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ق و مرگ سلطان محمد خوارزمشاه در 616حمله مغول به ایران در سال 

ق به یکپارچگی سیاسی ایران در چارچوب قلمرو خوارزمشاهیان 616

های سیاسی را در پی آورد. بنابراین ثباتی و رقابتای از بیپایان داد و دوره

های محلی قرار گرفت. های مختلف ایران تحت نفوذ حکومتبخش

های ق( از جملۀ این حکومت1556-085ابکان لر کوچک )حکومت ات

محلی است که در دوران ضعف سلجوقیان تشکیل شده بود. حد فاصل 

ای سخت و بحرانی برای بین تهاجم مغول تا تشکیل سلسلۀ ایلخانی، دوره

رفت. بحران مشروعیت و سردرگمی آنان این حکومت محلی به شمار می

نت خوارزمشاهی، خالفت عباسی و دربار در پیوند با بازماندگان سلط

ترین ابعاد تکاپوهای سیاسی ایشان بود. هدف مقاله مرکزی مغول، مهم

ای، حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه

یابی اتابکان لر کوچک و تبیین مناسبات آنان با ارزیابی تکاپوهای مشروعیت

به منظور گذار از این دوران و حفظ موجودیت بخش نهادهای مشروعیت

ای از بحث و مروری بر این است. این پژوهش، پس از بیان مقدمه

الدّین، دهد که اتابکان لر کوچک از زمان شجاعحکومت محلی نشان می

یابی خود، به جایگاه مؤسس این حکومت، در روند مشروعیت

، اما سقوط بخش نهاد سلطنت و خالفت توجه داشتندمشروعیت

تدریج در شدن تهدید مغوالن بهخوارزمشاهیان، ضعف خالفت و جدی

الدّین زمان جانشینان وی به تحوّل در مناسبات با خالفت در دوران حسام

تا نفوذ فزایندة مغول در زمان بدرالدّین منجر گردید و ادامۀ مشروعیت و 

  ود.حفظ موجودیت اتابکان لر را به تأیید مغوالن وابسته نم
 

 کوچک، مشروعیت، سلطنت، خالفت، مغوالن. اتابکان لر :هاکلیدواژه

 

The Mongol invasion of Iran in 616 AH. And the death of 

Sultan Mohammad Kharazmshah in 617 AH. ended the 

political unity of Iran within the framework of the Kharazm 

area and led to a period of instability and political 

competition. Therefore, various parts of Iran were influenced 

by local governments. The rule of Atabakan Lor the Small 

(580-1006 AH) is among these local governments formed 

during the Seljuk weakness. The interval between the 

Mongol invasion and the formation of the Ilkhanid dynasty 

was a difficult and critical period for the local governments of 

Iran. The crisis of their legitimacy and their head 

confrontation with the remnants of the Kharazmshahi 

monarchy, the Abbasid Caliphate, the Mongol central court 

were the most important dimensions of their political 

advancement. The purpose of this article, through a 

descriptive and analytical method and based on library 

resources, is evaluating legitimate efforts of Atabakan Lor 

and explaining their relationship with the legitimizing 

institutions in order to pass through this period and and to 

preserve their existence. The study, after giving an 

introduction to the discussion of this local government, shows 

that Atabakan, since the time of Shojaaddin,, the founder of 

this government, in their legitimation process, had been 

focusing on the legitimacy of the monarchy and the caliphate, 

but the fall of Kharazmshahian, the weakness of the caliphate 

and the seriousness of the Mongol threat led to a change in 

relations with the caliphate during the Hesam al-Din era until 

the increasing Mogol influence during Badr al-Din's time and 

continued the legitimacy of  Atabakan Lor to the 

confirmation of the Mongols. 

Keywords: Atabakan Lor the Small, legitimacy, 
monarchy, caliphate, Mongols. 
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 مقدمه. 1

مشروعیت حاکمیت به معنای پذیرش و فرمانبری 

آگاهانه و داوطلبانۀ مردم از نظام سیاسی و قدرت 

حاکم است. همه انواع نظام های سیاسی نیاز به 

مشروعیت دارند تا از یک سو ثابت کنند که سلطه 

بر حق است و از سوی دیگر، موجبات اطاعت آنها 

زیردستان از خود را فراهم آورند. مشروعیت از 

های باستانی تاریخ ایران مبتنی بر عوامل و دوره

آمدی در چارچوب ـ الهی و کار مبانی ماورائی

به تدریج از آغاز قرن سوم اندیشۀ ایرانی بود. 

ها در قالب روابط آنان مشروعیت حکومت هجری،

ا دستگاه خالفت و کسب تأیید خلیفه عباسی ب

تعریف گردید و در کنار آن، به مشروعیت ناشی از 

حق الهی حکومت نیز توجه شد. پس از حملۀ 

یابی از این قدرت برتر، مغوالن به ایران، مشروعیت

 بخش حاکمیت اضافه شد. به مبانی مشروعیت

 هایهنگام تهاجم مغوالن، ساختار سیاسی سرزمین

اسالمی، یکپارچه و هماهنگ نبود. نیروی تازه  شرق

یک وارد به لحاظ نظامی، مذهبی و فرهنگی، به هیچ

های اسالمی شباهت های موجود سرزمیناز قدرت

نداشت. نخستین مقطع تهاجم مغوالن، یک دورة 

بر گرفت و در خالل آن،  تقریباً چهل ساله را در

در این شرق ایران، ویرانی زیادی را تجربه کرد. 

طی این مقطع، سلطنت خوارزمشاهیان از بین رفت و 

دوره که در تاریخ ایران یک دورة گذار محسوب 

ای های محلی ایران در شرایط ویژهشود، حکومتمی

مسئله مهمی که در این برهه، خودنمایی  قرار گرفتند.

های محلی، از کرد، چگونگی مواجهۀ حکومتمی

، با شرایط بحرانی جمله حکومت اتابکان لر کوچک

این دوره به لحاظ حفظ و استمرار مشروعیت 

حاکمیت بود. آنچه که پرداختن به مسئلۀ مشروعیت 

محلی در دورة مذکور را مهم و قابل  این حکومت

کند، حل بحران مشروعیت در شرایط توجه می

ثبات پس از حملۀ مغول، اختالفات عمیق سیاسی بی

نابودی سلطنت و نهاد سلطنت و خالفت، ضعف و 

هم خوردن نظم تهدید روزافزون مغوالن است. بر

سیاسی رایج، ساز و کارهای خاصی را در جهت 

حفظ موجودیت سیاسی و ادامۀ مشروعیت حاکمیت 

بایست با به محلی می طلبید که این حکومتمی

کارگیری آنها، شرایط آشفتۀ این دوره را پشت سر 

جدید به نوعی  گذاشت و با ایجاد نظم سیاسیمی

یافت. بر پایه نظم سیاسی معمول، ثبات دست می

محلی اتابکان لر کوچک، به  مشروعیت حکومت

تأیید آنها توسط نهاد سلطنت در چارچوب رابطه با 

خالفت عباسی بستگی داشت. پس از فروکش کردن 

تهاجم اوّلیۀ مغوالن، بازماندگان خوارزمشاهیان 

نت خود آغاز هایی را برای احیای سلطکوشش

کردند؛ از این رو اتابکان لر کوچک از سویی به 

دنبال حفظ موجودیت و استقالل نسبی خود بودند و 

از سوی دیگر، جایگاه سلطنت به عنوان یک عامل 

بخش، آنان را ناگزیر به کسب تأیید مشروعیت

نمود. همچنین اهمّیت بازماندگان خوارزمشاهیان می

برای آنان و نیز  بخشی خالفت عباسیمشروعیت

توجه به تهدید روزافزون مغوالن که قصد برانداختن 

یابی را دستگاه خالفت را داشتند، روند مشروعیت

بنابراین تکاپوهای سیاسی این کرد. تر میپیچیده

محلی در جهت کسب مشروعیت در این  حکومت

برهۀ تاریخی، دچار نوعی سردرگمی میان پیوند با 

خوارزمشاهی، خالفت عبّاسی و بازماندگان خاندان 

کردند با برقراری مناسبات مغوالن بود. آنان تالش می

بخش و و روابط سیال و متغیر با این منابع مشروعیت

در کنار آن، تالش برای جلب رضایت عمومی، ادامۀ 
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 حیات سیاسی خود را تضمین نمایند. 

گرفته دربارة ایلخانان، های صورتدر پژوهش

بّاس اقبال و شیرین بیانی، به تاریخ مانند آثار ع

های محلی معاصر با مغوالن نیز اشاره شده حکومت

است. همچنین برخی تألیفات به طور اختصاصی به 

تاریخ سیاسی و روابط و مناسبات اتابکان لر کوچک 

اند که های سیاسی معاصر با آنان پرداختهبا قدرت

تاریخ بررسی نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان پایان
کتاب  ،(1131)زنده دل، سیاسی اتابکان لر کوچک 

دولت آل و مقاله  (1168)خودگو، اتابکان لر کوچک 

از  (1135)بهرامی و صالح، خورشید و خالفت عباسی 

یابی و اما در زمینه مشروعیت جمله آنها هستند؛

های آن، تاکنون اثر مستقلی تألیف نشده و مؤلفه

همین مسئله، ضرورت پرداختن به این موضوع را 

کند. در این راستا، مسئلۀ اصلی این مشخّص می

مقاله، بررسی و مطالعۀ تکاپوهای اتابکان لر کوچک 

و حفظ حاکمیت در  در راستای تداوم مشروعیت

انی و پیچیدة پس از حملۀ مغول تا شرایط بحر

 سقوط خالفت عباسی است. 

