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چکیده
یکـی از موضوعـات مهم در تبارشناسـی ایالت ،بررسـی جایگاه و سـیر تطور تاریخـی این ایالت
تأثیرگـذار در تحـوالت غـرب ایـران و در منطقـۀ ایالم اسـت .هـدف از این پژوهش کـه با تکیه بر
روش توصیفی ــ تحلیلی تدوین شـده اسـت ،پاسـخ به این پرسشهاسـت که بیاتها چگونه در
ایالم سـاکن شـدند؟ و در مناسبات منطقهای ،چه نقش سیاسـی و اجتماعیای ایفا کردند؟ با نگاهی
جزئینگـر و بـا رویکردی تحلیلی  -تطبیقی ،یافتهها حاکی از آن اسـت کـه در قرن پنجم هجری که
ایران توسـط سـلجوقیان فتح شـد ،شـاخهای از ترکمانان اوغوز با نام بیات ،در قسـمتهای غرب
اسـتان ایالم امروزی سـکونت اختیار کردند .بیاتها بعد از سـقوط اتابکان خوزسـتان ،در تقابل با
اتابکان لرسـتان موفق به تشـکیل بیگنشـینی کوچک در محدودۀ سـکونتگاهی خود گردیدند؛ اما
بعد از چندی توسـط اتابکان لرسـتان سـاقط شـدند و بعد از سـقوط ،قلمرو سـکونتگاهی آنها به
والیـت بیـات معـروف شـد .در دورۀ صفویه ،ایـل بیات در تقابل و کشـاکشهای مـرزی و نظامی
ایـران و عثمانـی نقـش عمدهای ایفا کردنـد اما به مرور به علت آسـیبهای جدی بر سـاختار ایلی
این طایفه ،به حاشـیه رانده شـدند.
واژگان کلیدی :ایالم ،سلجوقیان ،والیت بیات ،بیگنشین بیات ،ترکمان.
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مقدمه
بـا تسـلط سـلجوقیان بـر ایـران در نیمۀ اول قـرن پنجـم /یازدهم میالدی ،بسـیاری
از ایلات ترکمـان (بـا نـام دیگـر اوغـوز) که از اتبـاع سـلجوقیان بودند بـه تبعیت
از آنهـا بـه ایران سـرازیر شـدند و در مناطـق مختلف فلات ایران ،آناطولی ،شـام،
عـراق و  ...سـکنی گزیدنـد .در خصـوص اسـامی و مناطـق سـکونتگاهی طوایف
ترکمـان (اوغوز) سـاکن در ایران عصر سـلجوقی اطالع چندانی در دسـت نیسـت
و در منابـع عصـر سـلجوقی تنهـا از چند طایفه نام برده شـده اسـت؛ اما از بررسـی
دقیـق منابـع میتـوان اسـامی و برخی نقـاط سـکونتگاهی آنها را مشـخص کرد؛ از
جملـه از سـکونت ترکمانـان ایـوا در نواحی کوهسـتانی غرب ایـران در اطراف راه
ارتباطـی بیـن همـدان و بغداد (یعنی جایی که امروزه شـامل تمام اسـتان کرمانشـاه
و قسـمتهایی از عـراق عـرب ،همدان ،کردسـتان و ایالم میشـود) ،ترکمانان سـالور
(سـلغر) در ایالـت فارس ،ترکمانان افشـار در خوزسـتان و کوه گیلویـه و ترکمانان
بیـات بیشـتر در جنوب شـرقی عراق عرب و غرب اسـتان ایالم امـروزی اطالعاتی
وجـود دارد .ایلام همـواره بـه دالیلـی چـون شـرایط مناسـب اقلیمـی ،موقعیـت
اسـتراتژیک جغرافیایـی ،قـرار گرفتن در مسـیر تاریخی جادۀ بغداد به شـرق مناطق
اسلامی ،نزدیکـی بـه بغـداد مرکـز خالفت عباسـی ،شـرایط جغرافیایـی خاص به
واسـطۀ نزدیکـی دشـت و کوهسـتان بـه یکدیگـر ،وجـود والیـات مهمـی چـون
ماسـبذان و مهرجانقذق و  ...اهمیت بسـیار زیادی در تاریخ ایران اسلامی داشـته؛
بـه طـوری کـه بخشـی از رخدادهـای مهم سیاسـی  -اجتماعـی ایران اسلامی در
ایـن گسـترۀ جغرافیایـی حادث شـده اسـت .به علـت ویژگیهای خاصـی که ذکر
شـد ایـن منطقـه ،مطلـوب بسـیاری از ایالت برای سـکونت بوده اسـت.
