خاك سپردند

  ))است" خاصھ خان"بھ زبان مغولى بھ معنى . است
 

 نیلوفر والیده سولطان
Nilüfər Validə Sultan  

  
پس از مرگ ھمسرش سولطان اورخان غازي، در . یارحیصار) بیگ(دختر بك . ملكھ عثماني.  میالدي١٢٨٣

او در اثناي سفرھاي جنگي . گي یافتدوره زمامداري فرزندش سولطان مراد خداوندگار خان مقام سولطان والیده 
بر اروپاي  امپراتوري تركي عثماني در اوج قدرت خود .ھمسرش، بھ عنوان نائب سلطنت عمل میكرده است

، بخشھائي از شمال دریاي سیاه و غرب دریاي خزر، بخشھائي از ..)یونان، تركیھ،(جنوب شرقي، بالكان 
  .خاورمیانھ و شمال آفریقا حاكم بود
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   بولوقان بایاغوتخانیم
Xanım Buluqan Bayağut 

  
امپراتوریچھ . و یا تاجي) خاییشان(نامھاي دیگرش ھاییسان . شاھزاده بولوقان از طایفھ بایاغوت.  میالدي١٣٠٧

 بھ عنوان جانشین قوبیالي ١٣٠٧ و ١٢٩٤كھ بین سالھاي ) چئنگ زونق(بیوه تمور اولجایتو . خاندان یوآن در چین
 )"آغوت+ باى"( بایاووت -بایاغوت((. و نائب پسرخوانده اش ووزونق حكومت كرده است) زوشی(سئتسئن خان 

پسوند تحبیب در تركى " آغوت "،بھ معنى ثروتمند" باى ".بھ تركي بھ معني ثروتمند، غني، مقتدر و توانا است
در تركى ) بیات" (یاتبا" كلمھ تركى . بھ معنى دالور محبوب" آغوت+ آلپ " = "آلپاغوت"باستان است مانند 
  )) است" بایاغوت"امروزى فرم جدید 

  
  گورشاتنیولت خاتٶد

  Dövlət Xatın Gürşat 
  

چھاردھمین پادشاه از و جانشین شوھر خویش عزالدین محمد . ملكھ مملكت لرستان خاتیندولت .  میالدي١٣١٦
 نیمھ مستقل این دولتּ بودلرستان در  )دولت اتابکان لر کوچک(گورشات  - گورشیتآزربایجاني - سلسلھ تركي

در جنوب غربي واقع لرستان مملكت  بر ١٣ در قرن ،امپراطوری قدرتمند مغول وابستھ بھ آزربایجاني - تركي
قدرت را و  نتوانست مشکالت حکومت را حل کند و فرمانروایي ضعیف بود خاتین دولت .ایران امروز حكم میراند

 حاکم کرمان و یا خاتینن ھ ترکدولتزنان ترك،  نیز او پادشاھی مقتدر نظیر .نگاھدارددر دست بھ مدتي طوالني 
 در نھایت. نتوانست از مداخلھ عمال مغول در قلمرو حاکمیتش جلوگیری نمایدو  امپراطور دھلی نبود خاتینرضیھ 

ورد نظر بود با بھ سبب فشار مغوالن و ترس از دست دادن استقالل لر کوچک کھ بھ علت داشتن معادن گرانبھا م
كور بھ -گور(( ּ بركنار شدحاكمیتو از   سلطنت را بھ برادرش عزالدین حسین واگذار نمود،تصویب دیوان مغول

شات بھ تركي بھ معني سلطان، شاه، فرمانده نظامي، – شاد. است... تركي بھ معني سالم، محكم، نیرومند، بیباك و 
  ))ژنرال، شاھزاده و جسور آمده است

  
  ق شاه خاتین ایلخانقوتلو

Qutluq Şah Xatın İlxan 
  

پس از مرگ ھمسرش غیاث الدین محمد . نایب السلطنھ و نخست وزیر.  میالدي١٣١٦
ھشتمین ایلخان، نائب السلطنھ فرزندشان اعلي الدنیا و الدین ابوسعید ) ١٣٠٤(اولجایتو 
ایران و عراق امروزي سلسلھ ایلخاني كھ توسط ھالكو نوه چنگیز خان تاسیس شد بر . گردید

 بھ معني ایلخان((. با مرگ ابوسعید دولت ایلخاني عمال از بین رفت. فرمانروائي مي كرد
خان منطقھ اي وابستھ بھ خاقان و ھمچنین نام ھركدام از چھار دولتي كھ از تجزیھ 

  ))امپراتوري مغول پس از مرگ چنگیزخان بوجود آمدند است
  

 )نیاتخ میبگ(لطان ساتي بك خان وس
(Bəgim Xatın)   Satı Bək Xan  

  
 –حاكم وفرمانرواي دولت تركي  )خاتین میساتي بگ( ،سلطان ساتي بك خان.  میالدي-١٣١٩

 مغولي ایلخاني كھ از شاخھ -دولت تركي ּایران فعليآزربایجان و مغولي ایلخاني در 
ابستھ بھ مغول بود ایران فعلي را بھ شكل حكومتي محلي و-تركمسلمان امپراتوري 

سلطان ساتي بك خان دختر و خواھر ּ داورداي بزرگ اداره مي كرمغولي -امپراتوري تركي
او حیات سیاسي خود را ּ بوداز جملھ خواھر تني ایلخان ابوسعید چند تن از سالطین پیشین 

پس از بھ تخت رسیدن برادرش . دوره ھرج و مرج و در یك منطقھ پرآشوب گذراند در یك 
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 با چوبان یكي از بانفوذترین امراي دیوان ایلخاني ازدواج كرد و ١٣١٩، ساتي بك در سال ١٣١٦ سال ابوسعید بھ
با بروز اختالف بین امیر چوبان و ابوسعید ساتي بك بھ ھمراه پسرش بھ . از او داراي پسري بنام سورقان شد

 دولت تركي ١٣٣٥ت ابوسعید در سال پس از فو. ایلخانیان روي آورد و امیر چوبان توسط امیرسعید بھ قتل رسید
ساتي بگ و پسرش جانب موسس سلسلھ جالیري، حسن بزرگ را .  آزربایجاني ایلخاني شروع بھ تجزیھ كرد

با بروز اختالف بین . پس از پیروزي حسن بزرگ، سورقان بھ والیت قاراباغ در آزربایجان شمالي رسید. گرفتند
در شیخ حسن كوچك ساتي بیگ را تشویق بھ سلطنت  شدن اولي، حسن بزرگ و نوه اش حسن كوچك، و مغلوب

ساتي بیگ براي رسیدن بھ پادشاھي . خان كرد سلیمان او را مجبور بھ ازدواج با  ونمودقلمرو سابق چوبانیان 
بھ خطخود بھ نام او  .كردمشتركا دولت را اداره ھمراه با او  نمود و  اما با او ازدواجفعالیتي از خود نشان نداد

السلطانھ الراضیھ ": در سكھ ھایي كھ بھ عنوان عالئم پادشاھي او ضرب شده این عبارت نوشتھ شده است .خواند
 در ھرج و مرج دوره پس از مرگ حسن كوچك، سورقان و احتماال ּ"ا خان خلداهللا ملكھ)بك( ساتي بیگ )العادلھ(

ن برخي از طوائف قدیم ترك، كودك دختر ، طبق سنساتي(( .خود ساتي بك توسط حسن بزرگ بھ قتل رسیدند
خانواده اي كھ مدتھا داراي فرزند نمي شده اند است كھ پس از تولد و بھ منظور صاحب عمري طوالني شدن، بھ 

  ))اگر كودك مذكور مذكر باشد ساتیلمیش نام میگیرد. شخصي شریف و دیندار و یا روح وي سپرده میشود
  

  جاالییرخاتینلشاد ید
Dilşad Xatın Calayır  

  
 و سلطان ایلخاني احمد  نوه امیر چوپان و تورسین خاتین،دمشق خواجھبزرگ دختر .  میالدي١٣٣٩-١٤٣٢
پس از سقوط .  استآزربایجاني آل جالیر یا ایلك خانیان در عراق عرب -  وي منسوب بھ خاندان تركي.تگودار

ایلخان ابوسعید . ھمسر ابوسعید ایلخان قرار گرفت تحت قیومیت عمھ اش بغداد خاتین ١٣٢٧دولت چوپاني بھ سال 
.  در اوج جواني و قدرت، ھوسراني و ناسپاسي از سر گرفته بودبا كمك و ھمت امیر چوپان بھ حكومت رسیدكھ 
او را بھ پس از آن خود،  را طالق گفتھ و خاتین داماد امیر چوپان را مجبور كرد تا ھمسر زیباي خود بغداد او