 

 . مروری بر حکومت محلی اتابکان لر کوچک2

در نیمۀ دوم قرن ششم، در پی بروز نارضایتی از 

سلطۀ خلفای عباسی بر عراق عجم و با استفاده از 

ضعف سلجوقیان، زمینۀ تشکیل یک حکومت بومی با 

ان و سایر قبایل همگرایی طوایف مختلف بومی لرست

مهاجر همچون لر و کرد و عرب فراهم گردید. البته 

دادند. اکثریت این اتحادیه را طوایف لر تشکیل می

همزمان با چند سال پایانی خالفت المقتفی باهلل 

الدّین خورشید از ق(، شخصی به نام شجاع000 )م:

قبیله جنگروی به کمک قبایل لر و کرد، یک حکومت 

گذاری کرد که حکّام آن ین منطقه پایهمحلی را در ا

تدریج به نام اتابک خوانده شدند. دو استان  به

امروزی ایالم و لرستان، در دورانی که به این بحث 

شود، جایگاه اتابکان لرستان بود که به آن مربوط می

شد. مرکز اتابکان لر کوچک، لر کوچک گفته می

 -39: 1186 )پزشک،آباد فعلی( بود خواست )خرمشاپور

طوایف لر کوچک قبایلى . (916: 1161؛ لسترنج، 31

بودند مخلوط از کردان آسیاى صغیر و لرهای ایرانى 

که در حدود بین عراق عجم و عراق عرب، ییالق و 

های مختلفی دسته. (113: 1181)اقبال، کردند قشالق می

گیری از مرتع، به از این طوایف لر، به منظور بهره

یک از مختلفی از قلمرو فرستاده شدند و هرمناطق 

ها به نام جغرافیای محل و یا نام سرپرست این دسته

. طوایف مختلف (01: 1116)نطنزی، خود شهرت یافتند 

ای ق رئیس و حاکم جداگانه005لر کوچک تا سال 

نداشتند و خراج سالیانۀ خود را به دارالخالفۀ بغداد 

ق در 118د در سال پرداختند و چون حسنویه کرمی

ناحیۀ دینور و کرمانشاه و همدان دولتی تشکیل داد، 

شمال و مرکز لرستان را نیز متصرّف شد و این ناحیه 

بعد از حسنویه در دست جانشینان او باقی ماند. آنان 

کردند بویه و سپس از سلجوقیان اطاعت میابتدا از آل

تان و الدّین شوهلی، حاکم لرستا اینکه در زمان حسام

ای از امرای لر خوزستان و از امرای سلجوقی، عده

ترین کوچک در کار حکومت وارد شدند که معروف

: 1161)بدلیسی،  بکر بودابیبنالدّین خورشیدآنها شجاع

الدّین در طول دورة . حسام(01: 1116؛ نطنزی، 08

زمامداری خود، به تدریج لرستان را نیز به تصرف 

سرکردگان طوایف لر را به خدمت  درآورد و برخی از

گماشت. از جمله این سرکردگان، پسران خورشید، 

الدّین به موسوم به محمد و کرامی بودند که نزد حسام
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مقام و مرتبۀ باالیی دست یافتند. یکی از نوادگان 

الدّین بود که بر اثر لیاقت بن خورشید، شجاع محمد

ب نمود و از الدّین را جلو کاردانی خود، نظر حسام

با ضعف طرف وی به شحنگی لرستان منصوب شد. 

الدّین با کمک و حمایت قبایل قدرت شوهلی، شجاع

لر و همچنین رفتار توأم با مهربانی و عدالت، 

 روز بر قدرت خود افزود. اکثریت قبایل لرستانبهروز

که از جور و تعدی امرا و شاهزادگان سلجوقی به 

فردی مناسب برای مقابله با ، وی را تنگ آمده بودند

تعدیات حکام عراق عجم تشخیص دادند و او را به 

و مطیع وی  عنوان بزرگ خود به رسمیت شناختند

ق وی 065در سال . (001: 1169مستوفی، حمداهلل )شدند 

الدّین و تجزیه از خأل قدرت ناشی از مرگ حسام

امپراتوری سلجوقی استفاده کرد و اعالم استقالل 

نمود. او تمامی طوایف لر کوچک را تحت اطاعت 

و بر قلعه خود درآورد، بر علیه سلجوقیان قیام کرد 

مانرود، از قالع مستحکم لرستان، استیال یافت 

البته به نوشتۀ عباس اقبال، او . (65-03: 1161)بدلیسی، 

ق طوایف لر کوچک را تحت امر خود 085در سال 

نواحی غربی لر . وی (113: 1181)اقبال، درآورد 

کوچک را هم گرفت و حاکم تمامی منطقه گردید و 

بر خود، عنوان اتابک نهاد و سلسله جدیدی را ایجاد 

که به اتابکان لر  (009-001: 1169مستوفی، حمداهلل )نمود 

علت . خورشید معروف شدندکوچک یا اتابکان آل

الدّین خورشید را انتخاب لقب اتابک توسط شجاع

توان در ضعف سلجوقیان جستجو کرد. در واقع می

این لقب در این زمان به صورت ضمنی برای حاکمان 

)الهیاری و دیگران، شد مستقل به کار گرفته مینیمه

ق 691الدّین خورشید در سال شجاع .(101: 1183

رتیب، برادرزادگانش وفات یافت و پس از او، به ت

الدّین ابوبکر و عزالدّین الدّین رستم، شرفسیف

الدّین خلیل گرشاسب حکومت کردند. سپس حسام

الدّین خورشید بر مسند  حکومت بدر بن شجاعبن 

ق کشته شد و سرانجام 615قرار گرفت. وی در سال 

در زمان حکومت پسر و جانشین وی، بدرالدّین 

به اطاعت ایلخانان درآمدند مسعود، حکام لر کوچک 

و در واقع از طرف آنان بر لرستان حکومت نمودند. 

ق منطقۀ لر کوچک به تصرّف امیر تیمور 638در سال 

گورکانی درآمد و از آن پس اتابکان، قدرت قبلی 

ها و اختالفات درونی خود را از دست دادند و جنگ

. (108، 9/101، 1116)ستوده، باعث فروپاشی آنان گردید 

خان )شاهوردی آخرین اتابک لر کوچک، شاهوردی

بن محمدی( نام داشت که به دستور شاه عباس اول 

ساله  196ق کشته شد و حکومت 1556در سال 

ترکمان،  اسکندربیگ)اتابکان لر کوچک به پایان رسید 

1105 :1 /016). 

 

ساز و مناسبات . تکاپوهای مشروعیت3

 سلطنتالدّین خورشید با خالفت و شجاع

یابی اتابکان لر بخشی از تکاپوهای مشروعیت

کوچک، پس از حملۀ مغول، به اهمیت و جایگاه 

از آغاز قرن گشت. نهاد سلطنت و خالفت بازمی

مستقل های نیمهسوم هجری، با تشکیل حکومت

هایی از ایران از سلطه مستقیم خلفای ایرانی، بخش

عباسی خارج گردید و بعدها با تشکیل دولت 

دستگاه خالفت تحت کنترل نهاد قدرتمند سلجوقی، 

بیش، به سبک وسلطنت درآمد و شیوة حکومت، کم

ایران قدیم بازگشت. فقهای اهل تسنن، به منظور 

توجیه این وضعیت، سالطین را سایۀ خدا بر روی 

زمین خواندند و اندیشه فره ایزدی ایران باستان به 

خالفت  تدریج به شکل حاکمیت سلطنت متّکی به

های با پیدایش نهاد سلطنت و حکومترواج یافت. 
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مستقل، قدرت مادی خالفت محدود مستقل یا نیمه

شد و، در برخی ادوار، جز اسم و رسمی از آن باقی 

نماند. در چنین وضعیتی، نهاد خالفت بیشتر جنبۀ 

داری و ادارة جوامع نمادین یافت و در عمل، مملکت

 .(16: 1168)قادری، گردید اسالمی به سالطین واگذار 

اهلل اهلل و ظلاز قرن پنجم هجری به بعد، القاب خلیفه

رفت برای تکریم حاکمان و سالطین به کار می

. در واقع، رقابت امیران با یکدیگر (190: 1183)کرون، 

های طلبی و گرایشو عدم توانایی کنترل استقالل

امیران را خودمختاری آنان از سوی نهادهای نظارتی، 

به سرپیچی از خلیفه و تالش برای تدارک 

ای، در جهت حفظ و گسترش کارهای منطقهوساز

قدرت خود، تشویق نمود و موجب پیدایش مفهومی 

: 1186)فیرحی، کننده به نام امارت استیال گردید تعیین

. فقهای اهل (68-63: 1181؛ ر.ک: ماوردی، 969-961

معه اسالمی و به تسنن، با توجه به تحوّالت جا

منظور توجیه و تبیین شرایط سیاسی موجود و تنظیم 

روابط خالفت و سلطنت، به ارائه نظریات جدیدی 

. آنان تالش کردند (963، 916: 1180)لمبتون، پرداختند 

تا واقعیت سیاسی جامعه را همچنان در محدودة دین 

معرفی کنند و حاکمان نوخاسته و صاحبان قدرت را 

ه خلیفه منتسب نموده و مشروعیت آنها را به نحوی ب

. بدین ترتیب، نظام (193: 1183)کرون، توجیه نمایند 

ای در دورة میانه تنظیم شد که وجه غالب آن، اندیشه

اقتدار دولت و شخص حاکم بود. خلیفه از شوکت 

حکومت، به ضرب سکه و خواندن خطبه به نامش 

ا زور شمشیر و اکتفا کرده بود. سالطین نیز که اکثراً ب

تغلب، قدرت را به دست گرفته بودند، با پذیرش 

کردند صوری خالفت، از آن کسب مشروعیت می

، اما مقام معنوی خالفت، به (69: 1181فر، )طباطبایی

های پیش آمده، به جهت رغم تنازعات و کشمکش

اش در یجایگاه خالفت در جامعه و تأثیرگذار

یک از چهیسیاست، هنوز اهمیت داشت و 

مستقل ایرانی، قصد یا توان بریدن از های نیمهسلسله

 . (166: 1166غیب، )دستبغداد را نداشتند 

در نیمۀ دوم قرن ششم، خلفای عباسی که با 

مشاهده ضعف سلجوقیان و تجزیۀ قلمرو ایشان به 

رفته دست اتابکان، در پی احیای قدرت از دست

افزایش نفوذ  کردند که باعباسیان بودند، تالش می

خود در منطقۀ عراق عجم، جلب اطاعت 

برداری از اختالفات های محلی و بهرهحکومت

ها به رقابت با خوارزمشاهیان و داخلی این حکومت

ها در زمان تضعیف ایشان بپردازند. این تالش

الناصر توانست در  خالفت الناصر به اوج خود رسید.