اگرچـه در قـرون بعـدی هـر یـک از ایـن طوایـف در دیگـر مناطـق ایـران
نیـز سـکونت اختیـار کردنـد ،از همان بدو تشـکیل حکومـت سـلجوقیان ،عواملی
چـون وجـود ایلات ترکمـان گریـز از مرکـز ،مسـئلۀ اتابکـی و شـیوۀ اقتصـادی
اقطـاعداری باعـث تضعیـف قـدرت سـلجوقیان میشـد .به مـرور و با کنـار رفتن
پادشـاهان قدرتمنـدی چـون طغرل ،الب ارسلان ،ملکشـاه و وزرای کاردانی چون
نظامالملـک و البتـه وجـود اختلاف میـان خلفـای عباسـی و سلاطین سـلجوقی
تکاپـوی امـرا و ایلات بـرای رسـیدن بـه قـدرت بیشـتر میگردیـد .بـه تدریـج با
تضعیـف سیسـتم اداری  -اقتصـادی امپراتـوری سـلجوقیان ،حکومتهـای چندی
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ماننـد خوارزمشـاهیان ،سـلجوقیان روم ،سـلجوقیان کرمـان ،اتابـکان آذربایجـان،
اتابـکان لـر بزرگ ،اتابکان لـر کوچک ،اتابکان فـارس ،اتابکان یـزد ،اتابکان مراغه،
اتابـکان موصـل ،ملـوک شـبانکاره و بیگنشـینهای ترکمـان کوچکـی چـون آل
برسـق (ر.ک .رحمتی ،)1397 ،آل شـمله توسـط ترکمانان افشار (ر.ک .ابوالقاسمی،
در دسـت چـاپ) ،آل پرچـم توسـط ترکمانـان ایـوا (ر.ک .همـو ،)1396 ،آل بیات
توسـط بیاتهـا و  ...تشـکیل شـدند .در ایـن میـان بیاتهـا کـه در محدودهـای
میـان خوزسـتان ، 1عـراق عـرب و ایلام امـروزی (ماسـبذان باسـتان) و در اطراف
شـهرهای لحـف ،بندنجیـن ،باکسـایا ،بادریـا ،رود طیب و  ...سـاکن شـده بودند به
ماننـد دیگـر ایلات ترکمـان در تکاپـوی قـدرت برآمدنـد .آنهـا در نتیجۀ سـقوط
سـلجوقیان عـراق عجـم؛ سـپس در خأل سـقوط اتابکان خوزسـتان (حـک553- :
 591ه.ق1158-1195 /.م ).کـه حاکم مناطق خوزسـتان ،لرسـتان ،ایلام امروزی و
قسـمتهایی از عـراق عـرب بودند و در تقابل بـا اتابکان لرسـتان و ترکمانان ایوه،
محـدودۀ کوچکـی را بـه زیر سـلطۀ خـود درآوردند و با تسـلط بر مناطـق مذکور،
قلمـرو تحـت حاکمیـت آنهـا بـه والیـت بیات معروف شـد.
پیشینۀ پژوهش
در دهههـای اخیـر پژوهشهـای مختلفـی همچـون «تاریـخ غزهـا» اثـر فـاروق
سـومر ( )1390و «جغرافیـای تاریخـی سـرزمینهای خالفـت شـرقی» اثر لسـترنج
( ،)1377مدخـل بیـات در دانشـنامۀ جهـان اسلام (پورصفـر قصابینـژاد)1383 ،
و دایرهالمعـارف بـزرگ اسلامی (موسـوی ،1383 ،ج  )229-233 :13اشـاراتی در
زمینـۀ پژوهـش حاضـر داشـتهاند؛ اما بیشـتر تمرکز ایـن پژوهشها بـر کلیت قبایل
قزلبـاش و ترکمـان و جغرافیـای پراکندگی آنهاسـت و کمتر به صـورت تخصصی
در مـورد موقعیـت و تبارشناسـی ایل بیات صحبـت کردهاند؛ همچنیـن در مقاالتی
کـه در مـورد تاریخچـۀ سـکونت ایاالت ترک در ایران نوشـته شـده ،همچون مقالۀ
«خانـدان برسـقی و تحـوالت عصـر سـلجوقی» ،اثـر محسـن رحمتـی ( )1397و
مقالـۀ «آل پرچـم از آغـاز تـا فرجام» اثـر علی ابوالقاسـمی ( ،)1396بخـش مربوط
 .1وجـود دو روسـتا بـا نامهـای بیاتیـون ارشـد و بیاتیـون آصـف در جنـوب دزفـول (امـروزه با نـام شـهر دزآب یا امامشـهر)؛
همچنیـن اشـارات مشـیرالدوله مبنی بـر پراکندگی بیاتهـا در حوالی شوشـتر و دزفول یـادگاری از همان دوران تاریخی اسـت.