در ھمان زمان .  ازدواج كردخاتین بدگمان شد و با برادرزاده او دلشاد خاتینگر بار بھ بغداد ید. ھمسري گرفت
 از بیم جان خود متواري شد خاتیندلشاد . ور شدند و ابوسعید را بھ قتل رساندند ھا بھ متصرفات ایلخان حملھ ازبك

 بیوه ابوسعید را گرامي داشتھ ، شیخ حسن.و وقتي خبر فتح تبریز توسط شیخ حسن بزرگ بھ او رسید بھ آنجا رفت
 آنھا پس از آرامش منطقھ، حكومت عراق بھ مركزیت بغداد را بھ دست گرفتند و عمال. و او را بھ عقد خود درآورد

قاتل پدر خویش را بھ قتل " میصیر خوجا"دلشاد خاتین در مقام جدید . ن افتادیتمام امور مملكتي بھ دست دلشاد خات
 قدرت خاتیندلشاد .  سال حكومت شیخ حسن بزرگ، بارھا بغداد را از تھاجم اجانب حفظ كرد١٧ي او ط. رساند

دربار او محفل شعرا و اندیشمندان . نامحدودي در عراق جالیري و نفوذ قابل مالحظھ اي در سوریھ فعلي داشت
 بھ خاتین دلشاد .كرماني بودندو خواجوي ) از شھر ساوه آزربایجان(مھمترین شعراي دربار او سلمان ساوجي . بود

بھ  هوي شھر. لحاظ اعتماد زیاد بھ مداح خود سلمان ساوجي تربیت فرزند ارشد خود سلطان اویس را بھ او سپرد
 ھر چند دلشاد خاتین بھ .ملقب بھ بلقیس زمان بودو دستگیري از فقرا و ي و عدل و داد ئخوخوشي و یزیبارو

رخي از بقایاي چوپانیان نیز وفاداري نشان مي داد و گویا بھ ھمین سبب ھمسري حسن بزرگ در آمده بود بھ ب
  )) بھ معني دانا، دنیادیده، باتجربھ، ماھر استجاالییر((. مدفن وي در نجف است. توسط حسن بزرگ  مسموم شد

  
  اینجونیتاشي خات

 Taşı Xan İncu   
  

،  حاكم بر بخشھاي جنوبي فارسستانینجوآزربایجاني ا -وي منسوب بھ خاندان تركي.  میالدي١٣٤١ -١٣٥٦
الدین مسعود شاه اینجو و مادر شیخ ابوالحسن بود كھ معاصر با آل مظفر در یزد و كرمان و  ھمسر امیر جالل

در . اینجو در كشاكش قدرت ھمواره با خاندان آل مظفر در جنگ بودندتركي  خاندان .چوپانیان در تبریز بودند
 اداره نیكوكاربیشتر توسط این بانوي فارسستان شیراز منطقھ عود و فرزندش امور الدین مس زمان امیر جالل

او مقبره امامزاده احمدبن موسي معروف بھ شاھچراغ  .عادت زنان ترك با روي باز بیرون میرفت براو . شد مي
عرفا دعوت نمود اي از علماء و  اي در جنب آن بنا كرد و از عده مدرسھو اي بر آن نصب  و قبھنمود را مرمت 

 چندین قریھ در میمند فارس را براي خاتینتاشي .  باشندمشغولدر آن مدرسھ كھ بھ تدریس و بحث و فحص 
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او حكمداري با فرھنگ و . شود درآمد آنھا از مسافرین و زوار نیز پذیرایي با بود تامخارج مدرسھ وقف نموده 
دربار او محل رفت و آمد  .كرد  حمایت ميایشانط و از او با علماء و شعراي فارس در ارتبا. فرھنگدوست بود
 را مدح  آزربایجاني اینجو-دولت تركي و این دولتزن تركحافظ شاعر معروف، . سرایان بود شاعران و غزل

را بھ بقاع ھا آنسپس خطي نیكو داشت و بھ نوشتن قرآن و تذھیب آن مبادرت نموده و  خاتین تاشي .كرده است
 پس از  وي.  داشت و اشعاري از وي بھ جا مانده استرواني در شعر طبع خاتینتاشي . كرد متبركھ ھدیھ مي

امروز  بعدھا مرقد او ویران گردید و .در كنار حرم حضرت شاھچراغ بھ خاك سپرده شدش بھ وصیت درگذشت بنا
  . اثري از آن بھ جاي نمانده است

  
 خانیم تولون بگ آغ اوردا

Xanım Tulun Bəg Ağ Orda 
  

 .در روسیھ و سیبري بود مغولي–دولت تركي ) اردوي سفید(عضوي از سلسلھ آغ اوردا .  میالدي١٣٧٠-١٣٧٣
شاخھ شرقي آنرا ) اردوي آبي(، و گ ي اوردا )اردوي طالئي(وردا اآلتین ویا  آغ اوردا شاخھ غربي خانات قیپچاق

  )) و رسیده استمعني كامل، بي نقص، پر، بالغتركي بھ  بھ تولون((. تشكیل مي داد
  

  گ وھرشاد تیمور
Gövhərşad Timur 

 
او نفوذ فوق العاده اي در دربار ھمسرش . ھرات-از دولت تركي تیموري در افغانستان.  میالدي١٣٧٧-١٤٥٧

پس . شاھرخ تیموري داشت، از جملھ در باره سفرھاي جنگي و نظامي بھ شاھرخ صالحدید و توصیھ ارائھ مي داد
او حامي ھنر و معماري .  با مانورھاي سیاسي پسرش را بھ تخت سلطنت رسانید١٤٤٥ال از مرگ ھمسرش بھ س

 بھ امر سلطان ابوسعید اعدام ١٤٥٧گوھرشاد خاتین در سال . بود و كمكھاي مالي بسیاري بھ ساخت مساجد نمود
، سمبل  بھ معني آھنغوليم -تركي -كلمھ اي آلتائي )تیمور فرم فارسي آن(دمیر  -دمر -تمر -تمیر -تیمور ((. گردید

 در تركي، "دن" معادل پسوند "چین"پسوند  ("تموچین"از ھمین ریشھ است نامھاي . سالمت شكست ناپذیري و
، )است  بھ معني آھنگر، نام اصلي چنگیز خان"دمیرچي"، بھ معني آھنین و یا "دمیردن"آن بھ تركي  معادل

  )) تموگھ، تمودر، تمولون
  

  جاالییرنی خاتتاندو
Tandu Xatın Calayır   

 
 -تاندو از خاندان تركي- و یا سولطان تیندوخاتین ندوٶدملكھ .  میالدي١٤١١-١٤١٩

 حاكم بغداد، دختر سلطان ).خوزستان( و عربستان ایران آزربایجاني جاالییرلي در عراق
  است کھ بر تخت سلطنت)جالیر(آزربایجاني جاالییر -خاندان تركيتنھا زن از او . اویس
ول بودند و مانند سایر اقوال ونق از ميشاخھ بزرگدر ابتدا جالیریان . ھ حكمراني كردنشست
 و در نھایتا كامال ترك با اقوام ترک در آمیختندو ایران ول در مناطق ترکستان و قبچاق ونقم

در مصر ) مملوك( نخست با الظاھر بارقوق آخرین سلطان سلسلھ ك لھ من خاتینندو تا. گشتند
اما از آنجائیكھ زندگي در قاھره را نمي پسندید با توافق ھمسرش بھ بغداد . اج كردازدو

در آنجا با یكي از خویشاوندانش بنام شاه ولد بن علي، والي خلیفھ ازدواج نمود و . بازگشت
او یكي از . پس از مرگ او بر تخت فرمانروائي نشست و بنام خود در مساجد خطبھ خواند

 بھ معني شفق، كودكي كھ بھ ھنگام شفق تاندو((. ول در این منطقھ بودآخرین حكمرانان مغ
  )) )تنور(ھمریشھ با كلمھ تاندیر . بدنیا آمده، شعلھ و آتش با شعلھ ھاي بزرگ است
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  قاراقویونلونولداش الیكھ ك
   Aleyka Könüldaş Qaraqoyunlu  

  
وي در جنگھاي سال ּ  آزربایجاني قاراقویونلوھمسر قارایوسوف فرمانرواي دولت تركي.  میالدي١٤-١٥قرون 
 بھ معني ھمدل و ك نولداش((ּ تبریز بھ ھمراه شوھر خویش شركت كرده و از خود رشادتھا نشان داد١٤٢١

 اولكھ بھ تركي بھ معني پیش، پیشرو، نابود كننده، تمام كننده و آلقا. ك نول بھ معني خواھش و تمناي دروني است
    ))است.... ، سھم، كشور وبھ معني بخش، پارچھ

  
  سولطانینا مارا بیرانكوویچ

Sultanina Mara Bırankoviç 
  

دختر گئورگ . از خاندان عثماني. نامھاي دیگر مریم خانیم، دئسپینا خاتین و یا آمئریسا.  میالدي١٤٥١-١٤٨٧
د، والیت تحت  بھ ھمسري سولطان عثماني مراد دوم در آم١٤٣٣ھنگامي كھ در سال . دیكتاتور صربستان