بی انحطاط زمانی که قدرت دنیوی خالفت در سراشی

های افتاده بود و توانایی انتظام امور را نداشت، گام

مؤثری در اعتالی قدرت دنیوی و معنوی دستگاه 

خالفت بردارد. او در دشمنی با خاندان 

ای آمیز و خصمانهخوارزمشاهی از هیچ عمل تحریک

الدّین خوارزمشاه در هنگام فروگذار نکرد. جالل

نای جنگ و گریز رسیدن به سلطنت، چنان در تنگ

های داخلی قرار گرفت که با مغوالن و نیز رقابت

گاه فرصت نیافت سیاست روشن و یکدستی در هیچ

قبال خالفت بغداد در پیش گیرد. با وجود این، وی 

های گذشته را از بین چندین بار کوشید تا عداوت

ببرد و از نیروی مادی و معنوی خالفت برای مقابله 

ها به استفاده کند، اما این تالشبا دشمن مشترک 

سلطان البته ؛ (981/ 1: 1165)بیانی، جایی راه نبرد 

هم الدّین با آنکه با خلیفه دشمن بود، بازجالل

جسارت نکرد که خالفت عباسیان را نفی کند 

 .(15: 1108)بارتولد، 

الگو و نظم سیاسی فوق که در روابط بین 
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ة اسالمی بنیاد نهادهای قدرت در قلمرو ایران دور

بر  های محلی را نیز درنهاده شده بود، حکومت

های گرفت؛ بدین معنا که مشروعیت حکومتمی

محلی به تأیید نهاد سلطنت در چارچوب روابط با 

عباسیان در نظریه خالفت اسالمی بستگی داشت. 

بایست در قالب این نظم سیاسی، حاکمان محلی می

ت را حفظ و مناسبات خود با خالفت و سلطن

چگونگی آن را با توجه به شرایط موجود، تنظیم 

یابی خود را جهت نمودند و تکاپوهای مشروعیتمی

های محلی این به دلیل اینکه، حکومتبخشیدند. می

دوره، زیردست خوارزمشاهیان قرار داشتند، همواره 

ارتباط مستقیمی بین آنان و دستگاه سلطنت وجود 

مناسبات میان حکام محلی با داشت. اساساً روابط و 

نهاد سلطنت به میزان اقتدار حکومت مرکزی وابسته 

بود؛ یعنی تا زمانی که حکومتی متمرکز و مقتدر در 

کشور وجود داشت، آنها مطیع و سرسپرده بودند، 

ولی به محض مشاهده سستی در ارکان حکومت 

اندازی مرکزی، اعالم استقالل کرده، شروع به دست

کردند و درصدد توسعه طراف میبه نواحی ا

آمدند؛ اما حکومت مرکزی هم، متصرفات خود برمی

آورد. مشروعیت خود را از تأیید خلیفه به دست می

بنابراین، مطابق با روال سیاسی، نهاد خالفت در 

یابی حکومت لر کوچک نیز از ابتدا روند مشروعیت

این حکومت محلی که داشت.  جایگاه و اهمیت ویژه

ابتدا به دلیل نارضایتی مردم این نواحی از تعدی و از 

ظلم حکام عراق عجم و گماشتگان خلیفه بغداد و 

در نتیجۀ ایجاد اتحاد بین قبایل لر و کرد شکل گرفته 

، از طریق مصالحۀ (65-03: 1161بدلیسی، )ر.ک: بود 

الدّین خورشید، سرکردة لران، با خلیفه موفق شجاع

در دوران . (01: 1116)نطنزی، به ادامه حیات گردید 

سال بود، مالیات  05الدّین که نزدیک حکومت شجاع

: 1161)بدلیسی، شد لرستان به دربار خلیفه فرستاده می

. در برخی از منابع (001: 1169مستوفی، حمداهلل ؛ 61

خورشید با عنوان اتابکان های بعد، از اتابکان آلدوره

سیاسی و نظامی عباسی یاد شده که تسلط مالی، 

تواند دلیلی بر این مسئله باشد بغداد بر این منطقه می

مسئلۀ . (163/ 1: 1105ترکمان،  اسکندربیگ)ر.ک: 

همجواری با قلمرو خالفت عباسی، عامل دیگری 

بود که این حکومت محلی را در جریان تحوالت 

نمود و در تنظیم روابط با سیاسی، وارد عمل می

های همجوار، نقش بسیار خلیفه و دیگر حکومت

لر کوچک بر سر راه عراق عجم مهمی داشت. قلمرو 

و خوزستان قرار داشت و اگرچه کوهستانی بود، اما 

: 1116)ستوده، گرفت اغلب در معرض تهاجم قرار می

های طلبیاتابکان لر کوچک در برابر توسعه .(119/ 9

گیری رقبای خود، به حمایت خلیفه نیاز داشتند. بهره

های محلی و استفاده خلیفه از قدرت نظامی حکومت

ها از وجهۀ دینی خالفت عباسی کمابیش حکومت

ای عمومی در روابط قدرت بین خلیفه و قاعده

 های محلی بود. حکومت

از سوی دیگر، با توجه به جایگاه سلطنت در 

ـ اسالمی، اقتدار خوارزمشاهیان  اندیشه سیاسی ایرانی

های شاهزادگان و تالش در زمان سلطان محمد

خوارزمشاهی برای احیای سلطنت، پس از بازگشت 

توان علت تالش حاکمان لر چنگیز به مغولستان، می

یابی از خوارزمشاهیان را، کوچک در مشروعیت

های خلیفه، رغم تهدیدات مغوالن و کارشکنیعلی

دریافت. در هنگام هجوم مغوالن به ایران، 

عف و زوال، هنوز بر خوارزمشاهیان با وجود ض

قسمت اعظم ایران تسلط داشتند و به عنوان مانعی در 

برابر مغوالن و روزنۀ امیدی برای دفع هجوم ایشان 

شدند و دارای اعتبار و اهمیت بودند. قلمداد می
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الدّین، زمانی که از حمایت خلیفه برای سلطان جالل

نبرد با مغوالن مأیوس گشته بود، یادآوری نمود که 

ور وی همچون سدی در برابر مغوالن است و با حض

شکستن این سد، کار خلیفه نیز نابسامان خواهد شد. 

بینی تحقق پیدا کرد و پس از پایان کار وی، این پیش

مغوالن نظر خود را به جانب بغداد معطوف نمودند و 

)سبط سرانجام خالفت را نیز از میان برداشتند 

. در این شرایط که (661-665/ 8: 1161الجوزی، ابن

تمامیت ارضی ایران، نهاد سلطنت و موجودیت 

اتابکان در مواجهه با مغوالن به خطر افتاده بود، اتّکا 

به خوارزمشاهیان و جلب حمایت و تأیید ایشان، 

برای حفظ قدرت و کسب مشروعیت بسیار سودمند 

در واقع، اتابکان لر کوچک مشروعیت خود را  بود.

وجود و حاکمیت خوارزمشاهیان خورده با پیوند

دیدند؛ لذا تا این دولت، حیات سیاسی داشت، می

آنان به عهد خود پایبند بودند و در جهت استفاده از 

قلمرو لر کوشیدند. بخش میاین منبع مشروعیت

کوچک در مناطق غربی ایران واقع شده بود و شاید 

به دلیل بعد مسافت، این تصور وجود داشت که 

توانند بر مغوالن غلبه پیدا کنند. هیان میخوارزمشا

بنابراین آنان ترجیح دادند خوارزمشاهیان را در برابر 

هجوم مغوالن یاری و حمایت نمایند. اعالم حمایت 

این حکومت محلی از نهاد سلطنت در واقع انعکاسی 

از این مسئله بود که آنان هنوز کامالً به قدرت مغوالن 

بودند. حاکمان لر کوچک  و اهداف ایشان پی نبرده

الدّین ای به همراه سلطان جاللدر صدد تشکیل جبهه

برای دفع مغوالن و حفظ موجودیت خود در پناه 

الدّین سلطان جاللحکومت خوارزمشاهی برآمدند. 

دار یافتن متحدینی به منظور دفع مغوالن و  ودر گیر 

در مسیر رفتن به بغداد برای جلب حمایت خلیفه، 

خواست اقامت نمود و در شهر شاپوریک ماه مدت 

اتابک و امرای لر به خدمت او رسیدند و اظهار 

: 1118بناکتی، ؛ 101/ 9: 1111)جوینی، تابعیت نمودند 

. چون (131/ 1: 1118اهلل همدانی، رشیدالدّین فضل؛ 163

الدّین به لرستان، در اوایل سال ورود سلطان جالل

در طول اقامتش  ق صورت گرفت، بعید نیست691

الدّین خورشید که واپسین روزهای عمر خود با شجاع

گذراند، دیدار کرده و مورد پذیرایی او قرار را می

الدّین در واقع، شجاع .(03: 1168)خودگو، گرفته باشد 

خورشید و جانشینان او بر بخشی از قلمرو 

کردند و با وجود تسلط خوارزمشاهیان حکومت می

نطقه، باز هم ناچار به در نظر گرفتن خلیفه بر این م

 الدّین بودند. نهاد سلطنت تا پایان کار سلطان جالل

 

الدّین و مناسبات اتابکان لر با . جانشینی شجاع4

  نهاد خالفت و سلطنت

الدّین خورشید از گونه که بیان شد، شجاعهمان

طریق سازش با خلیفه و در دوران ضعف سلجوقیان، 

تشکیل داد و در ادامۀ راه به منظور حکومتی محلی 

تداوم مشروعیت خود، عالوه بر تالش برای حفظ 

تأیید و حمایت خلیفه، اطاعت از خوارزمشاهیان به 

عنوان نهاد سلطنت و وارث قلمرو سلجوقیان را 

پذیرفت. اما اختالفات جانشینی پس از مرگ وی که 

های پایانی حیات خوارزمشاهیان بود، مصادف با سال

نفوذ و تأثیر خلیفۀ عباسی در تداوم حکومت اتابکان 

لر کوچک را افزایش داد و مشروعیت اتابکان لر را 

تا جدی شدن خطر مغوالن در این منطقه، از خالفت 

عباسی متأثر نمود. اتحاد قبایل لر و تشکیل این 

حکومت محلی در مجاورت قلمرو خلیفه، از اعمال 

و ایجاد ارتباط نفوذ بغداد در منطقه عراق عجم 
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نمود مستقیم بین بغداد و حکام مطیع جلوگیری می

دستگاه خالفت در ادامۀ  .(88:  1135)بهرامی و صالح، 

سیاستی که در جهت احیای قدرت خاندان خود و 

تضعیف خوارزمشاهیان در پیش گرفته بود، با 

الدّین، از مالحظۀ ضعف و گرفتاری سلطان جالل

اتابکان لر کوچک با اختالفات داخلی خاندان 

ها به نفع خود یکدیگر و وجود برخی نارضایتی

برداری کرد و با پناه دادن به برخی مدّعیان بهره

حکومت و عناصر ناراضی، سلطه و نفوذ خود را بر 

خلیفه قصد داشت به هر این منطقه حفظ کرد. 