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بـه والیـت و ایـل بیـات مغفول مانـده؛ بنابرایـن پژوهش حاضـر با توجه بـه منابع
دسـت اول بـه تحلیـل موضـوع ایـن پژوهش پرداخته اسـت.
روش پژوهش
مقالـۀ حاضـر بـا توجه به اهمیـت موضوع ،بـا روش توصیفی ــ تحلیلـی ،در صدد
پاسـخگویی به سـؤاالت زیر است:
	-سیر تطور قدرت ایلی طایفۀ بیات چگونه بوده است؟
	-این ایل چگونه در ایالم ساکن شد؟
	-چالشهای امنیتی این ایل چه بودند؟
	-ایـل بیـات در مناسـبات منطقـهای و فرامنطقـهای چگونه هویت خـود را حفظ
کرد؟
تبار بیاتها
بیاتهـا شـاخهای از ترکهـای اوغـوز (ترکمـان) هسـتند کـه تأثیـر بسـیاری در
شـکلگیری تحـوالت آسـیای غربـی گذاشـتهاند .ترکهـای سـلجوقی کـه موفـق
بـه تشـکیل یکـی از بزرگتریـن دولتهـای اسلامی شـدند از ترکهـای اوغـوز و
شـاخۀ قینیـق ( )qınıqبودنـد .از دیگـر شـاخههای اوغـوز کـه موفـق به تشـکیل
حکومـت در ایـران شـدند میتـوان بـه افشـارها ،ایواها ،سـالورها و بیاتها اشـاره
کـرد .بنـا بـر افسـانههای ترکی و آنچـه مؤلفان تاریـخ همچون کاشـغری و خواجه
رشـیدالدین گفتهانـد ،ریشـۀ اوغوزهـا به اوغوزخـان نوۀ حضرت نـوح و فرزندش
یافـث جـد اعلای تـرکان میرسـد (همدانـی :1373 ،ج41 ،1؛ کاشـغری:1375 ،
 .)451اوغوزخـان فـردی مؤمـن و موحـد بـود و خداونـد شـش فرزند بـه نامهای
گونخـان ،آیخـان ،ییلدیزخـان ،گوکخـان ،طاق(داغ)خـان و دنیزخـان بـه وی
عطـا نمـود؛ سـپس هر یک از آن شـش فرزند نیز صاحب چهار پسـر شـدند؛ بدین
گونـه از بیسـت و چهـار فرزنـد و نوۀ اوغوزخان ،بیسـت و چهار شـاخۀ ترکهای
اوغـوز شـکل گرفـت (همدانـی ،1373 ،ج  .)48-63 :1بیات فرزنـد دوم گونخان
بـود( .همـان ،ج  .)58 :1بیاتهـا در تاریخ ایران اسلامی نقش سیاسـی و فرهنگی
پررنگـی داشـتهاند؛ بـه طـوری که یکـی از مقامهای موسـیقی ایران بیات نـام دارد.
شـخصیتهای فرهنگـیای چون «فضولی» شـاعر مشـهور شـیعی عصـر صفویه و
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«دده قورقـود» شـخصیت اسـطورهای ترکمانهـا نیز منسـوب بـه این قبیلـه بودند.
از جنبههـای سیاسـی نیـز بیاتهـا یکـی از تأثیرگذارترین طوایف ترکمـان بودهاند.