او از خود فرزندي نداشت اما با محمت دوم فرزند ھمسرش نزدیك . حاكمیتش شامل بخش اعظم صربستان مي شد
 در دربار عثماني و در انتصاب رھبران كلیساي ارتودوكس داراي ١٤٥١بود و در دوره حاكمیت او از سال 

 در مقدونیھ توسط اعیان تبعید شده صرب بھ پس از تسلیم شدن دربار جزرو. قدرت و نفوذ فوق العاده اي شد
دفتر غیررسمي وزارت خارجھ در ) بیوه اولریش دوم كانتاكوزنھ سیلي(عثمانیان، او بھ ھمراه خواھرش كاترین 

نقش مھمي در ) ١٤٦٣-١٤٧٩(مریم خانیم در جنگھاي بین عثماني و وندیك . این محل را رھبري كردند
 شخصا سفیر ١٤٧١در .  طرف بھ عنوان نماینده دیپلماتیك بھ خدمت گرفتھ شدمیانجیگري ایفا نمود و از ھر دو

او در دوره سلطنت بایزید دوم جانشین محمت نیز نفوذ خود را . وندیك را براي مذاكرات با سلطان ھمراھي نمود
  . حفظ كرد

 
 قاراقویونلون یم خاتیبگ

 Bəgim Xatın Qaraqoyunlu   
   

 يایلاتحادیھ  تركي آزربایجاني قاراقویونلو و رئیس اھزاده دولتش.  میالدي١٤٦٧
-١٤٦٧(پس از مرگ جھانشاه قاراقویونلو وي ּ  ایران و عراق،قاراقویونلو در آزربایجان

ּ قاراقویونلو حكم راندآزربایجاني  تا تصاحب تخت توسط حسن علي بر دولت ،)١٤٣٥
 جالیري در  آزربایجاني-تركيلت در ابتدا امارتي وابستھ بھ دو )ھابارانلو(قاراقویونلوھا 

دولت (توسط  تیمور لنگ  دولتآن  پس از سقوط ١٣٨٩شرق آناتولي بودند كھ در سال 
  ּمستقل شدند) تیموريتركي 

   
  امینھ گولباھار خانیم

Əminə Gülbahar Xanım 
  

 و) سلطان محمد فاتح(والیده سولطان گولباھار خانیم، بیوه محمت دوم .  میالدي١٤٨١-١٤٨٦
او نفوذ فوق العاده اي در خانواده . اصال روم. پسر او بایزید) والیده سولطان(ملكھ مادر 

 در برخي از امور بھ عنوان حاكم مشترك صالحیتدار در امور زنان امپراتوري داشت و
  .امپراتوري عثماني بشمار مي رفت

  
  

  



 29 

  قاراقویونلومیشاھساراي بگ و میش بگیآرای
 Arayış Bəgim və Şahsaray Bəgim Qaraqoyunlu 

    
 ،پس از مرگ جھانشاهּ آزربایجاني قاراقویونلو-شاعر دولت تركي- برجستھ ترین شاه،دختران جھانشاه قاراقویونلو

  ּبر سر تخت سلطنت بھ مجادلھ برخاستند
  

  آغ قویونلونیساراي خات
Saray Xatın Ağqoyunlu   

  
 - پادشاه دولت تركيمادر اوزون حسنكھ سارا، ساراي، ساره مل ּتركو دیپلمات سیاستزن . قرن پانزده میالدي

سارا خاتین از زنان نادر دیپلمات در شرق اسالمي . اصال از مسیحیان شمال سوریھ امروز ּآزربایجاني آغ قویونلو
او با سفراي خارجي .  داشتنقش و نفوذي برجستھبوده در حیات سیاسي دولت تركي آزربایجاني آغ قویونلو 

 پس از آنكھ محمت دوم، ١٤٥٣در سال . ت مي كرد و در مسائل اقتصادي با آنھا شور و مذاكره مي نمودمالقا
سلطان عثماني استانبول را فتح كرد و قصد حركت بھ سوي ترابزون در مرزھاي دولت تركي آزربایجاني آغ 

 اوزون حسن، مادر خود سارا .قویونلو را نمود، دولت آزربایجاني آغ قویونلو خود را در معرض تھدید حس كرد
 در خاتینسارا .  را در صدر ھئیتي سیاسي براي انجام مذاكرات صلح بھ قرارگاه سلطان محمد فاتح فرستادخاتین

یاسسي چمن ارزینجان با سلطان عثماني دیدار كرد و موفق بھ عقد قرارداد صلح با او، كھ حاكمیت و امنیت فرزند 
غ قویونلو را تضمین مي نمود و بھ اتفاق دولتین آغ قویونلو و ترابزون پایان مي آخود و دولت تركي آزربایجاني 

متعاقبا و بھ موجب توافقنامھ منعقده، ھمزمان نیروھاي عثماني از زمین و دریا بھ سوي ترابزون و . داد شد
ي فتح شد و  ترابزون توسط ارتش عثمان١٤٦١در سال . نیروھاي آغ قویونلو بھ سوي گرجستان پیشروي كردند

ھر چند سلطان عثماني تا پایان این حركت . رومي پایان یافت- سالھ این دولت مسیحي٢٥٨بدین ترتیب حاكمیت 
 را بھ عنوان رھینھ در پیش خود نگاه داشتھ است، اما با وي با كمال احترام رفتار نموده و او خاتیننظامي ساراي 

 . خطاب میكرده است) مادر(را والده 
  

 قیزیلباش  )میبگ(ن یتتاجلي خا
   Taclı Xatın (Bəgim) Qızılbaş 

  
در جنگ چالدران ּ  آزربایجاني صفوي- بنیانگذار امپراتوري تركي،سماعیل اولیھمسر شاه ا.  میالدي١٥١٩

لطان سلیم مجبور بھ نكاح جعفر چلبي تاجیزاده نویسنده فتحنامھ، غازي عسكر و نشانجي واسیر شد و توسط س
تاجلي خانم با اعدام جعفر . سماعیل براي بازگردان وي تالش و تقالي بسیار كرد اما موفق نشدیاه اش. عثماني شد

از سرشت و خوي نیكي برخوردار او . چلبي تاجیزاده بھ اتھام دست داشتن در قیام یئني چئریھا در آماسیا، بیوه شد
 گنبد حضرت معصومھ را بازسازي ١٥١٩ در سالּ  در طول حیات خود خدمات فراواني بھ مردم ارائھ داد وبود

نام مذھب (” مذھبي“عالوه بر دو معني  بھ معني سرخ سر،  قیزیلباش-قزلباش((ּ و ایوان شمالي حرم را بنا كرد
داراي معاني ) لباشيیزیشخص متولد در خانواده اي بر مذھب ق (”فرھنگي“و ) غالت شیعھ ترك دوازده امامي

سماعیل یلباش بھ معني تباري بھ ھمھ ایالت توركمان كھ بھ جنبش شاه ایزیق. شدبا نیز مي” زباني“و ” تباري“
طوائف تركي كھ بدنبال  لباشي در آمده اند، ھمچنین بھ ھمھیزیپیوستھ اند و اسما و یا قلبا بھ مذھب تركي ق صفوي

ي افراد، جوامع و ایالت لباش زباني بھ معنیزیق .داین جنبش بر علیھ دولت عثماني عصیان نموده اند اطالق مي شو
در مقابل تركي رومي كھ شاخھ غربي تركي  - یعني تركي آزربایجانيمتكلم بھ شاخھ شرقي تركي اوغوزي غربي

  )) میباشد-اوغوزي غربي است
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  قیزیلباشمیپریخان خان
 Pərixan Xanım Qızılbaş  

  
و ھمسر خلیل اهللا  آزربایجاني صفوي - تركيبنیانگزار امپراتوريسماعیل اول یدختر دوم شاه ا.  میالدي١٥قرن 

  .در حیات سیاسي دولت صفوي نقش برجستھ اي داشت و او زني شجاع و فرزانھ بودּ حاكم شیروانشاه
  

  تاتارگولباھار خاتین 
Gülbahar Xatın Tatar 

  
ھافسا خاتین و یا (ي دٶوران -والیده سولطان گولباھار خاتین ماه . میالدي١٥٢٠-١٥٣٤
یمان باشكوه پس از فوت ئلوملكھ مادر فرزندش س. از امپراتوري عثماني). خانیمعایشھ 

. بود) امروز جز اوكرایین(او دختر منگلي گیراي از تاتارھاي كریمھ . ھمسرش سلیم اول
این قوم ادامھ مستقیم تركان باستاني بولغار در ھم . تاتار نام عمومي قومي ترك در اوراسیا