ترتیب، مانع اتحاد اتابکان لر با خوارزمشاهیان شود. 

ا توجه به اهمّیت این منطقه برای خلیفه اتابکان نیز، ب

و نیاز خود به کسب تأیید دستگاه خالفت، در جهت 

قطع  آوردند.سازی به خلیفه روی میمشروعیت

پذیر نبود؛ بنابراین سلطۀ خلیفه از این ناحیه امکان

ایجاد زمینه برای تداوم حیات سلسلۀ اتابکان لر 

یبانی کوچک در این مقطع، نیاز به حمایت و پشت

 خلیفه داشت.

اش الدّین، پسرش بدر و برادرزادهشجاع

الدّین رستم را به ترتیب، ولیعهد والیت لر سیف

الدّین و به کوچک نمود؛ تا اینکه بدر با توطئۀ سیف

الدّین نیز پس از دست پدرش به قتل رسید و شجاع

الدّین به ق درگذشت و سیف691مدتی در سال 

الدّین خلیل، تر بدر، حسامبزرگحکومت رسید. پسر 

به نشانۀ اعتراض یا از سر چون به سن بلوغ رسید، 

به دارالخالفه رفت و آنجا اقامت نمود  دادخواهی

الدّین در . اقامت حسام(001: 1169مستوفی، حمداهلل )

بغداد، چه به دلیل انتقام خون پدر و چه به عنوان 

نورالدّین،  گروگان، مسئلۀ مهمی بود. قبل از این هم

الدّین، مدتی را در دارالخالفه به عنوان برادر شجاع

گروگان به سر برده و خلیفه برای تحت فشار 

الدّین، به منظور واگذاری برخی قالع گذاشتن شجاع

لرستان به خلیفه، نورالدّین را محبوس نموده بود 

. مرگ (65-03: 1161بدلیسی، ؛ 01: 1116)نطنزی، 

خلیفه، یکی از دالیلی بود که نورالدّین در حبس 

الدّین برای ادامه حکومتش در باعث شد شجاع

لرستان، راه سازش و مصالحه با خلیفه را در پیش 

الدّین به خلیفه، هم گیرد. بنابراین پناه بردن حسام

توانست راهی برای ادامۀ نفوذ دستگاه خالفت در می

در الدّین گیری حساماین منطقه باشد و هم به قدرت

ای برای برابر رقبایش مشروعیت ببخشد و پشتوانه

او، به منظور انتقام خون پدرش و رسیدن به 

 حکومت لرستان، باشد.

الدّین مدتی طوالنی در دارالخالفه ساکن حسام

های بود و مناسبات خوبی با خلیفه داشت و در سال

ای برای حکومت لرستان، پس از بعد به عنوان گزینه

ین ابوبکر، مورد حمایت بغداد قرار الدّمرگ شرف

الدّین، خلیفه گرفت. یک سال پس از مرگ شجاع

الناصر نیز از دنیا رفت و دورة جدیدی همراه با 

خورشید و روابط ایشان با خلفای منازعات درونی آل

ق 699عباسی شکل گرفت. پس از مرگ الناصر در 

پسرش الظاهر به خالفت رسید و یک سال بیشتر 

های کرد. پس از او المستنصر باهلل بین سالخالفت ن

ق خالفت کرد و با سه تن از اتابکان لر 615تا  691

الدّین ابوبکر، عزالدّین کوچک معاصر بود: شرف

الدّین خلیل که در تمام این مدت گرشاسب و حسام

. (35: 1135)بهرامی ـ صالح، برد در بغداد به سر می

مانروایی، به دست الدّین رستم پس از مدتی فرسیف

الدّین ابوبکر و جمعی از لران کشته برادرش شرف

الدّین برای خالی کردن صحنه از شد. مادر حسام

سازی برای به قدرت حریفان و رقبا و نیز زمینه

الدّین به رسیدن پسرش، که از زمان اتابکی سیف
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الدّین را زیست، شرفصورت تبعیدی در بغداد می

خبر به دارالخالفه رسید،  مسموم کرد. چون این

الدّین که در بغداد بود، به بهانه عیادت وی به حسام

لرستان آمد تا بتواند با استفاده از این اوضاع بر آنجا 

ای از لرها الدّین همراه با عدهمسلط شود. اما شرف

نقشه قتل او را کشید. پشیمانی لرها از کشتن 

الدّین را شرفالدّین و شاید نقش مادر او که حسام

مسموم کرده بود، این توطئه را خنثی نمود. لرها از 

الدّین چنین کشتن وی ابا کردند و در پاسخ شرف

رسیده و پس از تو بیان کردند که مرگ تو فرا

الدّین کس برای حکومت سزاوارتر از حسامهیچ

الدّین در صدد نیست. با توجه به این مسئله، شرف

الدّین از بیم جان، د. حسامالدّین برآمقتل حسام

الدّین دوباره به بغداد گریخت. پس از مدتی شرف

درگذشت و برادرش عزالدّین گرشاسب به حکومت 

. (08-06: 1116؛ نطنزی، 69: 1161)بدلیسی، رسید 

الدّین به خلیفه و جلب حمایت او پناهندگی حسام

توانست در این مقطع به برتری وی، شکست مدعیان 

ه حکومت لرستان منجر شود. این بار و رسیدن ب

الدّین با تجهیزات و لشکری فراوان از حسام

دارالخالفه به سمت لرستان حرکت کرد. با توجه به 

اینکه عزالدّین در آغاز حکومت با ملکه خاتون، بیوة 

ای از رؤسای شاه ایوهالدّین و خواهر سلیمانشرف

از  بزرگ کرد، حاکم بخشی از کردستان و همدان و

افراد نیرومند و متنفذ در دربار خلیفه بغداد ازدواج 

شاه کرده و این مسئله موجب نزدیکی وی به سلیمان

، لشکرکشی (000: 1169مستوفی، حمداهلل )شده بود 

الدّین به لرستان با یاری سپاه خلیفه، نشان از حسام

مؤثر بودن پناهندگی او به بغداد و موفقیت وی در 

شاه در با وجود نفوذ سلیمان جلب حمایت خلیفه

بغداد و پیوند او با عزالدّین داشت. فراوانی لشکریان 

الدّین باعث گردید که عزالدّین در صدد صلح حسام

و واگذاری حکومت لرستان به وی برآید، اما 

مخالفت شدید خواهران عزالدّین، که دختران 

نورالدّین محمد بودند، و حمایت همسر عزالدّین، که 

شاه بود، موجب شد که عزالدّین به هر سلیمانخوا

. (000: 1169مستوفی، حمداهلل )الدّین برود جنگ حسام

الدّین به یاری اکثر لرها، عزالدّین را شکست حسام

تواند بیانگر داد. حمایت اکثریت لران از او می

اهمّیت و نفوذ خالفت در این مقطع باشد. 

الدّین گردید مترتیب، تمام لرستان تسلیم حسا بدین

 .(08: 1116؛ نطنزی، 60-61: 1161)بدلیسی، 

البته در این مقطع، با وجود افول سلطنت 

های خلیفه در حکومت لر خوارزمشاهی و دخالت

مندی از کوچک، باز هم تالش در جهت بهره

بخش نهاد سلطنت در های مشروعیتظرفیت

ـ اسالمی از جانب اتابکان  چارچوب فرهنگ ایرانی

منطقۀ لر کوچک، به دلیل کوچک مشهود بود. لر 

رفت. شمار میکوهستانی بودن، پناهگاه مناسبی به

ق بین 690جنگی که در سال اتابکان لر پس از 

الدّین خوارزمشاه و مغوالن در نزدیکی اصفهان جالل

حمداهلل )رخ داد، سلطان را در قلمرو خود پناه دادند 

، سپس سلطان، سه هزار سپاهی، (133: 1169مستوفی، 

در تعقیب مغوالن فرستاد و آنها توانستند حدود 

. (168: 1181)نسوی، چهارصد مغول را اسیر کنند 

روی در جریان منازعات جانشینی اتابکان لر بدین

کوچک در جهت تداوم حاکمیت و حفظ موجودیت، 

هم پناهندگی به خلیفه و هم پناه دادن به خوارزمشاه، 

بخش ترین منابع مشروعیتمهم ظور استفاده ازبه من

موجود، اتفاق افتاد؛ تا زمانی که مغوالن به این برتری 

 خاتمه دادند.
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الدّین و تحول در مناسبات او با . اتابک حسام5

 نهاد خالفت 

با اینکه در آغاز حمله مغول، سرزمین لرستان نیز 

د، همچون سایر مناطق ایران آماج حمله مغوالن واقع ش

قلمرو اتابکان لر کوچک، عمالً تحت نفوذ و سیطرة اما 

خلفای عباسی قرار داشت و اتابکان به آنها وفادار 

الدّین با یاری خلیفه، حکومت را به بودند. اتابک حسام

دست گرفت، اما در نهایت برای رهایی از سلطه وی و 

دشمنان خود که از جانب خلیفه حمایت و تقویت 

الدّین چون بر حسامالن متوسل شد. شدند، به مغومی

تخت حکومت نشست، ابتدا به جهت اطمینان، 

عزالدّین را ولیعهد خود کرد، اما سال بعد او را کشت. 