آنهـا در فتـح آناطولـی مشـارکت داشـتند و یکـی از گروههای مهم ایلی در شـمال
سـوریه و جنـوب آناطولـی بودنـد؛ بـه طـوری کـه بـه نظـر میرسـد سلسـلهها و
طوایـف آل ذوالقـدر ،آل اینـال ،آل کوپـک ،آل قـوط بیگی و آل بوزجـه (بوزچلو)
از بیاتهـا باشـند (سـومر)328 :1390 ،؛ علاوه بـر ایـن ،بیاتهـا بـا پیوسـتن بـه
جرگـۀ قزلباشهـا از جملـه طوایـف اصلـی مشـارکتکننده در تشـکیل و تـداوم
حکومـت ملـی ایران توسـط صفویـه بودنـد .بیاتها در عصـر صفویـه در والیات
لرسـتان ،عـراق عـرب ،همـدان ،خراسـان و فـارس سـکونت داشـتند و قابل توجه
اسـت کـه نقـش مهمـی در تشـکیل طایفـۀ قاجـار ایفـا کردند و یکـی از سـه تیرۀ
اصلـی تشـکیلدهندۀ ایـل قاجـار بودنـد (همـان .)331 :آنهـا همچنیـن یکـی از
تیرههـای اتحادیـۀ ایلـی قشـقایی هسـتند و در خراسـان و در میـان ترکمنهـا نیـز
سـکونت دارنـد .جدای از این موارد ،روسـتاها و مناطق بسـیاری امـروزه در ایران،
آذربایجان ،ترکیه ،روسـیه ،ازبکسـتان ،ترکمنسـتان ،افغانسـتان ،عراق ،سـوریه و ...
بـه نام بیـات نامگذاری شـده اسـت.
معنای واژۀ بیات
بحـث بـر سـر ریشـه و معنای کلمـۀ بیـات کمـی مناقشـهبرانگیز اسـت .در دیوان
لغـات تـرک چنیـن آمـده اسـت« :بیـات در زبان ترکهـای ارغـو به معنـی خدای
تعالی میباشـد» (کاشـغری .)393 :1375 ،خواجه رشـیدالدین فضالهلل و نویسـندۀ
گمنـام تاریـخ قزلباشـان نیـز بیـات (بایـات) را به معنـای بادولـت و پرنعمت معنی
کردهانـد (همدانـی :1373 ،ج  ،58 ،1ناشـناس .)24 :1361 ،در منشـآت قائـم مقـام
نیـز «بـای» بـه معنـی بزرگی ،شـکوه ،مـال و نعمـت انبـوه و «آت» ،دگرگونگشـتۀ
آد دانسـته شـده اسـت ...« :و چـون در وفور نعمـت و عل ّو همت بـر همگنان تقدم
یافـت و نـام نیکـو بفضـل وجود بـرآورد او را بـایآت گفتند که آت به معنی اسـم
اسـت و اکنـون آد گوینـد و بای بزرگی و شـکوه و مال و نعمت انبوه اسـت» (قائم
مقـام فراهانـی ،بیتـا .)335 :دیـوان لغاتالترک نیـز واژۀ بای را توانگـر و غنی ترجمه
کـرده اسـت (کاشـغری .)295 :1375 ،امـروزه نیـز در زبـان ترکـی ،بـای بـه فـرد
متمـول و ثروتمنـد گفتـه میشـود؛ البتـه وجـود قبیلـهای به نـام «بایـاوت» در میان
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مغولهـا برخـی از مورخیـن و زبانشناسـان را بـر آن داشـته اسـت کـه «اوت» را
یـک پسـوند جمـع مغولی بدانند کـه در زبان ترکی قدیم به کار گرفته شـده اسـت
و بدیـن گونـه بایـاوت به معنی توانگـران و ثروتمندان اسـت (موسـوی :1383 ،ج
 .)231 :13بایااوتهـا یکـی از متحدیـن اصلـی چنگیزخان بودند کـه از همان آغاز
بـه او پیوسـتند و در لشگرکشـی بـه ایران شـرکت داشـتند (همدانـی ،1373 ،ج :1
 .)179گروههایـی از آنهـا نیـز پیشـتر به تـرکان یمـک (از طوایف قپچاق) پیوسـته
