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 سیده ملكه خاتون اولین پادشاه زن مسلمان ايراني

  فائزه توكلي

http://wahr.ir/node/505  

.................................................  

اولین زني كه پس از استقرار اسالم در ايران و مقارن با شیخ ابوعلي سینا به حكومت رسید، شیرين مشھور به 

وي دختر رستم بن شروين از سپھبدان . گفتند  الملوك و ملقب به ام رستم است كه به او سّیده ملكه خاتون مي ام

_ پس از فوت فخرالدوله فرزند چھارساله او . بود.) ق٣۶۶ـ . ق٣٨٧(خانان باوند در مازندران و ھمسر فخرالدوله ديلمي

اما سّیده خاتون به دلیل صغر . به نام ابوطالب رستم ملقب به مجدالدوله را به سلطنت برگزيدند _ ساله  ١١به روايتي 

ر خود ، سن مجدالدوله و نیز بر عھده داشتن نیابت سلطنت ھمسرش در زمان حیات او ، به كمك دو تن از وزراي مشاو

تر مجدالدوله به نام ابوطالب شاه  او واليتعھدي و حكومت ھمدان را به برادر كوچك. بر قلمرو شوھر فرمانروايي يافت 

الدوله سپرد و حكومت اصفھان را به پسر ديگرش ابوشجاع عین الدوله داد و پسردايي خود  خسرو داد ملقب به شمس

ملكه خاتون ، دربار او محل تجمع دانشمندان ، ادبا و فالسفه بود که شیخ در دوران سّیده . را به سرپرستي او گماشت

  .ابوعلي سینا نیز مدتي را در دربار سیده ملكه خاتون گذراند 

سال داشت ، موجب ناراحتي  ٢٨مجدالدوله كه در اين زمان . مجدالدوله به مخالفت و رقابت با مادر پرداخت . ق٣٩٧در 

ھاي ديگر  زمان بود كه به روايتي سیده خاتون به قلعة طبرك در نزديكي ري رفت و طبق روايتمادر از خود شد و در اين 

كفايتي فرزند، اوضاع امور آشفته  چندي نگذشت كه به علت بي. مجدالدوله مادر را دستگیر و در قلعة طبرك زنداني كرد

با كمند از قلعه فرود آمد و پیاده عازم  پس از مدتي شاه بانوي دلیر و با شھامت از زندان گريخت ، پنھاني. گشت

بدر، سپاھي فراھم آورد و با او روي به ري . كردستان شد و به نزد بدربن حنويسه كه با فخرالدوله دوستي داشت رفت

در درگیري میان مجدالدوله و مادر، سپاه مادر پیروز . الدوله نیز به مادر پیوست در میانة راه ، در ھمدان، شمس. نھاد

الدوله را به شاھي نشاند و  به نقل از ابن اثیر ، سّیده ملکه خاتون ، شمس. و مجدالدوله دستگیر و زنداني گشت شد

خود اختیار امور را در دست گرفت و از ترس آن كه بدر حنويسه با حضور در ري دچار خیاالت نادرست نشود، با 

الدوله  پس از گذشت يك سال سّیده خاتون ، شمس. كردسیاستمداري خاصي وي را با ھداياي فراوان روانة كردستان 

در . ھايش مجددًا به ھمدان فرستاد و در عوض از مجدالدوله خواست كه به نزد وي در ري بیايد را به جھت قدرت طلبي

  .الدوله به كمك بدر براي تصرف ري آمد و مجدالدوله و سّیده خاتون رھسپار دماوند شدند ق شمس. ۴٠۵سال 

در اين ھنگام سّیده خاتون با شورش . الدوله مجددًا به ھمدان بازگشت  ريان بر وي شوريدند و به ناچار شمساما لشك

. شد ، مواجه شد ابن فوالد ديلمي كه به تحريك منوچھر پسر قابوس زياري كه از سوي محمود غزنوي حمايت مي

در اين اوضاع، سلطان محمود غزنوي در صدد . حه كردداد با وي مصال سّیده كه ھمواره راه مذاكره را بر جنگ ترجیح مي

سلطان محمود با . ھاي با ارزش ديالمه دست يابد  برآمد ري و نواحي مجاور آن را به قلمرو خود ضمیمه کرده و بر گنج

را بايد خطبه و سكه به نام من كني و خراج فرستي واال جنگ «اي كه به سّیده خاتون نوشت به او پیام داد كه  نامه

  :، اما سّیده خاتون به سلطان چنین گفت»آماده باشي

  منم شیر زن گرتويي شیر مرد چه ماده، چه نر، شیر وقت نبرد

  چون بر جوشم از خشم چون تند تیغ زآب آتش انگیزم، از دود منع

  كفلگاه شیران در آرم به داغ زپیه نھنگان فروزم چراغ

  وي رستگارمنه خار تا در نیفتي به خار رھانیده شو تا ش
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  تو آن كه بر من شوي دستیاب زني بیوه را داده باشي جواب

  من ار بر تو چربم به ھنگام كین شوم قايم انداز روي زمین

  در اين ھم نبردي، چو روباه و گرگ تو سر كوچك آيي و من سربزرگ

ت امور خارجه ايران چنین اين واقعه و پاسخ سیده خاتون به سفیر محمود غزنوي بر طبق اسناد موجود در آرشیو وزار

  :روايت شده است

اگر اين پیشنھادھاي اقاي شما را قبول نکنم چه خواھد شد ؟ : سیده بعد از انکه حرف سفیر را گوش کرد گفت « 

سفیر گفت انوقت حکمدار بزرگ ملک شما را جبرٌا و قھرًا بتصرف خود در خواھد آورد ـ سیده بسفیر گفت که جواب مرا 

ـ در عھد شوھرم ھمیشه میترسیدم که حکمدارتان با نیروي بزرگ بیايد و کشور ما را بتصرف خود . ان بگوئید عینًا باقايت

دراورد ولي پس از انکه شوھرم وفات نمود ترسم زائل شد براي اينکه تصور نمیکردم که شخصي مانند محمود غزنوي 

مادامیکه در عقیده خود اشتباه کرده ام : شمشیر بکشد طور يک امپراطور عاقل و جوانمرد و بزرگ تنزل کرده بروي زني 

به حکمدارتان عرض کنید اگر میھنم مورد حمله قرار گیرد خودداري نکرده باسالح مقابله خواھم کرد اگر باو غالب بشوم 

د تاريخ خواھد نوشت که محمود غزنوي را زني مغلوب کرد و اگر مغلوب شوم باز تاريخ بیک جمله خواھد گفت محمو

  »غزنوي زني را مغلوب نمود

  .پاسخ سّیده خاتون سبب شد كه محمود طي حیات خود از لشكركشي به ري خودداري كند

اي پنج  ھاي بسیاري را آباد كرد و ھفته چنانكه سرزمین. داري بسیار كوشا و توانا بود  سّیده ملكه خاتون در آداب ملك

گفت  واسطه سخن مي ش توجه خاص داشت ، با وزراء و كارگزاران بيداد ، به وضع لشكريان روز در شھر ري بارعام مي

سّیده خاتون پس از ھشتاد سال زندگي افتخار آمیز . كرد و پاسخ قاصدان در سراسر كشور را شايسته ادا مي

  .بقعة وي در نزديكي بقعة امامزاده علي در شرق تھران قرار دارد و زيارتگاه مردم است. در ري در گذشت. ق۴١٩در
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