کشته شدن عزالدّین موجب خشم ملکه خاتون، همسر 

الدّین خورشید، وی گردید. او پسران خود، شجاع

 الدّین رستم و نورالدّین محمد را نزد برادرشسیف

شاه فرستاد و از او خواست تا انتقام شوهرش را سلیمان

. (000: 1169مستوفی، حمداهلل )الدّین بگیرد از حسام

گونه که بیان شد، خلیفه عباسی که در پی رقابت همان

با خوارزمشاهیان و حفظ نفوذ خود در منطقه عراق 

عجم بود، تالش کرد با استفاده از اختالفات داخلی 

ادن به یکی از مدعیان حکومت لر کوچک لرها و پناه د

در منازعات جانشینی این اتابکان دخالت و همچنان 

سلطه خود بر این منطقه را حفظ کند، اما کشته شدن 

الدّین و افزایش تهدید و اتابک عزالدّین به دست حسام

نفوذ مغوالن در این روند، تغییرات فاحشی ایجاد نمود. 

شاه موجب ین نزد سلیمانپناهنده شدن فرزندان عزالدّ

الدّین شاه و حسامبروز چهار دوره جنگ بین سلیمان

گردید. دستگاه خالفت به دلیل نفوذ و اقتدار 

شاه در بغداد، موضع خود را در قبال اتابک لر سلیمان

شاه پس از چند شکست از کوچک تغییر داد و سلیمان

الدّین و از دست دادن قسمتی از کردستان، با حسام

های مالی، سیاسی و نظامی مستعصم ها و حمایتکمک

: 1161بدلیسی، )با لشکری بسیار به مقابله با وی رفت 

روابط اتابکان لر بنابراین  .(08: 1116؛ نطنزی، 61-60

کوچک با خالفت عباسی، به سبب حمایت خلیفه از 

 شاه تیره گردید. رقیب قدرتمند آنان، سلیمان

الدّین با بین حسامدار منازعات  و در گیر

الدّین شاه و حامی او خلیفه عباسی، حسامسلیمان

صدد برآمد تا، به منظور غلبه بر دشمنان خود،  در

حمایت سیاسی و نظامی مغوالن را جلب کند و از 

شاه و این نیروی تازه برای شکست دادن سلیمان

خلیفه استفاده نماید. بدین منظور، باب ارتباط با 

شاه و ود و در نبرد با سپاهیان سلیمانمغوالن را گش

ای از سپاهیان مغول برخوردار خلیفه از حمایت عده

. (118: 1118؛ بناکتی، 191: 1181الفوطی، )ابنگردید 

الدّین را تحت حمایت خود گرفته و مغوالن، حسام

شاه به شحنگى لر کوچک منصوب نمودند. سلیمان

خلیفه بر  ق بار دیگر به کمک لشکریان615در سال 

الدّین در این جنگ به الدّین تاخت و حسامسر حسام

شنیدن مغوالن با . (66-61: 1161)بدلیسی، قتل رسید 

و در  به طرف بغداد حرکت کردندخبر قتل او، 

شاه اى از سواران سلیمانبر دستهنزدیکی خانقین، 

ق به سمت حصارهاى بغداد 611زدند و در سال 

یفه، مغوالن را منهزم ساخت اما سپاه خل پیش آمدند.

)رشیدالدّین و بغداد را از تعرض آنان نجات داد 

 .(656/ 1: 1118اهلل همدانی، فضل

الدّین که با حمایت خلیفه روی اتابک حسامبدین

بخشی وی بر تخت نشسته بود، به دلیل و مشروعیت

اختالفات داخلی خاندان لر کوچک و حمایت خلیفه 

خود را تغییر داد و با آگاهی از از رقیبان او، موضع 

نفوذ روزافزون مغوالن در ایران، رویکرد خود را به 

یابی از این قدرت مؤثر و منبع مشروعیت
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بخش جدید و متعارض با دستگاه مشروعیت

خالفت، معطوف ساخت. البته به دلیل نفوذ خلیفه در 

شاه، حمایت مغوالن در این منطقه و اقتدار سلیمان

الدّین را توانست تداوم حکومت حساماین مقطع ن

تضمین نماید، اما ادامه دادن همین رویکرد توسط 

 های بعد به ثمر نشست.پسر و جانشین وی، در سال

 

 بدرالدّین و نفوذ فزایندۀ مغول . اتابک6

حمله مغوالن به ایران، چارچوب رایج سیاسی را 

که حاکمان در قالب آن به کسب مشروعیت 

در هم ریخت؛ زیرا مغوالن با هدف پرداختند، می

تشکیل یک امپراتوری جهانی، خواهان از میان 

های مطرح آن روزگار و در برداشتن تمام قدرت

رأس آنها خوارزمشاهیان و خالفت عباسی بودند. 

برای جنگ و تسلط سیاسی تدارک  مغوالناردوی 

دیده شده بود. مغوالن هیچ نوع پیوندی با جامعۀ 

چنگیز، خود را مؤید از داشتند. بومی و محلی ن

دانست و اندیشۀ تشکیل یک جانب آسمان می

)ر.ک: رشیدالدّّین حکومت جهانی را در سر داشت 

قبایل مختلف . (991-991/ 1: 1161اهلل همدانی، فضل

ترک و مغول نیز که توسط چنگیز با یکدیگر متحد 

شده بودند، همگی در این عقیده با او شریک و در 

طلبانۀ خود، کامالً گوش ق اهداف توسعهجهت تحق

گونه تعصبی در مغوالن، هیچ .به فرمان وی بودند

مورد دین نداشتند و به عالوه، از دید مردم ایران، 

شدند. آنها ادعاهای خوارزمشاهیان کافر محسوب می

و خلیفه عباسی را قبول نداشتند و با اعتقاد به تقدس 

تکیه بر نیروی  و سروری چنگیز و خاندان او و با

العاده و ارتش کارآمد به پیشروی خود نظامی فوق

لذا مشروعیت آنان از منبعی مایه  ؛دادندادامه می

گرفت که خارج از مرزهای داراالسالم قرار می

 .(961-965: 1169)لمبتون، داشت 

روش مغوالن در برخورد با والیات مختلف، در 

های حکومتوظیفۀ درجۀ نخست، تسامح و مدارا بود. 

محلی، فرستادن خراج و نیز یاری دادن مغوالن با مال و 

سپاه و سالح در جهت سرکوبی دشمنان و متمردین 

بود تا بدین وسیله، اطاعت خود نسبت به مغوالن را 

. (633/ 9: 1169اهلل همدانی، رشیدالدّین فضل)ر.ک: اثبات کنند 

ای برای در تدارک لشکرکشی تازهدربار مرکزی مغول 

های مقاومت پایان دادن به حیات خالفت و سایر کانون

های اسالمی آسیای غربی بود و بدین در سرزمین

قاآن، روانۀ ایران گردید. منظور، هالکو از جانب منگو

هالکو پس از اعزام به ایران، در راستای انجام مأموریت 

والیات روانه کرد.  خود، رسوالنی به نزد ملوک و حکام

وی از همۀ حکام خواست که او را با مال و لشکر و 

سالح یاری کنند تا خود و والیاتشان از خطر نابودی 

در امان بمانند. برخی حاکمان، شخصاً به خدمت هالکو 

آمدند و برخی، برادران و خویشان خود را با لشکر و 

دّین ال)قطبساز و برگ و هدایا، به حضور او فرستادند 

هالکو، قبل از حرکت به سمت . (91-91: 1183شیرازی، 

بغداد، به منظور سرکوب قدرت امیرنشینان محلی، 

آوری سپاه آسودگی خیال از پشت سر خود و نیز جمع

ها برای فتح بغداد، به قلمرو و آذوقه از این امیرنشین

ترتیب، عراق عجم  حاکمان محلی نزدیک شد و بدین

. طبق دستور (18: 1169سرایی، )آقرا مسخر نمود 

بایست پس از تصرف قهستان و می قاآن، هالکومنگو

قبل از فتح بغداد، لرها و کردها را که به نوشته 

، مطیع «کردندها بیراهی میهمواره در راه»رشیدالدّین 

ساخت، تا بر سر راه او مشکلی ایجاد نکنند می

 .(686/ 9: 1169اهلل همدانی، )رشیدالدّین فضل
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در زمان تسلط مغوالن بر ایران، دربار مغول همان 

موقعیتی را که بغداد در عصر خلفای عباسی از 

دست آورد. جهت تأیید حکام محلی داشت، به

های محلی برای جلب تأیید این مرکز حکومت

اتابکان لر کوچک کردند. گونه تالش میقدرت، همه

 های دوبارة دربار مرکزی مغول براینیز کوشش

تقویت نفوذ خود در ایران و نابودی دستگاه خالفت 

را از نظر دور نداشتند و با مغوالن، علیه خالفت 

های تا قبل از آن، حضور قدرت وارد عمل شدند.

متعدد در اطراف قلمرو اتابکان لرستان همچون 

عباسیان، اتابکان آذربایجان، اتابکان فارس و 

ها، ساختار خوارزمشاهیان، ترکمانان ایوایی و شول

ها در ها و کوهای و استقرار در درهزندگی قبیله

هایی برای اتابکان مجموع، موانع و محدودیت

نمود، اما به دنبال همکاری با لرستان ایجاد می

مغوالن، ملوک لر توانستند بر رقبای خود، چون 

ها چیره شده و ادامۀ حیات سیاسی خود را نیز ایوایی

 . (18:  16و  16: ش 1185ندیش، )خیراتضمین نمایند 

بایست در قالب جدیدی که اتابکان لر کوچک می

با هجوم مغوالن و افزایش خطر آنان شکل گرفته 

ساز خود را جهت بود، رویکردهای مشروعیت

این نیروی برتر و منبع  دادند و با کسب تأییدمی

بخش جدید، ادامۀ حیات خود را تضمین مشروعیت

الدّین بر اثر اتحاد شدن حسامکشته کردند. می

شاه با دربار بغداد، از دالیل ایجاد دشمنی سلیمان

شدید میان اتابک بعدی لرستان و پیوستن او به 

اتابک بدرالدّین مسعود، مغوالن در فتح بغداد گردید. 