بودنـد و ترکانخاتـون دختر قدرخان قپچاقی و همسـر سـلطان محمد خوارزمشـاه
از ایـن قبیلـه بـود (نسـوی 38 :1384 ،و 62؛ جوزجانـی .)361 :1328 ،مارکـوارت
نیز قبیلۀ بیاووت یمک را شـاخهای از قبیلۀ مغولی بایاوت دانسـته اسـت (نسـوی،
.)329 :1384
محدودۀ قلمرو آل بیات
مسـتوفی قصبـات بیـات ،بادرایا و باکسـایا را از توابـع بیات ذکر کـرده و اطالعات
ذیـل را در خصـوص بیـات بیـان میکنـد« :بیـات قصبهایسـت و بادرایا و باکسـایا
دو قصبـۀ دیگرسـت و بـا چنـد موضع از توابع بیات اسـت و در محصـول و آب و
هـوا ماننـد دیگـر والیـات عـراق عرب اسـت و در بیـات آب روان نیز تلخ اسـت؛
ـود» (.)39 :1362
امـا آب کاریـزش که بر یک فرسـنگی بیات اسـت خـوش طعم ب ُ َ
«آب بیـات از جبـال کردسـتان برمیخیـزد و بـه والیـت بیـات میرسـد ،مجمـوع
باغسـتان و زراعـت و نخلات آن والیـت را سـقی کـرده فضـل آبـش در صحـرا
افتـد» (همـان .)228 :مسـتوفی همچنیـن بـه هنـگام اشـاره بـه بندنیجیـن ،آن را در
مقابـل بیـات ذکر کرده اسـت« :در دفاتـر دیوانی آن را لحف مینویسـند و در تلفظ
بندییـان میخواننـد ،شـهرکی کوچـک اسـت و به آب و هـوا و محصـوالت مقابل
بیـات» (همان .)39
بـا اسـتناد بـه شـش نامجـاه و کلیـدواژۀ بیـات ،بادرایـا ،باکسـایا ،بندنجیـن،
آب تلـخ روان و کوههـای کردسـتان کـه در گـزارش مسـتوفی یافـت میشـود،
میتـوان محـدودۀ قلمـرو والیـت بیـات را بازیافـت :نخسـتین کلیـدواژه ،بادرایـا
اسـت .بادرایـا امـروزه بـا نـام شـهر بـدره در نزدیکـی مرزهای ایـران و در کشـور
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عـراق امـروزی قـرار دارد .کلیـدواژۀ دوم ،باکسـایا اسـت 1کـه امروزه بـا نام عربی
بکسـیه و نام فارسـی باغسـایی در فاصلۀ تقریب ًا بیسـت و پنج کیلومتری روسـتای
چنگولـۀ کنوینـی (در جنـوب شهرسـتان مهـران) در کنـار رود چنگولـه و در حـدّ
فاصـل شـهر بـدره و علـی غربـی در کشـور عـراق واقـع شـده و اکنـون جزیی از
اسـتان واصـل عـراق اسـت (بصیرتمنـش و مرادیمقـدم .)9 :1398 ،کلیـدواژۀ
سـوم و چهـارم ،آب تلـخ رودخانه و کوههای کردسـتان اسـت .در حـال حاضر نیز
رودی بـا نـام طیـب وجـود دارد (مشـیرالدوله )98 :1348 ،که از کوههای پشـتکوه
(در زمـان مسـتوفی کردسـتان) سرچشـمه میگیـرد و آبـش نیـز تلـخ اسـت و از
کنـار روسـتای بیـات میگذرد .کلیـدواژۀ پنجـم ،بندنیجین میباشـد که امـروزه به
صـورت مندلـی نام شـهری در عـراق و در نزدیکیهـای مرز ایران اسـت .کلیدواژۀ
آخـر ،بیـات اسـت .امروزه روسـتایی بـه نـام بیـات در غربیترین نقطۀ شهرسـتان
دهلـران اسـتان ایلام قـرار دارد کـه میباسـت همـان قصبـۀ بیـات اشارهشـده در
متـون تاریخی باشـد .برای اثبـات آن دالیلی وجود دارد :اول آنکه لسـترنج (:1377
 )70و سـومر ( )327 :1390قصبـۀ بیـات را در حوالـی رود طیـب دانسـتهاند؛ دوم