در قرون وسطي . كومان میباشد- تركي و مونقول مانند ھون و قیپچاقآمیختھ با اقوام دیگر
سلجوقھا و سپس عثمانیھا بود كھ بھ اروپا  تاتار نام عمومي اقوام ترك و مونقول مستقل از

بویژه پس از قرن سیزده این نام براي اقوام ترك منسوب بھ شاخھ غربي . حملھ كردند
 بھ تركي بھ معاني تاتار((. بكار مي رفتموغول ویا آلتین اوردا -امپراتوري ترك

دورافتاده، تجرید شده، آنكھ در خارج شھرھا میزید، از خود بیگانھ شده، مزرعھ و كشتزار 
تان و یا -ریشھ كلمھ تركي تاتار، از كلمھ چیني باستاني تا. و ھمچنین تازیانھ و شالق است

  ))تا مي باشد-مونقولي تا
 

 قادین خوررم سولطان
Qadın Xürrəm Sultan  

  
در منابع غربي شناختھ شده با نامھاي روكسئالنا، روزا، روزان، .  میالدي١٥٠٧-١٥٥٨

گمان مي رود در حملھ تركان كریمھ بھ اوكرایین و . اصال لھستاني. روسا، روائیك، الروزا
بھ سبب روحیھ شادش بھ . گالسییا بھ اسارت در آمده و تقدیم یاووز سولطان سلیم شده باشد

خوررم سولطان براي اینكھ . یمان محتشم گردیدئلواو بانوي اول س. و نام خرم داده شدا
تضمین كند یكي از پسران او جانشین سلطان خواھند شد از ھیچ اقدامي براي رویگرداندن 

او حتي توطئھ اي براي قتل وزیر . صطفا فروگزاري نكردویمان محتشم از وارثش مئلوس
او . صطفا بود طراحي كردوز حامیان سرسخت شاھزاده ماعظم ایبراھیم پاشا كھ ا

ستم پاشا شوھر دخترشان میھروماه را ویمان را وادار كرد كھ بھ جاي وزیر اعظم، رئلوس
از نامھ ھاي او بھ . صطفا شدندوانتخاب كند و در نھایت این سھ باعث قتل شاھزاده م

 امور سیاسي بھ وي ھمسرش در سفرھاي جنگي معلوم مي شود كھ خوررم سولطان در
ھمچنین از مكاتبات او و دخترش میھروماه با شاه لھستان زیگموند . توصیھ ھایي مي نمود

.  دوم و با خواھر شاه تھماسب از دولت تركي آزربایجاني صفوي، مداخلھ او در امور خارجي نیز آشكار مي گردد
از آن جملھ وي اولین . ت چندي تاسیس كرد امور خیریھ متمركز شد و موسساردر اواخر عمر، خوررم سولطان ب

  . زني بود كھ مجتمع مسجدي در استانبول ساخت
  

  یورتپریخان خانیم
 Pərixan Xanım Yurt 

  
م یپریخان خان ּھماسب اولت دختر محبوب شاه ،سماعیل دومی خواھر شاه ا، دولتزن،شاھزادهخانیم یورت، پریخان 

قزوین شھر بود و بسیاري از تصمیمات در كاخ با شكوه او در وي مت اركان حكو ھماسب یكي ازتدر دوران شاه 
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 براي مدتي كشور ،پس از مرگ شاه تھماسب.  مشھور بود اتخاذ مي شد"ویورت  پریخان خانم "كھ بھ نامآزربایجان 
ن سلطنت داد یدر میرزا، برادر خود كھ برجاي پدر نشستھ بود، تنھا یك روز امكائم بھ حیپریخان خان ּرا اداره نمود

پس . ھماسب را ھم مسموم كرده بودتم پدرش شاه ی طبق برخي روایات پریخان خان.و ھمان شب او را مسموم كرد
ھماسب را كھ بھ دستور پدر بھ تسماعیل میرزا پسر دیگر شاه ی ا،مییدر میرزا، بھ اشاره پریخان خانئاز مرگ ح

 پسر ،عموي پریخان(براھیم میرزا ی. سماعیل دوم بر تخت نشاندندی و بھ نام شاه اهزندان قھقھھ افكنده شده بود آورد
م ی باذوق بود و مخالف این انتصاب بود، با توطئھ پریخان خانيكھ در عین حال شاعر و ھنرمند) سماعیل اولیشاه ا

م بھ قتل ی خانبا تالش پریخاننیز سماعیل دوم ی برخي اسناد اشاره میكنند شاه ا.سماعیل دوم كشتھ شدیو تائید شاه ا
زیرا م بود ی بھ سلطنت رسید و علت این امر ھم پریخان خانالطان محمد میرزو سدوم،سماعیل یاز شاه ا بعد. رسید
 در اما شناختھ شوددر ظاھر شاه كھ بیمار و داراي ضعف شدید بینایي بود،  می خواست كھ سلطان محمد میرزا او

  .دباششخص اول مملكت او  خودباطن 
  

  ه سولطان عوثمانليمیھروما
Mihrumah Sultan Osmanlı 

  
پدرش او را تقدیر . تنھا دختر سولطان سولئیمان محتشم و خوررم سولطان.  میالدي١٥٤٤

او با روستم پاشا والي دیاربكر كھ پس . میكرد و از اینرو ھر خواستھ او را بھ جا مي آورد
 مادر و شوھرش، توطئھ قتل او بھ ھمراه. از مدت كوتاھي وزیر اعظم شد ازدواج كرد

 میھروماه. شاھزاده موصطفا را كھ مانعي در مقابل تاثیرگذاري وي بر پدرش بود، ریخت
 قایق بھ ھزینھ ٤٠٠از قدرت سیاسي بسیاري برخوردار بود، پدرش را با دادن قول تحویل 

بھ مي  تشویق بھ حملھ بھ مالتا كرد، مانند مادرش با شاه لھستان مكاتوي،شخصي خود بھ 
در مدتي .  سكھ طال براي ھزینھ ھاي سولطان سلیم فرستاد٥٠٠٠٠كرد، و در فوت پدرش 

كھ شوھرش وزیر اعظم بود، ھمراه با مادرش حلقھ اي دروني در داخل حكومت ایجاد كرد 
كھ بر تصمیمھاي سلطان بویژه مسائل مربوط بھ جانشیني سلطان و آینده امپراتوري 

یكھ این حلقھ، متھم بھ فشار بر سلطان براي قتل فرزند ارشد خود از آنجائ. تاثیرگذار بود
در نتیجھ . بود با اعتراض آشكار ارتش و عكس العمل منفي افكار عمومي روبرو شد

. سلطان مجبور بھ عزل روستم پاشا از صدر اعظمي و جایگزیني او با قارا احمد پاشا شد
مدپاشا عزل و روستم پاشا دوباره بھ اما پس از دو سال با فشار حلقھ دروني، قارا اح

  .    باقي ماند١٥٦١صدراعظمي آورده شد و در این مقام تا سال مرگ خود 
  

 سویون بیكھ قازانلي
Süyün Bikə Qazanlı  

  
شاھزاده سویون بیكھ، نائب السلطنھ پسر .  تاتارستاناز شھر قازان.  میالدي١٥٤٩-١٥٥١
، در قلمرو وسیع آن ١٥ھاي سوم و چھارم قرن پس از سقوط آلتین اوردا در دھھ . خویش

در مرزھاي شمالي ) ١٤٤٥(اینھا شامل خانات قازان . دولتھاي متعدد تاتاري بوجود آمد
قازان بعدھا پایتخت . بود) از رود سورا در غرب تا رود بئالیا در شرق(بلغاریاي ولگا 
خانات قازان و پایتختش  دوره طالئي رفاه ١٦ و نیمھ اول قرن ١٥قرن . خانات قازان شد

 بھ تركي بھ معني سویون((. امروز قازان پایتخت جمھوري تاتارستان در روسیھ است. بود
  )) دوست داشتني و سمپاتیك است
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  حمیده بگیم موغول
Həmidə Bəgim Moğul 

  
 از مرگ امپراتور پس. امپراتوریچھ امپراتوري موغول در ھندوستان، نام دیگر مالییام آنقا.  میالدي١٥٥٦-١٥٦٠

 سال از فرمانروایي خود را در تبعید گذرانده بود، فرزند چھارده سالھ اش اكبر، ١٥كھ ) ١٥٠٣-١٥٥٦(ھمایون 
 . جانشین او شد و حمیده بگیم در میان نائبان حكومت او قرار گرفت

  
  ماه چیچك بگیم موغول
Mah Çiçək Xanım 

  
نھ پسر خود شاھزاده میرزا محمد حكیم فرزند امپراتور موغول نائب السط.  افغانستان-از كابل. ١٥٥٦-١٥٦٤

 بھ تركي بھ معني چیچك((.  بھ قتل رسید١٥٦٥ماه چیچك در سال .  او بودغیررسميھمایون كھ وي احتماال ھمسر 
 )) گل، ھمچنین نام دختر امپراتور خزر بوالن