الدّین، که از یک سو خواهان پسر و جانشین حسام

وچک قطع سلطه خلیفه و رقیبان خود از منطقۀ لر ک

بود و از سوی دیگر نسبت به تهدید فزایندة مغوالن 

نگرانی داشت، پیشروی مغوالن را فرصتی برای 

انتقام از خلیفه و همدستان او و حفظ حکومت خود 

با توجه به در پناه یک قدرت سیاسی برتر برشمرد. 

اتابک بدرالدّین در نابودی خالفت شرایط بیان شده، 

، همراهی و همکاری عباسی و تحقق اهداف مغوالن

توانست برای اتابکان لر نمود. هر چند این مسئله می

کوچک به لحاظ موقعیت دستگاه خالفت در باور 

اکثر مسلمانان به عنوان یک نهاد بسیار مهم در 

ها، امری دشوار و بخشی به حکومتمشروعیت

مخرب باشد و جایگاه آنان را نزد اتباعشان خدشه 

زمان، مغوالن، قدرت برتر دار کند، اما در این 

رفتند و بقای این حکومت محلی به اظهار شمار میبه

با وجود اطاعت نسبت به مغوالن بستگی داشت. 

گرفته در دوران الناصر، در جهت های صورتتالش

رفتۀ خالفت عباسی، دستگاه احیای قدرت از دست

بخشی آن از خالفت دیگر رمقی نداشت و مشروعیت

رخوردار نبود. به عالوه، ضعف مادی اهمّیت سابق ب

ها و معنوی دستگاه خالفت و فسادی که از مدت

قبل در آن راه یافته بود، قداست و معنویت این نهاد 

دار کرده و در اذهان مردم را بسیار خدشه

بخشی آن را به خطر انداخته بود. به قول مشروعیت

الطاعه بود، در مستعصم با آنکه امام مفترض»وصاف 

انواع لهو و لعب که عین بدعت و ضاللت است، 

اراده و ناتوان و او بی .(10: 1116)آیتی، « مستغرق بود

غافل از امور مملکت بود. بیشتر اوقاتش را صرف 

کرد و اطرافیانش که همگی نادان و خوشگذرانی می

: 1165طقطقی، )ابنفرومایه بودند، بر او تسلط داشتند 

که در مورد رسیدن سپاه  . مستعصم به اخباری(110

ورزید و کرد و اهمال میشنید، توجه نمیهوالکو می

؛ 118: 1165)ابن طقطقی، متوجه حقیقت مسئله نبود 

 .(651-651/ 9: 1169اهلل همدانی ، رشیدالدّین فضل

اشپولر، علت پیوستن بدرالدّین به مغوالن را 
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مخالفت مستعصم عباسی با حکومت بدرالدّین، به 

نشناختن او و ادامه دادن حمایت خود از رسمیت 

. بدرالدّین در (168: 1160)اشپولر، داند شاه میسلیمان

برای دادخواهی و گرفتن انتقام خون ق، 615سال 

جهت »به دربار قاآن رفت و عرضه داشت که  پدرش،

ام، از دارالخالفه مدد خصم آنکه هواخواه دولتخانه

شاه و تصرف بغداد و و از او در دفع سلیمان« دهندمی

او مدت  استیصال خلیفه، کمک و لشکر خواست.

شانزده سال در دربار خان مغول به سر برد؛ تا آنکه 

قاآن مأمور ق که هالکو از طرف منگو606در سال 

فتح مجدد ایران و پایان دادن به حکومت اسماعیلیان 

و عباسیان شد، بدرالدّین نیز در رکاب او عازم ایران 

پیش از فتح بغداد، بدرالدّین از هالکو گردید. 

شاه درخواست کرد که در صورت فتح بغداد، سلیمان

را که در این زمان، فرماندهی سپاه خلیفه را به عهده 

این سخن بزرگ »داشت، به او بسپارد. هالکو گفت: 

. (006: 1169مستوفی، حمداهلل ) «است، آن را خدای داند

ن مغوالن برای شکست بدرالدّین تالش کرد که از توا

دشمن مشترک بهره بگیرد. هالکو نیز از قوای نظامی 

لر کوچک در فتح بغداد استفاده کرد و بدرالدّین، به 

ای همراه جماعتی از مغوالن، از طریق لرستان، جبهه

شاه بعد از فتح سلیمانرا برای فتح بغداد گشودند. 

ن بغداد کشته شد، هالکو اختیار تمام حرم و فرزندا

او را به بدرالدّین واگذار کرد و همچنین حکومت 

لرستان را به وی تفویض نمود. بدرالدّین پس از آن 

که توانست با یاری گرفتن از مغوالن بر دشمنان 

شاه و غنائم بسیار به خود فائق آید، با حرم سلیمان

از زمان . (66-66: 1161)بدلیسی، لرستان بازگشت 

به اطاعت مغوالن درآمدند بدرالدّین، حکام لر کوچک 

: 1181)اقبال، و از جانب آنان بر لرستان حکومت کردند 

دهد که . عملکرد این حکومت محلی نشان می(101

ارادگی و تسلیم شدن آنان در برابر مغوالن، از روی بی

انفعال نبود، بلکه آنها دریافته بودند که برای باقی ماندن 

کردند. انتخاب میتر را بایست طرف برنده و قویمی

ادامه موجودیت و جایگاه آنان در حیات سیاسی آن 

هایشان در زمینۀ ارتباط با دوران، وابسته به مهارت

مغوالن بود. شاید آنها از سروری مغوالن، ناخشنود 

بودند، اما نادیده گرفتن مغوالن، به از دست رفتن و 

 انجامید.قربانی شدن مشروعیتشان می

 
اتابکان لر کوچک برای جلب رضایت . تالش 7

 عمومی

اتابکان لر کوچک، در راستای تداوم حکومت و 

حفظ و بازتولید مشروعیت، عالوه بر تنظیم مناسبات 

تالش بخش موجود، خود با منایع مشروعیت

عدالت و به منافع عمومی توجه کنند، کردند تا می

 علما و فضال و هنرمندان را، امنیت را برقرار سازند

های محترم شمارند، از دین و عقاید مذهبی و ارزش

مردم حمایت کنند و با تأمین رفاه و ارائۀ خدمات 

هایی برای توسعۀ فرهنگی و عمومی، فرصت

اقتصادی قلمرو خود فراهم آورند. این نتایج ملموس 

توانست و عینی و جلب همراهی و اعتماد مردم می

 آفرین باشد. برای حاکمان، مشروعیت

ترین حکومت اتابکان لر کوچک، یکی از طوالنی

های محلی ایران بعد از اسالم و نخستین حکومت

رفت. در عهد زمامداری حکومت لرتبار به شمار می

حکام این سلسلۀ محلی، که نزدیک پنج قرن به طول 

ای وسیع با انجامید، لرستان و ایالم به صورت منطقه

حی به مشخصات قومی درآمد و مردم این نوا

ای از وحدت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گونه

دست یافتند که تا حد زیادی، متمایز کنندة آنان از 
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خاندان . (181: 1168)خودگو، دیگر اقوام ایرانی است 

لر کوچک از آغاز، عالوه بر ریاست دنیوی، خود را 

پنداشتند و حاکم شرعی و عرفی مردم لرستان می

اطراف خود به وجود آورده ای از قداست در هاله

بودند؛ به همین خاطر، مردم با چشم احترام و تواضع 

نگریستند و فرامین آنان را اطاعت به آنها می

کردند. پس از وفات اتابکان نیز قبور آنها را می

خواستند و برای زیارتگاه ساخته، از آنها شفاعت می

هایشان به آنها متوسل رفع حاجات و گرفتاری

الدّین خورشید شجاع .(168: 1168)خودگو، د شدنمی

موفق شد، برای اولین بار در منطقه لرستان، قشونی 

مستقل از عشایر لر کارآزموده تشکیل دهد. نخستین 

ای و صلح و اقدام او، رفع اختالفات ایلی و عشیره

سازش بین طوایف بود. بدین ترتیب توانست به 

نیت را برقرار هرج و مرج این ناحیه خاتمه دهد و ام

. (11-15: 1131دل، ؛ زنده08: 1161)ر.ک بدلیسی، کند 

الدّین در میان قبایل لر به داشتن صفات نیک و شجاع

کاردانی، پسندیده شهرت داشت. مورخین، او را به 

خواهی شجاعت، مدارا با زیردستان و عدالت

اند. چنین صفاتی موجب شد که پس از مرگ ستوده

ن متبرکی برای لران تبدیل شود او، مزارش به مکا

او  .(001: 1169مستوفی، حمداهلل  ؛61: 1161)بدلیسی، 

مردی سایس، عاقل، خلیق و طاهر معرفی شده که 

طوایف لر به طریق ارادت به خانوادة وی، از او 

در واقع، . (961/ 8: 1113)هدایت، کردند اطاعت می

تشکیل و تداوم حکومت لر کوچک در مجاورت 

های خالفت و در بطن قلمرو سلسله دستگاه

سلجوقی و خوارزمشاهی، نیاز به افرادی داشت که 

بتوانند با نیروی تدبیر و شجاعت، افراد و طوایف 

پراکنده را با یکدیگر متحد کنند و با جهد و تالش 

خود از نیروی آنان برای رسیدن به اهداف تعیین 

 شده و ادامه حاکمیت بهره گیرند.