آنکـه نـام ایـن روسـتا و نـام منطقـهای کـه روسـتا در آن قـرار دارد کمـاکان بیات
اسـت؛ سـومم آنکـه روسـتای بیـات در کنـار رودی قـرار گرفتـه کـه آبـش نیـز به
گفتـۀ مسـتوفی تلـخ اسـت و از کوههای پشـتکوه (کردسـتان) سرچشـمه میگیرد؛
چهـارم آنکـه آثـار و تپههای باسـتانی در اطـراف آن وجود دارد که نشـانگر قدیمی
بـودن آن اسـت .در ایـن خصـوص ،اشـارات تاریخـی شـاهزاده محمودمیـرزا در
سـفرنامۀ خـود به سـال 1245هــ.ق1829 /م ،به وجـود تپههای باسـتانی در اطرف
قریـۀ بیـات و وجـود بقعـهای بسـیار بـزرگ در آنجـا کـه وی آن را آرامـگاه یکـی
از بـزرگان نامیـده که توسـط سلاطین سـاخته شـده اسـت (قاجـار،)180 :1390 ،
اسـتدالل مـا را مسـتحکمتر مینمایـد .با این اوصاف و بر اسـاس تفاسـیر ،محدودۀ
بیگنشـین بیـات را میتـوان ایـن گونـه تببیـن نمـود که والیـت بیـات از نزدیکی
بندنیجیـن (مندلـی امـروزی) در اسـتان دیالـی در کشـور عـراق شـروع میشـده و
 .1باکسـایا در دوران خسـرو انوشـیروان بخشـی از شهرسـتان تازهتأسـیس رومیـه در سـواد عراق بـود (طبـری.)198 :1384 ،
کتـاب مسـالک و الممالـک نیز باکسـایا را یکی از پنج طسـوج (ناحیه) اسـتان بازیجان خسـرو از منطقۀ سـواد معرفـی می کند
(ابـن خردادبـه .)27 :1371 ،یعقوبـی نیـز از بادریا و باکسـایا به عنوان دو طسـوج ( ناحیه) نام بـرده اسـت ( .)100 :1347در کتاب
معجمالبلـدان نیـز دربارۀ باکسـایا چنین آمده اسـت« :شـهری اسـت نزدیـک بندنیجیـن و بادرایا  ...و در سـمت شـرقی منطقۀ
نهروان واقع شـده اسـت» (حمـوی.)416 :1380 ،
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تـا نواحـی شـرقی اسـتانهای دیالـی ،واسـط و میسـان (شهرسـتانهای بلـدروز و
بـدره) در کشـور عـراق امـروزی و نیمۀ غربی اسـتان ایلام امـروزی و بخشهایی
از دشـتهای شـمال غربـی خوزسـتان امتداد داشـته اسـت.
در اینجا الزم به اشـاره اسـت که والیت بیات را با منطقۀ بیاتنشـین در شـمال
لرسـتان و جنـوب همـدان کـه در زمـان صفویـه شـکل گرفـت ،نبایـد بـا یکدیگر
خلـط کـرد .بعـد از شـکلگیری صفویـه در ایران به همت عشـایر و قبایـل ترکمان
معـروف بـه قزلبـاش ،گروهـی از بیاتها کـه جمعیت آنهـا ده هزار چـادر بود ،در
محـال کـزاز و کـره رود در جنـوب همـدان تـا حوالـی بروجـرد سـاکن و پراکنده
شـدند (ترکمـان ،1350 ،ج  196 :1و  .)465بیاتهـای همـدان اگرچـه جزء ایالت
پرجمعیـت قزلبـاش در عصـر صفویـه بودنـد؛ امـا هیچگاه نتوانسـتند جـزء ایالت
درجـۀ اول حکومـت صفوی قرار بگیرند (سـومر .)130 :1371 ،شـاه عباس آنها را
نیـز بـه ماننـد دیگر قبایـل قزلباش به مناطـق مختلفـی از جمله آذربایجـان ،فارس،
خوزسـتان و  ...کوچانـد و پراکنـده سـاخت .بـه نظـر میرسـد مهمتریـن وظیفـۀ
بیاتهـا تـا قبـل از شـاه عبـاس ،بیشـتر مقابلـه و جلوگیـری از قدرتگیـری حـکام
لرسـتان فیلی بود.