  
  لیا قیزیلباشو عي-ملكھ مھد

Məhd-i Ulya Qızılbaş  
  

و شاه محمد ) ١٥٧٦-١٥٧٨(سماعیل دوم ینائب السلطنھ شاه ا.  میالدي١٥٧٧-١٥٨٠
این دولت اصالتا . از امپراتوري تركي آزربایجاني صفوي). ١٥٧٨-١٥٨٧(خدابنده 

توركمان، نخست در تبریز پایتخت تركان موغول ایلخاني، در سرزمین ترك نشین 
ب تركي علوي قیزیلباشي توركمانان صفوي كھ خود بر مذھ. آزربایجان موضع گرفتند

لیا نخست و عي-مھد. عربي شیعھ امامي در ایران شدند-بودند باعث گسترش مذھب فارسي
سماعیل دوم، شاه سنیگراي یمحمدشاه جانشین شاه ا. بر شوھر خویش محمدشاه مسلط شد

. بیرحمي بود كھ پس از یكسال سلطنت با سم و توسط خواھرشان پري خان خانیم كشتھ شد
دوباره ، قزلباشان ١٥٧٩لیا در سال و عي-پس از ترور شدن مھد. ري ضعیف بوداو رھب

در ھمین حال عثمانیان از فرصت استفاده كرده بھ . را در دست گرفتندصفوي كنترل دولت 
ھجوم گسترده اي آوردند و اراضي بسیار وسیعي شامل ) صفوي(قلمرو دولت قزلباش 

  . ب كردندبخش اعظم آزربایجان و گرجستان را تصاح
  
 میسا بگییران نئح

Heyran Nisa Bəgim 
  

وي .  آزربایجاني صفوي بود-او مادر شاه عباس اول و محمد خدابنده دو تن از شاھان دولت تركي.  میالدي١٥٧٩
با خان كریمھ و امپراتوري عثماني شركت نموده از خود رشادت دولت تركي آزربایجاني صفوي در جنگھاي 

  ּنشان داد
  

  سولطانك سھ م 
Kösəm Sultan 

 
او یكي از برجستھ ترین شخصیتھا در میان . اصال یوناني. مادر سلطانھاي عثماني موراد چھارم و ایبراھیم اول

او دختر كشیشي از جزیره تینوس . سلطانھاي زن و ھمچنین قدرتمندترین زن در تاریخ امپراتوري عثماني است
راھیم بھ جانشیني وي انتخاب شد و ك سھ م سولطان بھ اسكي ساراي پس از مرگ سولطان احمد برادر او ایب. بود

 كھ در –اما پس از مدتي ایبراھیم كھ بھ لحاظ رواني نامتعادل بود، عزل و موراد چھارم . منتقل شد) قصر قدیمي(
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با آغاز فرمانروائي موراد چھارم ك سھ م سولطان . آن موقع ھفت سالھ بود جانشین او شد
اما از آنجائیكھ فرزند وي صغیر بود، او . وان والیده سولطان بھ صحنھ بازگشتاینبار با عن

ك سھ م سولطان یكي از زنان نادر در تاریخ است كھ رسما و . رسما نائب السطنھ نیز گردید
در دروه حاكمیت موراد چھارم، و حتي . حكم رانده است بھ تنھائي بر امپراتوري اي مسلمان

لطان  دیگر نائب السلطنھ نبود، او ھمچنان بھ اداره امور امپراتوري پس از آنكھ ك سھ م سو
تورخان . ادامھ مي داد و از جملھ از پشت پرده اي در جلسات ھئیت دولت شركت مي كرد

خدیجھ، مادر محمت كھ بر تخت نشستھ بود و ك سھ م سولطان نائب السطنھ گي او را بر 
از اطالع یافتن تورخان خدیجھ از توطئھ ك سھ پس . عھده داشت، دشمن ك سھ م سولطان بود

با پرده اي خفھ شد و بھ بھ قتل او داد و ك سھ ام سولطان م سولطان براي عزل محمت، امر 
ك سھ م سولطان زني نیكوكار بود و بردگان خود را پس از سھ سال خدمت آزاد . قتل رسید
  .عالم نمودندھنگامي كھ او مرد، مردم استانبول سھ روز عزا ا. مي ساخت

  
  صافییھ والیده سولطان

Safiyə Validə Sultan 
  

 توسط دزدان ١٥٦٠او در سال . اصال آلبانیایي. ھمسر مورات سوم امپراتور عثماني.  میالدي١٥٥٠-١٦١٨
 تبدیل بھ  قدرت ١٥٧٤پس از مرگ مادر سلطان نوربانو در سال . ي ربوده و بھ حرم عثماني تقدیم شده بودیدریا

او بھ سیاست نوربانو در دوستي با وندیك  ادامھ داد و روابط خارجي .  امپراتوري شدپرده حاكمیت پشت اصلي در
ھنگامي كھ ھمسرش فوت كرد، او این . گسترده اي بویژه در حد قابل توجھي با ملكھ الیزابت انگلستان برقرار نمود

 - محلي كھ والي آنجا بود-ي آمدن از مانیساحادثھ را مخفي نگاه داشت تا آنكھ پسرش محمت سوم زمان كافي برا
.  ملكھ الیزابت ارگي براي سولطان محمت سوم و كالسكھ اي براي صافییھ اھدا نمود١٥٩٩در سال . داشتھ باشد

. گفتھ شده است كھ صافیھ بھ شدت تحت تاثیر مشاور مالي زنان حرم، زني یھودي بنام اسپرانزا مالچي بوده است
. م نزدیك بودند كھ در میان مردم شایعاتي در باره رابطھ عشقي بین این دو زن پراكنده شده بودآن دو آنچنان بھ ھ

 ھمچنین صافییھ سولطان).  بھ قتل رسید واوباش لینچ شداز  توسط گروھي ١٦٠٠اسپرانزا مالچي، در سال (
 ١٦٠٣مرگ محمت در سال پس از . ساختمان مسجد مشھور یئني والیده جامیعي در استانبول را آغاز كرده است

  .   پسر او احمد اول صافییھ را بھ اسكي ساراي فرستاد و وي پانزده سال بعد در آنجا فوت نمود
 

  نورجاھان موغول
Nurcahan Moğul 

 
در ایران فعلي در خانواده اي منسوب . ملكھ موغول مھرالنسا.  میالدي١٦١١-١٦٤٥

انواده اش بھ دربار اكبرشاه موغول پس از آنكھ خ. بھ دولت تركي حاكم بدنیا آمد
 ھنگامي كھ سي ١٦١١رفت، نورجاھان وارد حرم سلطنتي در آگرا شد و در سال 

از ھمسر قبلي خود كھ یك نظامي ترك بود داراي فرزندي فرزندي بود  سال داشت و
او آخرین و متنفذترین زنان جاھانگیر بود و بھ . با امپراتور جاھانگیر ازدواج كرد

تھا و قراردادھاي اجتماعي و فرھنگي زمان خود تا آنجا كھ ممكن بود اما محدودی
او در این راه از تمام امكانات و قدرتي كھ در دست . بدون شكستن آنھا میدان خواند

داشت بدون غلطیدن در افراط ماھرانھ استفاده كرد و از اینرو تحسین و تقدیر مردم 
ز ازدواج و تشكیل حلقھ اي دروني مركب نورجاھان پس ا. امپراتوري برخوردار شد

از خودش، پدرش عمادالدولھ، برادرش آصاف خان و پسرخوانده اش خرم كھ بعدھا 
او آنچنان نیرومند شد . با نام جاھانشاه بر تخت نشست قدرت فوق العاده اي كسب كرد

كھ مي توانست در بسیاري از وجوه زندگي موغالھا در دربار و جامعھ مانند 
. اعمال نفوذ و سلیقھ بنماید... ھاي سیاسي، طراحي سكھ ھا، مواد، معماري، ساختمان و طرح باغچھ ھا وتصمیم

 پس از مرگ شوھرش كھ غرق در عالم افیون شده بود بھ الھور رفت و تا آخر عمر در آنجا ١٦١٧در سال 
 .    زیست
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  جاھان آرا بگیم صاحیب

Cahan Ara Bəgim Sahib 
  

تاج (بزرگترین دختر امپراتور شاه جاھان و مومتاز محل . از امپراتوري موغال ھندوستان.  میالدي١٦١٤-١٦٨١
ھنگامي كھ مادر او مومتاز محل . او نمونھ اي از سنت شاھزاده خانمھاي ازدواج نكرده سلسلھ موغال است). محل

 -تاجبدون –زن  حین وضع حمل چھاردھمین كودك خود فوت كرد، جاھان آرا اولین شخصیت ١٦٣١در سال 
عالقھ پدرش بھ وي خود را در القاب و عناویني كھ بھ او میداد مانند صاحب الزماني، خانم دوران، . خاندان گردید
جاھان آرا نقش مھمي در سیاست خاندان امپراتوري مانند ترتیبات ازدواج سھ . نیز نشان میداد... پادشاه بگیم ،