ستم نیز با مردم، با عدل و داد رفتار الدّین رسیف

کرد و در آبادی لر کوچک و آسایش مردم و امنیت می

 . (08: 1116؛ نطنزی، 69-61: 1161)بدلیسی، کوشید ها میراه

در عهد او زنی به عوض هیمه، خوشه جو به آتش 

الدّین رستم از او بازخواست کرد. سوخت. سیفمی

کنم که حرکت میزن گفت: به واسطه آن معنی این 

الدّین بعد از تو بازگویند که رخص در عهد سیف

ای بود که جو به جای هیمه در تنور رستم به مرتبه

الدّین خشنود شد و آن زن را سیفسوختند. می

حمداهلل ؛ 06: 1116)نطنزی، مورد لطف قرار داد 

 . (001: 1169مستوفی، 

وی قبل از رسیدن به حکومت، به همراه پسر 

خود، بدر، ترکان بیات را که به لرستان هجوم  عموی

و والیتشان را تصرف نمود  آورده بودند، شکست داد

همچنین در زمان او . (001: 1169مستوفی، حمداهلل )

های عراق مستولی شده جمعی از راهزنان بر راه

الدّین با کس قادر به دفع آنان نبود. سیفبودند و هیچ

نان را دستگیر کرده به حیله و تدبیر توانست همه آ

: 1169مستوفی، حمداهلل ؛ 06: 1116)نطنزی، قتل برساند 

کردند در واقع، این حاکمان محلی تالش می. (001

به عنوان مدعیان قدرت، در دوران زوال و نابودی 

خوارزمشاهیان، نبود حکومت مرکزی و آشفتگی پس 

از حمله مغول، با ایجاد قلمرویی امن و باثبات، 

یت بیشتری کسب کرده و موجودیت و بقای مشروع

 خود را تضمین نمایند.

اهتمام حاکمان لر کوچک به آباد نمودن روستاها 

و شهرها، افزایش تولیدات کشاورزی و احیای 

پذیری بیشتر توانست منجر به اطاعتاقتصادی می

رعایا، افزایش میزان درآمد و مالیات، سهولت تأمین 

های کشوری و لشکری و در نتیجه، تثبیت و هزینه
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دوام حکومت گردد. اتابکان لر کوچک به آبادانی 

الدّین سیفمنطقۀ تحت سلطۀ خود عالقمند بودند. 

در امر کشاورزی و آبادانی لرستان، کوشش بسیار 

لرستان در سایه »نمود تا جایی که به گفتۀ نطنزی 

. نطنزی (00: 1116)نطنزی،  «معدلت او رشک جنان گشت

الدّین به دارد که عدالت و آسایش دوره سیفبیان می

کس چوپان و حدی بود که در زمان حکومت او هیچ

بستند ها را نمیبان نداشت و هنگام شب درِ خانهگله

کردند، صد من محصول من که زراعت میو هر، یک 

الدّین از آن صد من، آوردند و سیفبه دست می

اتابک گرفت. به نوشتۀ این مورخ، نمیبیشتر از ده من 

بدرالدّین نیز توانست با دادگری و مرحمت، قلمرو لر 

کوچک را پس از لشکرکشی هوالکو دوباره آباد نماید 

  .(03، 06: 1116)نطنزی، 

اهل به دلیل امنیت نسبی این منطقه، تعدادی از 

 مغول که از جلوی سیل خانمان برانداز ادب علم و

ای امن و راحت در جستجوی گوشهو  گریخته

یکی از  .گرد آمدند آنانفرمانروایی  ةدر حوز ،بودند

شعرای معروف که دیوانی هم از وی وجود دارد، 

اثیرالدّین اومانی بود. اثیرالدّین به هنگام حمله 

مغوالن، شهر خود، اومان از توابع همدان را در پی 

. (169-165: 1168)خودگو، یافتن جای امنی ترک نمود 

اومانی که مردی دانشمند و متبحر در علوم بود، به 

الدّین گذراند و لرستان آمد و مدتی را در دربار حسام

شاه اشعاری در مدح او سرود. سپس به دربار سلیمان

ای، حاکم کردستان و دشمن سرسخت ایوه

الدّین رفت و در آنجا به مدح و ثنای حسام

؛ 610: 1169توفی، مسحمداهلل )شاه پرداخت سلیمان

ای که وی در مدح در قصیده. (985/ 1: 1116هدایت، 

الدّین سروده، اشاره شده که لرستان در این حسام

شده و به قول دوره از مراکز امن ایران محسوب می

الدّین خلیل در آن دریای طوفانی، وی، کشور حسام

همچون کشتی امنی بوده و از آبادانی و رونق 

است؛ به همین دلیل، اومانی آنجا را  برخوردار بوده

 . (66: 1168خودگو، )برای سکونت اختیار کرده بود 

با توجه به اهمّیت دین و مذهب، به عنوان یکی 

و کارکردهای از ارکان مهم زندگی اجتماعی ایرانیان 

، حاکمان به آن در حفظ و استمرار نظم سیاسی

منظور کسب مشروعیت و ایجاد باور به حقانیت 

خود، به برپا داشتن شعائر مذهبی، تقید به مسائل 

معنوی و حمایت از طبقۀ روحانی و تأسیسات 

ورزیدند. تقید پادشاهان و امرا به مذهبی اهتمام می

دین و حتی تظاهر آنان به دینداری، عامل مؤثری 

  .(168: 1180)شعبانی، شد برای مشروعیتشان تلقی می

بسیار پایبند بود و  بدرالدّین مسعود به مذهب تسنن،

 آمد. شمار میاز فقهای بزرگ در مذهب سنی شافعی به

... و قریب چهار هزار مسئله غریب در مذهب امام 

شافعی یاد داشت. هرگز به مدت حیات خود زنا 

نکرد و شراب نخورد، اما بخلی به طبقه داشت و 

کسی که نام درویش بر او اطالق، آب از کوزه او 

)نطنزی، وع متصوفه بالطبع بد بود. نخورد و با مجم

 . (008: 1169مستوفی، حمداهلل ؛ 03-65: 1116

های مذهبی اتابکان لر را این روایت، هم گرایش

دهد و هم بیانگر این است که تصوف که نشان می

در دورة مغول رونق زیادی داشت، در این منطقه 

هم، پیروان و هوادارانی داشته است. همچنین در 

هب تسنن که مذهب رسمی به شمار کنار مذ

بر اساس رفت، گرایش به تشیع نیز وجود داشت. می

الدّین، اتابک لر کوچک، الفوطی، حسامنوشته ابن

 صوفی و زاهد و احتماالً شیعه مذهب بود. 

او یکی از زعمای کردان بود. از فرمان خلیفه خارج 

پوشید و شد و به مغوالن پیوست. جامۀ قلندران می
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گفت که از اصحاب شیخ احمد بن رفاعی است. می

مبلغ اباحیگری بود. خلق کثیری بر او گرد آمدند. 

الفوطی، )ابنخورد و حشیش مسکر..... شراب می

1181 :191) . 

الفوطی البته ممکن است این موارد از سوی ابن

که کارگزار و نویسندة دربار خلیفه بود، به 

 . (66: 1168)خودگو، الدّین نسبت داده شده باشد حسام

در هر حال، مناسبات حاکمان با دین در تعیین 

موقعیت و جایگاه آنان در میان اتباع مسلمان و میزان 

 سزایی داشت؛ هرچندجلب اطاعت مردم تأثیر به

ارزیابی میزان گرایش مذهبی حاکمان و جدا کردن 

اعتقادات شخصی آنها از سیاست مذهبیشان دشوار 

های هبی حاکمان با مصلحتاست. تظاهرات مذ

سیاسی همراه بود و خارج از این حیطه، کمتر مورد 

های گرفت. در عین حال که فعالیتبررسی قرار می

مذهبی را باید به حساب سیاست حکام برای تقویت و 

کم تسلط بر امور مذهبی و متولیان آن گذاشت که دست

داشت،  حمایت متولیان مذهبی را برای آنان در پی

های شخصی و اعتقادی را نیز نباید نادیده انگیزه

یابی از خلیفه، توجه مسلمان شدن، مشروعیت گرفت.

نشان دادن به امور مذهبی و رعایت مقتضیات جامعه، 

داد. حاکمان را در ساخت سیاسی جهان اسالم قرار می

ترتیب، دوام حکومت آنان در یک جامعۀ ایرانی و بدین

 .(103: 1183)لین، یافت میمسلمان تضمین بیشتری 

 

 . نتیجه8

در دوران ضعف سلجوقیان، بخش وسیعی از 

های محلی قرار ایران تحت سلطه و نفوذ حکومت

های گرفت. اتابکان لر کوچک، یکی از این حکومت

ق بر منطقه لر 1556تا  085محلی بود که از سال 

ـ حکمرانی نمود.  ـ ایالم و لرستان کنونی کوچک

مغوالن، حکومت لر کوچک، همچون  پس از حملۀ

های محلی این دوره، به لحاظ استمرار سایر حکومت

مشروعیت، در شرایط ویژه و بحرانی قرار گرفت. 