نقشۀ تقریبی والیت بیات در عصر سلجوقیان و مغوالن
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شکلگیری بیگنشین بیات
از چگونگـی تشـکیل بیگنشـین و در خصـوص مؤسـس آن اطلاع چندانـی در
دسـت نیسـت .تنهـا از خبر انتصـاب امیرسـنقر بیاتـی (مقتـول 513 :ه.ق1119 /م)
بـه نیابـت حکومـت بصـره از جانب امیر آق سـنقر بُخـاری ،اقطاعـدار این والیت،
میتـوان بـه سـابقة طوالنـی حضـور بیاتها در ایـران و عـراق عرب پی بـرد (ابن
اثیـر ،1368 ،ج 289 :10؛ ابـن خلـدون ،1363 ،ج  .)93 :4این خبر نشـان از آن دارد
کـه در قـرن پنجـم و ششـم هجـری بیاتهـا در عـراق سـاکن بودهانـد کـه فردی
از آنهـا بـه حکومـت در شـهر مهم بصره رسـیده اسـت؛ اگرچـه ارتباطـی میان این
فـرد و بیگنشـین بیاتهـا نمیتـوان یافت .آنچه مسـلم اسـت امرای ایـل بیات در
محـدودۀ سکونتشـان کـه مابین لرسـتان ،خوزسـتان و عـراق عـرب و در اطراف
شـهرهای لحـف ،بندنجیـن ،باکسـایا ،بادریـا و رود طیـب قـرار داشـت ،در خلأ
سـقوط اتابـکان خوزسـتان (حـک 553 591-:ه.ق ).کـه حاکـم مناطق خوزسـتان،
لرسـتان و قسـمتهایی از عـراق عـرب بودنـد به تقابل بـا دو نیروی دیگـر منطقه،
یعنـی اتابـکان لرسـتان و ترکمانان ایوه برخاسـتند کـه آنها نیز همزمان بـا ترکمانان
بیـات درصـدد قدرتیابـی برآمده بودند .بر اسـاس اشـارات مورخیـن ،بیگ بیات،
همـواره و از همـان ابتـدای شـکلگیری اتابـکان لرسـتان در زمـان شـجاعالدین
خورشـید (حـک 582 621- :ه.ق1186-1224 /.م ).از قلمـرو خـود تهاجماتـی را
بـه لرسـتان صـورت مـیداد و باعث خرابی و آشـفتگی احوال رعایا و آن سـرزمین
میشـد .شـجاعالدین خورشـید بـه منظـور تقابـل و جلوگیـری از حملات بیـگ
بیـات ،فرزنـدش بدر و برادرزادهاش سـیفالدین رسـتم را بدان سـو گسـیل کرد و
شکسـت سـنگینی بـر بیاتها وارد نمـود« .در آن وقـت َملِك بیات بیـگ ترك بود
و بـر والیـت لرسـتان تركتازی كردی .بدر و سـیفالدین رسـتم با لشـكر به جنگ
بیـات رفتنـد و بعـد از محاربـات او را مقهـور گردانیدنـد» (مسـتوفی553 :1387 ،؛
نطنزی50 :1383 ،؛ بدلیسـی35 :1377 ،؛ موسـوی بجنوردی ،1396 ،ج  .)202 :9به
نظـر میرسـد ایـن درگیریهـا بعـد از سـال  590هجـری اتفـاق افتاده باشـد؛ زیرا
بـه گفتۀ مسـتوفی و معینی« ،شـجاعالدین خورشـید بعد از تأیید حکومتش توسـط
خلیفـه و بازگشـت به قدرت سـی سـال حکومت کرد» (معینی نطنـزی50 :1383 ،؛
موسـوی بجنـوردی ،1396 ،ج  .)201 :9بـا توجـه بـه اینکـه شـجاعالدین در سـال
 621هجـری فـوت کـرده اسـت و بـا دقت بـه اینکـه مسـتوفی و معینـی نبردهای
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میـان اتابـکان لرسـتان بـا ملک بیـات را بعـد از تأیید شـجاعالدین از سـوی خلیفه
دانسـتهاند ،پـس ایـن کشـمکشها بایـد بیـن سـالهای  590-621ه.ق1194- /.
1224م .اتفـاق افتاده باشـد.