 سیاسي در جنگ بر سر تخت و جانشیني كھ در اواخر سلطنت شاه او ھمچنین بھ لحاظ. برادرش بازي میكرد
در طول این بحران جاھان آرا از ادعاي پدرش .  با برادرش اورنگ زیب در گرفت فعال بود١٦٥٨جاھان بھ سال 

.  ادامھ یافت مراقبت كرد١٦٦٦بر تخت حمایت كرد و از او حین دوران حبس اجباري كھ تا زمان مرگش در سال 
عنوان و مقام پادشاه بگیم نیز بھ او اجازه . مرگ پدرش، از طرف اورنگ زیب مبلغ كالني بھ او اھدا شدپس از 

جاھان آرا مانند پدر و مادر خود . مي داد كھ از قوانین اورنگ زیب سرپیچي كرده و مجاز بھ انتقاد از او باشد
  .  نقاشي نیز میكرداو اشعار بسیاري سرود و . عالقھ مند بھ شاخھ ھاي مختلف ھنر بود

  
  تورخان خدیجھ سولطان

Turxan Xədicə Sultan 
  

.  اصال روس. ھمسر ایبراھیم اول امپراتور عثماني و مادر وارث تخت او محمت چھارم.  میالدي١٦٢٧-١٦٨٢
او شخصا . او بھ عنوان زن روسي زیبا و موسرخ شناختھ شده بود كھ مي توانست بھ چھار زبان سخن بگوید

ھنگامي كھ محمت در سن شش سالگي . ي براي خفھ كردن مادر شوھر یوناني اصل خود، ك سھ م فرستادماموران
 ٢١سلطان شد، بھ طور معمول تورخان مي بایست نائب السلطنھ او مي شد اما از آنجائیكھ خود وي در آن زمان 

عوض مادر ایبراھیم، ك سھ م بھ سالھ بود، فاقد تجربھ كافي براي اداره امور امپراتوري تشخیص داده شد و در 
 ك سھ م توطئھ اي براي عزل كردن محمت از سلطنت طراحي ١٦٥١در سال . نائب السلطنھ گي انتخاب گردید

پس از آن تورخان نائب السطنھ گردید .  كرد، تورخان از این توطئھ آگاه شد و ك سھ م بھ امر محمت بھ قتل رسید
او یكي از دو زني است كھ رسما و بھ تنھائي بر . توري عثماني فرمان راند بر امپرا١٦٥٨ و ١٦٥١و بین سالھاي 

  . تخت امپراتوري عثماني حكم رانده اند
   

  صالیحھ دیالشوب والیده سولطان
Salihə Dilaşub Validə Sultan  

  
مادر . از امپراتوري عثماني. والیده سولطان صالیحھ دیالشوب.  میالدي١٦٢٧-١٦٨٩

یت الشان والیده حدٶولتلي عیصمتلي ماه فیروز ا"عنوان كامل او . مسلطان سلیمان دو
او در برخي از امور بھ عنوان حاكم مشترك صالحیتدار در امور ". سولطان حضرتلري

  . زنان امپراتوري عثماني بشمار مي رفت
  

  قاجاریرانئج
Ceyran Qacar 

  
وي در بھ قدرت رسیدن شوھرش  ּجاني قاجار آزربای– تركيآخرین پادشاھي باني ،مادر آغا محمدخان قاجار

 آزربایجاني قاجاري توسط پسرش آغا محمدخان قاجار نقش -محمدحسن خان قاجار و بنیادگذاري سلسلھ تركي
جیران از زنان برجستھ جھان بود و در تاریخ ": جان فاوستر در باره وي نوشتھ استּ تعیین كننده اي داشتھ است
پسرش آغا محمدخان ּ  صرفھ جو و با استقامت بود، دلیر،جیران دانشمندּ اشتھ استاروپا نظیر آن زن وجود ند
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 اگر جیران نبود نھ محمد حسن خان .قاجار را طوري تربیت كرد كھ از تمام صفات خوب مادر برخوردار گردید
ھا بر مذھب راجاق ּ"شوھرش داراي قدرت میشد و نھ پسرش آغا محمد خان بھ سلطنت ایران و آزربایجان میرسید

ربایجان اصال از تركان تركیھ زتركى قزلباشى از غالت شیعھ بوده اند و مانند اكثر طوایف تركى ایران و آ
آنھا در طى چند مرحلھ و بار آخر بھ ھنگام حملھ مغول در . اندي و سوریھ شمال) توقات-یوزقات-سیواس(مركزى 

 ناحیھ ،ر آناتولى قبل از مھاجرت بھ آذربایجان و ایرانمركز قاجارھا د . بھ آسیاى صغیر آمده اند١٤-١٣قرون 
ھرچند امروز در تركیھ در اطراف آالزیغ و ھارپوت ھنوز گروھھاى كوچكى بنام . بوده است) یوزقات(بوزاوخ 

 يآغاج ارایل تركي  ، اما بدنھ اصلى توده عظیمى كھ قاجارھا از آنھا منشعب شده اند،شوندیقاجار یافت م
در " قاجار"ربایجانى آز-دولت تركى.  غرب و مركزى تركیھ ساكن اند،باشند كھ در نواحى جنوبیم) يتاھتاج(

ربایجان زتركیھ امروزى مھاجرت كرده بھ آ- یعنى بخشى از آغاج ارى ھاى سوریھ، توسط ایل قاجار،ایران
در استرآباد بعدھا كھ ربایجان است زخاندان قاجارى از بیگھاى ایل قاجار آ. تاسیس شده است) شمالى و جنوبى(

 ھنگامى كھ ایل ھنوز در تركیھ مركزى ساكن و ١٥٠٠جد این خاندان زیادبیگ قاچار در سال . ساكن شده بودند
پیش از . آغ قویونلو بود بھ مذھب تركى قزلباشى و خدمت شاه اسماعیل در آمده استآزربایجاني تبعھ دولت تركى 

.  خدمت شیخ حیدر بوده و اسماعیل نوجوان را بھ اردبیل انتقال داده است قارا پیرى بیگ قاجار در،آن نیز پدر وى
و بھ . نقش بسیار مھمى داشتھ اندصفوي ربایجانى قزلباش زآ-قاجارھا در تاسیس و بھ حاكمیت رسیدن دولت تركى

اریانت  و،"قجر" و اجارق((  استسپرده شده قاجارھا بھپاداش آن در دوره صفویان حكومت ایروان و قاراباغ 
  ))تاسبھ معني انسان جنگلي و آغاج ارى نام ایل تركي متاخر 

  
 قوشا آي بیگھ قاراچاي

Qoşa Ay Bigə Qaraçay  
  

نخست بر گروھھاي ترك خویشاوند بالكارھا و كامقوتھا ). روسیھ(شاھزاده فرمانروا در قاراچاي .  میالدي١٦٣٠
قاراچایھا شاخھ اي از . ره گیلي آسقان حكمراني میكرد مشتركا با ائل بوزدوق و باالخقوشاآي بیگھ. حكم راند

 .از شمالي رانده شده انداین طوائف در قرن سیزده توسط مغولھا بھ ارتفاعات قفق. تركان تاتار بشمار مي روند
 ١٩ توسط امپراتوري روسیھ الحاق شد اما قاراچایھا در طول قرن ١٨٢٨سرزمین تركان قاراچاي در سال 

  .مت در برابر حاكمیت روسیھ ادامھ دادندھمچنان بھ مقاو
  

  ماھپاره رابیعھ گولنوش
Mahparə Rabiə Gülnüş 

  
از امپراتوري . والیده سولطان ماھپاره رابیعھ گولنوش امت اهللا.  میالدي١٦٤٧-١٧١٥
پس از فوت ھمسرش محمت . داشت) ایتالیان(اصال تباري وندیكي ویا كرتي . عثماني

اما با بھ تخت نشستن پسرانش موصطافا دوم .  محبوس شد در دربار١٦٨٧چھارم در 
او در دوره حاكمیت پسرانش نقش برجستھ اي . ملكھ مادر شد) ١٧٠٣(و احمد ) ١٦٩٥(

نداشت اما بھ ھنگام جایگزیني موصطافا با احمد، بھ عنوان سالمندترین عضو خانواده 
ده شده و انفاذ حكم او امپراتوري، تائید نمودن حكم سلطان جدید توسط وي ضروري شمر