چگونگی مواجهۀ اتابکان لر کوچک با شرایط آشفتۀ 

این دوران و رویکردها و تکاپوهای آنان در جهت 

حل بحران مشروعیت و حفظ موجودیت سیاسی، 

بر پایۀ نظم سیاسی معمول، ر مهمی بود. مسئله بسیا

های محلی ایران، به تأیید آنها مشروعیت حکومت

توسط نهاد سلطنت در چارچوب رابطه با خالفت 

در شرایط جدید، نهادهای عباسی، بستگی داشت؛ اما 

گاه مطمئن بخش خالفت و سلطنت، تکیهمشروعیت

های محلی به شمار و کارآمدی برای حکومت

آمدند. اختالفات خوارزمشاهیان و خلفای نمی

عباسی که قبل از این، آغاز شده بود، پس از تهاجم 

مغوالن، اثرات مخرب خود را آشکارتر نمود و سدی 

بایست با اتحاد خلیفه و سلطان در برابر که می

مغوالن شکل بگیرد، ایجاد نشد. قدرت و نفوذ 

آنان، روز در حال افزایش بود و بهمغوالن نیز روز

های سیاسی موجود را قصد تسلط بر تمامی قدرت

یابی اتابکان لر داشتند. با این حال، روند مشروعیت

کوچک از سلطنت و خالفت و استفاده از 

بخش آنها، به یکباره متوقف های مشروعیتظرفیت

های بازماندگان نشد. جایگاه نهاد سلطنت، تالش

از پس خوارزمشاهیان برای احیای قدرت خود 

فروکش کردن تهاجم اولیه مغوالن و تکاپوهای 

الدّین که امید به مقاومت در برابر سلطان جالل

کرد، اتابکان لر کوچک را ناگزیر مغوالن را زنده می

نمود. الدّین خوارزمشاه میبه کسب تأیید جالل

بخشی خالفت عباسی همچنین اهمیت مشروعیت

و کسب  نیز، تا جدی شدن خطر مغوالن، باقی بود

مشروعیت دینی، همسویی و اشتراک مذهبی، تالش 
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خلفا برای بازیابی قدرت سیاسی از طریق تضعیف 

رقبا و تحریک آنان علیه یکدیگر و مجاورت قلمرو، 

در تنظیم مناسبات با نهاد خالفت دخالت داشت. از 

هایی چون حمایت این رو، اتابکان لر کوچک از راه

گیری از حمایت هرهسلطان در جنگ با مغوالن و ب

های جانشینی، به مناسبات خود با خلیفه در رقابت

حال، دادند. در عینخوارزمشاهیان و خلفا ادامه می

تهدیدات روزافزون مغوالن، آنان را دچار سردرگمی 

یابی آنها را نمود و روند مشروعیتو تعارض می

آنها از سویی خواهان ادامۀ ساخت. تر میپیچیده

بودند و از سوی دیگر، اقتدار الزم برای حیات خود 

مقابله با مغوالن را نداشتند؛ بنابراین در نبود نهاد 

سلطنت و ضعف خالفت، با پذیرش اطاعت از 

بخش مغوالن و اتکا به نیروی برتر و منبع مشروعیت

جدید توانستند این دوران بحرانی را پشت سر 

ع، گذاشته و به حکومت خود تداوم ببخشند. در واق

ای شرایط با حضور نیروی قدرتمند مغوالن به گونه

ترین تغییر یافته بود که ارتباط با خلیفه عباسی، بزرگ

آمد و مشارکت جرم از دیدگاه مغوالن به شمار می

در سرنگونی نهاد خالفت، امتیازی مهم برای تداوم 

شد. به دلیل خصلت متغیر حاکمیت محسوب می

مصالح طرفین و شرایط  مناسبات قدرت که به اعتبار

شد، زمانی که خطر زمان، دچار تغییر و جابجایی می

مغوالن در غرب ایران و در مجاورت قلمرو خلیفه 

افزایش یافت، پناهنده شدن به دربار خالفت 

توانست بقای حکومت لر کوچک را تضمین نمی

کند. همچنین اتابکان لر کوچک به کسب مشروعیت 

ی حکومت در جهت تأمین از طریق انجام کارکردها

رضایت عمومی توجه داشتند. آنان با پیگیری 

کارگیری عناصر فرهنگی و هدفمندانه و به

کردند های غالب بر اذهان عمومی، تالش میاندیشه

حضور خود را تثبیت و تداوم بخشند. تأمین رضایت 

مردم و ایجاد امنیت در قلمرو تحت سلطه، 

ثبات نسبی در توانست پس از رسیدن به یک می

پرتو اطاعت از مغوالن، استمرار مشروعیت این 

 حکومت محلی را تسهیل نماید.  

 

  منابع

االخبار و ةمسامر(. 1169محمد )بن آقسرایی، محمود

به اهتمام و تصحیح عثمان توران.  االخیار.ةمسایر

 اساطیر.  جا:بیچاپ دوم. 

جا: بی. تحریر تاریخ وصاف(. 1116آیتی، عبدالمحمد )

 بنیاد فرهنگ ایران.

الدّین عبدالرزاق بن احمد شیبانی الفوطی، کمالابن

. ترجمۀ عبدالمحمد آیتی. الجامعهالحوادث(. 1181)

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

تاریخ (. 1165طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا )ابن

. ترجمۀ محمد وحید گلپایگانی. تهران: بنگاه فخری

 نشر کتاب. ترجمه و

. آرای عباسیتاریخ عالم(. 1105اسکندربیگ ترکمان )

 چاپ دوم. تهران: امیرکبیر. 

. ترجمۀ تاریخ مغول در ایران(. 1160اشپولر، برتولد )

 جا: علمی و فرهنگی.  محمود میرآفتاب. چاپ دوم. بی

. چاپ هشتم. تهران: تاریخ مغول(. 1181اقبال، عباس )

 امیرکبیر. 

(. 1183یدون؛ عظیمی زواره، ندا؛ صادقانی، مجید )، فرالهیاری

 . اصفهان: ادب امروز.نظام ایاالت در دورة ایلخانی

خلیفه و سلطان و مختصری دربارة (. 1108بارتولد، و. و. )

 . ترجمۀ سیروس ایزدی. تهران: امیر کبیر. برمکیان

شرفنامه، تاریخ مفصل (. 1161خان )بدلیسی، شرف

. با مقدمه و تعلقات و فهارس محمد عباسی. کردستان

 چاپ سوم. تهران: حدیث. 

. به کوشش تاریخ بناکتی(. 1118بناکتی، فخرالدّین )

 جعفر شعار. تهران: انجمن آثار ملی.



 4931، بهار و تابستان 41های محلی ایران، سال هفتم، شمارة دوم، پیاپی پژوهشنامة تاریخ           461

دولت (. »1135اله و مهدی صالح )بهرامی، روح

مجله علمی پژوهشی «. خورشید و خالفت عباسیآل

 .38-66 . ص11. ش: های تاریخیپژوهش

. دین و دولت در ایران عهد مغول(. 1165بیانی، شیرین )

 چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

مغوالن و حکومت ایلخانی در (. 1163بیانی، شیرین )
 . تهران: سمت.ایران

های عصر فترت در ایران سده(. 1186پزشک، منوچهر )
 . تهران: ققنوس.میانه

.  تاریخ جهانگشا(. 1111جوینی، عالءالدّین عطاملک )

 به تصحیح محمد قزوینی. لیدن. 

. به اهتمام تاریخ گزیده(. 1169حمداهلل مستوفی )

 عبدالحسین نوایی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر. 

آباد: . خرماتابکان لر کوچک(. 1168خودگو، سعادت )

 افالک.

شناسی صورت(. »1185خیراندیش، عبدالرسول )

. تاریخ و جغرافیاکتاب ماه «. های محلیتاریخ

 .11-1. ص16و16 ش

هجوم اردوی مغول به (. 1166غیب، عبدالعلی )دست
 . تهران: علم.ایران

. به التواریخجامع(. 1118اهلل همدانی )رشیدالدّین فضل

 کوشش بهمن کریمی. تهران: اقبال. 

. به التواریخجامع(. 1169اهلل همدانی )رشیدالدّین فضل

 کوشش بهمن کریمی. چاپ دوم. تهران: اقبال.  

. به التواریخجامع(. 1161اهلل همدانی )رشیدالدّین فضل

تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفی موسوی.  

 تهران: البرز.

بررسی تاریخ سیاسی اتابکان لر (. 1131دل، فاطمه )زنده

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اراک.. پایانکوچک

المظفر یوسف بن الدّین ابیالجوزی، شمسابنسبط 

فی الزمان ةمرآق(. 1161الترکی ) قزاوغلی
 العثمانیه.المعارفة.  حیدرآباد الدّکن: دائراالعیانتاریخ

. تهران: دانشگاه مظفرتاریخ آل(. 1116ستوده، حسینقلی )

 تهران. 

جا: . بیایرانیان و هویت ملی(. 1180شعبانی، رضا )

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

نظام سلطانی از دیدگاه (. 1181فر، محسن )طباطبایی

 . تهران: نشر نی.اندیشه سیاسی شیعه

. قم: تاریخ تحول دولت در اسالم(. 1186فیرحی، داود )

 دانشگاه مفید.

های سیاسی در اسالم و اندیشه(. 1168قادری، حاتم )

 . تهران: سمت.ایران

اخبار (. 1183شیرازی، محمود بن مسعود )الدّین قطب

. به کوشش ایرج افشار. قم: مغوالن در انبانۀ مالقطب

 کتابخانه مرعشی نجفی.

. تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم(. 1183کرون، پاتریشیا )

 ترجمۀ مسعود جعفری. تهران: سخن.

های جغرافیای تاریخی سرزمین(. 1161لسترنج، گی)
محمود عرفان. چاپ چهارم. . ترجمۀ خالفت شرقی

 جا: علمی و فرهنگی.  بی

. تداوم و تحول در تاریخ میانۀ ایران(. 1169لمبتون، آن )

 ترجمۀ یعقوب آژند. تهران: نشر نی.

. دولت و حکومت در اسالم(. 1180لمبتون، آن. کی. اس)

 مهدی فقیهی. چاپ چهارم. تهران: شفیعی. ترجمۀ محمد

. ترجمۀ در اوایل عهد ایلخانان ایران(. 1183لین، جورج )

 ابوالفضل رضوی. تهران: امیر کبیر.

(. 1181ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب )

. ترجمه و تحقیق حسین صابری. آیین حکمرانی

 تهران: علمی و فرهنگی.

سیرت (. 1181خرندزی )محمد الدّین نسوی، شهاب

مینوی. چاپ . به تصحیح مجتبی الدّین منکبرنیجالل

 سوم. تهران:  علمی و فرهنگی.

. به التواریخ معینیمنتخب(. 1116الدّین )نطنزی، معین

 تصحیح ژان اوبن. تهران: کتابفروشی خیام.

. به کوشش الفصحامجمع(. 1116خان )قلیهدایت، رضا

 نا.جا: بیمظاهر مصفا. بی

.  الصفای ناصریضةتاریخ رو(. 1113خان )هدایت، رضاقلی

 های مرکزی، خیام، پیروز.جا: کتابفروشیبی