  . او نیز این حكم را انفاذ كرد. خواستھ شد
  

 فاطیمھ سولطان ساعییھ بورخان
Fatimə Sultan Saiyə Burxan  

 
فرمانرواي .  قاسیموفیدوونائنام دیگرش سولطانھ س. از تاتارھا.  میالدي١٦٦٢-١٦٨١

 و آخرین خان )روسیھ(اي میانھ بورچھ گین سیبیل از آلتین اوردا در آسی-پادشاھي ایلخاني قاسیم
. او دختر آغ محمد شاھقول سایئد و ھمسر آرسان قالي خان بود. خانات تاتاري قاسیم) ملكھ(بیكھ 

، تزار روس میخائیل رومانوف او و پدرش را بھ عنوان نائب ١٦٢٧پس از فوت شھرش بھساش 
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 عزل شد، فاطیمھ ١٦٧٩د بورخان در سال پس از آنكھ سائ. السطنھ پسر سھ سالھ اش سایئد بورخان منصوب كرد
سولطان با ازدواج او با شاھزاده خانم روس و سیاست مسیحي سازي و تبعیض بر علیھ تركان مسلمان كھ توسط 

 بنام خود پس از عزل سایئد بورخان، او ھمچنان بھ حكومت ادامھ داد و. مقامات روسي اجرا مي شد مقاومت كرد
 از اخالف آلتین اورداي تاتارھا فاطیمھ سولطان،. مستقل و مشروع خویش خطبھ خوانددر مساجد بھ نشانھ حاكمیت 

 قلمرو بورخان سولطان توسط روسیھ الحاق شد و وي ١٦٨١در سال .  بودخانات تاتاري قاسیمو آخرین حكمران 
   )) بھ تركي توتم و مجسمھ كوچك، حزن، غم و اندوه استبورخان((. در ھمان سال فوت نمود

 
وشن آرا بگیم موغولٶر  

Rövşənara Bəgim Moğul 
  

در طول بیماري برادرش اورنگ زیب كنترل . از امپراتوري موغولي ھند.  میالدي١٦٦٢
خواھر او جھان آرا بگیم نیز زني بانفوذ و موثر در امپراتوري . دولت را در دست گرفت

  . مغولي ھند بود
 

 شھسووار عوثمانلي
Şəhsuvar Osmanlı  

  
مادر . اصال روس. نيشھسووار والیده سولطان از امپراتوري عثما.  میالدي١٦٨٢-١٧٥٦

  . عوثمان سوم
 

   اٶزبكبي نيئردئا
Erdeni Bi Özbək  

 
یمان كھ كمتر از یكسال با نام ئلواو جانشین س. خوقند-از ازبكستان.  میالدي١٧٤٦-١٧٧٠

ن و نزدیك پایتخت آن خوقند شھري در شرق ازبكستا. شاھزاده در خوقند حكومت كرد بود
این شھر كھ در قرن سیزده توسط . تاشكند است و در محل شھر باستاني خاواكند قرار دارد

 بازسازي شد و تا الحاق گردیدن بھ چین در سال ١٧٣٢مغولھا تخریب شده بود در سال 
) بك+اٶز( نام تركیبي تركي اٶزبك((  تحت حاكمیت قالموقھاي جونقار قرار داشت١٧٥٨
 كلمھ اي مغولي و ائردئني. است... عني مستقل و قائم بھ خود، داراي اعتماد بھ نفس و بھ م

  )).بھ معني جواھر است
 

  اودھم باي موغول
Udhəm Bay Moğul 

  
او پسر از مرگ ھمسرش . ملكھ امپراتوري موغول در ھندوستان.  میالدي١٧٤٨-١٧٥٤

 كابل را بھ دولت تركي آزربایجاني محمد شاه ایالت. قدرت یافت) روشن اختر(محمد شاه  
پسر او احمد شاه . صفوي باخت و بسیاري دیگر از ایاالت قلمروش عمال بھ استقالل رسیدند

در شورش ماراتھاي پنجاب، . باھادیر، قدرتي نداشت و اودھم باي بر او تسلط كاملي داشت
بھ تركي بھ معني  باي((. پسرش گریخت و اودھم باي و دیگر زنان دربار را تنھا گذارد

احتشام، مفھوم ...  و  بایقارا ،ثروتمند و دارا و در اسامي مركب مانند بایسونقور، بایقوش
 ))دقدرت و برتریت را مي رسانعظمت، 
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  مئھریشاه عوثمانلي
Mehrişah Osmanlı 

  
او ھنگامي ملكھ مادر . بیوه موصفطاي سوم. مئھریشاه والیده سولطان.  میالدي١٧٤٥-١٨٠٥

وي یكي از مشوقین و ھواداران رفرمھاي سلیم سوم .  كھ پسرش سلیم سوم بر تخت نشستشد
او مخصوصا بھ اصالحات در مدارس نظامي و تاسیس ھئیتھاي دیپلوماتیك عالقھ نشان . بود

او كمتر بھ سیاست دخالت مي كرد مگر آنكھ لطفي را درخواست و یا عفو كسي را . مي داد
  .  و یا درویشان چرخنده بودندھ مولویتركيو عضو طریقت او و پسرش ھرد. طلب كند

  
 ھتوتو بیك

  Tutu Bikə 
  

 یكي از خانات آزربایجان شمالي كھ در راه ، پیرو و ھمرزم فتحعلي خان، ھمسر.دربند داغستان. میالدي ١٧٨٦
ند عالیرتبھ ویا رئیس  توتوق بھ تركي بھ معني مامور و كارم-توتو -دودو((ּ ایجاد آزربایجان متحد مجاھدت نمود

   ))ایلي كھ وظیفھ جمع آوري مالیات را نیز بر عھده دارد است
 

  آسییھ خانیم قاجار
Asiyə Xanım Qacar   

  
در . زن ي س خنور و ش جاع    ،مق ام نظ امي  . اص ال كردتب ار  . ھمسر فتحعلي شاه قاجارمادر پرنس عباس میرزا قاجار،      

فن ون نظ امي اظھ ار نظ ر م ي نم ود و        ش ركت ك رده و در   ل ذات  بابعضي جنگ ھا ھمراه با فرزن دش عب اس می رزا         
  .مي دید سان در ھنگام سالم رسمي و اعیاد در مقدمھ صف مي ایستاد و از نظامیان. فرماندھي مي كرد

 
 عولیا قاجار ي-مھد

Məhd-i Ulya Qacar 
  

ستزن ترك  مھدعلیا، سیا  بھ  و ملقب  نواب  مشھور بھ  خانم ملك جھان.  میالدي١٨٠٥-١٨٧٣
زاده آقامحمدخان قاجار ھمسر محمد شاه، مادر ناصرالدین شاه و  دایيּ و آزربایجاني

از زنان سرنوشت ساز ּ )ھمسر امیرکبیر، مادر بزرگ محمدعلیشاه(شاھدخت عزت الدولھ 
در ּ  آزربایجاني قاجار-تاریخ تركي و آزربایجان و از قدرتمندترین زنان دولت تركي

او از این . السلطنھ درآمد قد محمد میرزا فرزند بزرگ عباس میرزا نایبشانزده سالگي بھ ع
ملك جھان خانم . الدولھ گردید ھاي ناصرالدین میرزا و عزت ازدواج صاحب دو فرزند بھ نام

كھ از قضاي روزگار ھمسر والیعتھد ایران شده بود، پس از بھ دنیا آوردن اولین فرزند 
این لقب از لقب زنان . ر تا آن زمان بھ مھدعلیا ملقب شدخویش بنابھ رسم معمول عصر قاجا

در سال . شد با نفوذ دربار صفوي اخذ شده بود و تا آن زمان بھ مادر والیتعھدھا گفتھ مي
 پس از مرگ شوھرش محمدشاه با ھوش و درایت خویش توانست بر تخت سلطنت ١٨٤٨

سیدن فرزندش ناصرالدین میرزا از تبریز عمال بر  روز و تا ر٤٠ آزربایجاني قاجار نشست و مدت -دولت تركي
. نمود او پس از سلطنت پسر نیز درباري در دربار ایجاد كرد و بھ نوعي حكومت مي. ایران و آزربایجان حكم راند

 سایھ او در وراي حوادث.  است  مؤثر نبوده  مھدعلیا در امور حكومت  ي  اندازه  بھ  زني  ھیچ  معاصر ایران در تاریخ
، با جلب مساعدت   را تغییر داد  ایران او مسیر تاریخ .مشھود است تاریخي عصر ناصري تركي آزربایجاني قاجار

دولتھاي روس و انگلیس ناصرالدین شاه را بر تخت سلطنت نشاند و بھ قولي با تحریكات او صدراعظم امیر كبیر 
 باعث تحكیم ،با بھ تخت نشستن پسرش ناصرالدین ،ي عولیا كھ قدرت خود را از حرم میگرفت-مھدּ بھ قتل رسید

وي سمبل زن ساالري در اعیان و اشراف دولت آزربایجاني قاجاري و ּ و بقا اقتدار اشراف تركان قاجاري گردید
ھاي بسیار و پخش انعام و  وي با ولخرجيּ نمونھ مادر ساالری در میان نخبگان ایل تركي قاجار بشمار رفتھ است
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شد گاه عرایض ایل قاجار و زنان درباري را   براي پسرش خریداري و از اخبار پشت پرده مطلع ميھدایا دوستاني
او بھ صورت زني . گمارد رسانید و بھ ضمانت افراد پرداختھ آنان را بھ مشاغل گوناگون مي بھ عرض شاه مي

   پرست  طلب، قدرت دگی، جاه داراي شخصیتي قوي وغرور خانوا، بسیار باھوش، مكار و با استعداد سیاسي،توانا
عصر خویش  از زنان ھمون فاضل  ي عولیا زنی-مھدּ توصیف شده است بھره   بي  و از زیبایي دوست و تجمل

بھ ادبیات فارسي تسلط داشت و و   نوشت  مي  چلیپا خوب  ي  شیوه وي بھ. بوده است.  تر بود باسوادتر و با معلومات
ھمچنین بھ ، جام امور مذھبي متمایل گشتھ بودمھد علیا در اواخر عمر نسبت بھ ان. ددر بیان مطالب بسیار توانا بو

  .داد نمود و ھدایاي بھ اھل حرم مي ھایي در آن روزھا برگزار مي اعیاد ملي و مذھبي توجھ داشت و جشن
  

  عایشھ سینھ پرور والیده سولطان
Ayşə Sinə Pərvər Validə Sultan 

  
". دٶولتلي عیصمتلي عایشھ سینھ پرور والیده سولطان اھیت الشان حضرتلري"ر بھ مشھو.  میالدي١٧٦١-١٨٢٨

  . كھ توسط ماحموت دوم از تخت بركنار شد) ١٨٠٧-١٨٠٨(مادر موصطافاي پنجم 
  

  ي دیل والیده سولطان-نقش
Nəqş-i Dil Validə Sultan 

  
 بھ اسارت وي توسط دزدان دریائي. ي دیل اصال فرانسوي-نقش.  میالدي١٧٦٨-١٨١٧

در آمد، بھ بازار برده فروشان استانبول فروختھ شد و در نھایت بھ سولطان عبدالحمید تقدیم 
 بھ عنوان مشاور سولطان عبدالحمید عمل ١٧٧٣-١٧٣٣ي دیل بین سالھاي -نقش. گردید
ي دیل خواھش نمود كھ -پس از مرگ عبدالحمید، برادر او سولطان سلیم سوم از نقش. كرد

ي دیل پذیرفت و مشاور سولطان -نقش.  در حرم چیراقلي بمانندتپسرش ماحموھمراه با 
 در سایھ وي براي نخستین بار،  واو بھ سولطان عثماني زبان فرانسھ آموخت. سلیم شد

 توسط ١٨٠٧سولطان سلیم در سال . سفیري دائمي از استانبول روانھ پاریس شد
.  ناخشنود بودند بھ قتل رسیدشصالحاتبنیادگرایان دیني كھ از سیاستھاي لیبرالي و ا

ي دیل پسرش را در اجاقي مخفي - اما نقشداشتندنیز را  ت كشتن ماحموقصدتروریستھا 
 سلطان بعدي امپراتوري عثماني شد و اصالحات تماحمو. كرد و جان وي را نجات داد

 آنھا بھ تحقق رساند، اصالحاتي كھ بخش بسیار مھمي ازبا موفقیت گسترده و مھمي را 
  . ي دیل والیده سولطان بود-ملھم از مادر وي نقش

 
ي عالم والیده سولطان-بزم  

Bəzm-i Aləm Validə Sultan 
 

پس از آنكھ ھمسرش  در اثر الكلیسم فوت . ھمسر سولطان ماحموت دوم. اصال گرجي.  میالدي١٨٠٧-١٨٥٣
دٶولتلي، عیصمتلي "لقب وي. ا نابود كندكرد، پسرش عبدالمجید اول را مجبور كرد كھ انبارھاي شراب پدرش ر

 . بود" یت الشان حضرتلريحي عالم والیده سولطان ا-بزم
  

  چارینا قورمانجان داتقا
Çarina Qurmancan Datqa 

 
او رھبر . ملكھ آالي و یا قورمانجان مامات باي قیزي). قیرقیزستان(از آالي .  میالدي١٨٥٠

 زندگي مشترك با شوھري كھ مجبور بھ ازدواج با او قورمانجان از. برجستھ ملت قیرقیز بود
در دوره . شده بود امتناع كرد و پس از مرگ ھمسر دومش، كشور را بھ تنھائي اداره نمود

استبداد فئودالي، ملكھ آالي موفق شد كھ روشھاي سنتي زندگي و روح آزاده حیات مستقل 
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ھمھ رھبران خارجي كھ وي در طول حاكمیتش با . اردطوائف و فرھنگ قیرقیزي را در سرزمین آالي زنده نگاھد
در آن . آنھا دیدار داشت، حتي خوقند خان كھ پایبند بھ اصول اسالمي بود، احترام فوق العاده اي براي او قائل بودند

او . زمان اینكھ زني بتواند بر سرزمین وسیعي مانند جلگھ فرغانھ فرمانروائي كند امر شگفت انگیزي تلقي مي شد
  .  ھمچنان بھ جنبش مقاومت ادامھ داد١٨٧٦پس از الحاق سرزمین قیرقیزھا بھ روسیھ در سال 

  
  ھ قاجار الدول انیس

 Ənis üd-dövlə Qacar  
  

ھم سر ناص رالدین ش اه و یك ي از قدرتمن دترین و ب ا نف وذترین زن ان در         ) فاطم ھ  (   الدول ھ  ان یس 
 در ام ور ك شور ایف ا      م ؤثري  او نقش. اشتاصرالدین شاه محبوبیت فراوان د    نزد ن  .حرم شاھي 

   دخال ت   مملكت ي   مھ م   مقام ات   و ن صب   در ع زل   داش ت   ش اه   در ناصرالدین  كھ نمود و با نفوذي  
.  و مقامات ایراني و حتي اروپایي براي برخي مقاصد خود گاه متوسل بھ او مي ش دند    نمود  مي

از ط رف چن  د دول ت اروپ ایي ص  احب    وي اول ین زن در آزربایج ان جن وبي و ای  ران اس ت ك ھ      
ه بھ دستور او ساختھ شددر تھران پایتخت دولت تركي آزربایجاني قاجار    پل لواسان   . نشان شد 

  از وي ب ھ .با وجود آن كھ نازا بود تا آخر عمر در حرم شاھي بھ عزت زن دگي نم ود   او  .است
   .اه درگذشتاو یك سال پس از ترور ش. عنوان زني ھنرمند و متشخص یاد شده است 

 
  پرتو نیھال والیده سولطان

Pərtov Nihal Validə Sultan 
  

 در ١٨٦٨ھنگامي كھ امپراتوریچھ یوجئنییھ فرانسھ در سال . مادر سولطان عبدالعزیز.  میالدي١٨١٢-١٨٨٣
 .ي كرد دیداري ناخوانده از اقامتگاه والیده سولطان پرتو نھال در قصر دولماباخچا سارای،سفري رسمي بھ عثماني

پرتو نھال كھ از این دیدار ناگھاني خشمگین شده بود بر صورت امپراتوریچھ سیلي اي نواخت كھ نزدیك بود بھ یك 
  .  بحران بین المللي تبدیل شود

 

  والیده پاشا خوشییار
Validə Paşa Xuşiyar 

  
 پس از جانشین شدن بھ  و او خواھر پرتو نیھال والیده سولطان عثماني بود. خدیوه مادر. میالدي١٨٦٣-١٨٧٩

ھمسر ایبراھیم بھ عنوان .  حاكم سودان، نوبییا، كوردوفان و دارفور گردید؛خدیو مصر جاي پسرش ایسماعیل پاشا
 كلمھ اي تركي از پاشا((.  عنوان رسمي او علیاحضرت خوشییار قادین افندیمیز بود،پاشا حاكم و والي سابق مصر

  ))ھ معني سرفرمانده ویا ژنرال استآغا ب+شاد و یا باش+ریشھ ھاي باش
  

 ن قاجارملیكھ جاھا
  Mələkə Cahan Qacar  

  
  و ھمسر،دختر کامران میرزا قاجار، مادر سلطان احمد شاه. ملکھ جھان.  میالدي١٨٧٥

دولت تركي آزربایجاني وي حضور و نفوذي فوق العاده در دربار . ملکھ محمدعلی شاه
بھ مخالفت با دولت كودتاي رضاخان بر آمد و قاجار  پس از خلع احمدشاه .داشتقاجار 
از وي ּ بھ قدرت تالش كرد و دولت تركي آزربایجاني قاجار احمدشاه بازگرداندن براي

  ּھمراه با خانواده اش بھ رم تبعید شده بودطرف دولت كودتا 
 
  