بـه نظـر میرسـد علیرغـم ایـن شکسـت ،بیگنشـین بیـات تـا اواخـر قـرن
هفتـم ق .بـه حیـات خـود ادامـه داده و بـه احتمـال بسـیار زیـاد عمـر آن در زمان
فلکالدیـن حسـن اتابک لرسـتان (حـک677-692 :ه.ق1278-1293 /.م ).به سـر
آمده باشـد؛ زیرا اتابکان لرسـتان در زمان اتابک فلکالدین حسـن بسـیار قدرتمند
شـدند؛ بـه طـوری کـه «دشـمنان را خـوار و مقهـور كردنـد و بـر َملِـك بیـات و
الیشـتر و نهاونـد تاختهـا بردنـد» (مسـتوفی ،558 :1387 ،معینی نطنـزی:1383 ،
 ،54موسـوی بجنـوردی ،1396 ،ج )217 :9؛ بنابرایـن تـا زمـان فلکالدیـن اتابک،
بیگنشـین بیـات وجود داشـته اسـت و احتمـاالً بعد از این حملات تحت تصرف
اتابکان لرسـتان درآمده باشـد؛ زیرا له گفتۀ مسـتوفی ( ،)558 :1387اتابکان لرسـتان
«بیشـتر اوقـات ایـن والیـت را در فرمان خود داشـتند».
در فاصلـۀ تشـکیل بیگنشـین بیات تا سـقوط آنهـا مهمترین اتفاقـی که در این
منطقـه افتـاده و در کتـب مورخین ثبت شـده اسـت مربـوط به زمـان حملۀ هوالکو
بـه بغـداد در سـال  655-656ه.ق1257-1258 /.م .اسـت .ایـن منطقـه بـه هنـگام
تصـرف بغـداد توسـط هوالکو ،محـل گذر بخشـی از نیروهای مغول بـه فرماندهی
کیتوبوغـا نویـان و ایلگانویـان بـه عـراق عـرب بـوده اسـت (جوینـی ،1387 ،ج:3
857؛ همدانـی ،1373 ،ج  .)1008 :1در تاریـخ جهانگشـا نیـز اشـاره شـده کـه قبل
از حملـه ،وی از طـرف هوالکـو مأمـور برانداختـن و حـذف مالیاتهـای اضافـی
چـون بـاج در بلاد شوشـتر و بیـات گردیـده اسـت« :هوالکو مـرا به جانـب بغداد
بفرسـتاد بـر قـرار شـغل تـرکان در تمامـت آن والیـات برقـرار بـود رفع آن شـیوه
کـردم و باجهـا کـه از زمـان قدیم در بالد تسـتر و بیات بـود برانداختـم» (جوینی،
 ،1387ج .)135 :1
والیت بیات بعد از سقوط
بـا سـقوط بیگنشـین بیـات ،بـه مناطـق سـکونتگاهی و حکومتی بیاتهـا ،والیت
بیـات اطلاق میشـد و تـا قـرن دوازدهـم در متـون تاریخـی و جغرافیایـی کاربرد
داشـت؛ اگرچـه بـه مـرور از وسـعت ایـن والیت کم شـد؛ به طـوری کـه در متون
دورة بیستم یکم ،شمارۀ  66و 67؛ بهار و تابستان 1399

فصلنامۀ علمي

142

تبارشناسی هویت ایلی و چالشهای والیت بیات در ....

تاریخـی عهـد صفویـه و قاجـار بیشـتر بـا نـام قلعـۀ بیـات شـناخته شـده اسـت؛
طـوری کـه در حـال حاضر والیـت بیات به یک دشـت کوچک در بخش موسـیان
شهرسـتان دهلران محدود گردیده اسـت؛ از این رو خواجه رشـیدالدین و مسـتوفی
کـه کتـب خـود را در قرن هشـتم به رشـتۀ تحریـر درآوردنـد تنهـا از والیت بیات
یـاد میکننـد؛ بـا ایـن تفـاوت که مسـتوفی بیـات را جزء عـراق عرب میدانـد؛ اما
خواجـه رشـیدالدین فضـلاهلل همدانـی آن را جزء خوزسـتان ذکر میکنـد .خواجه
رشـیدالدین فضلاهلل همدانـی ( )115 :1358در نامهای کـه در خصوص وجوهات
دیوانـی خوزسـتان اسـت خطـاب بـه فرزنـدش امیـر شـهابالدین حاکم تسـتر و
اهـواز در کنـار ذکـر دسـفول ،تسـتر ،اهـواز ،حویـزه ،دورق ، 1دسـتاباد ،منگـره، 2
دوبنـدار ، 3مشـکوک 4و سـهما از والیـت بیـات نیـز بـه عنـوان یکـی از والیتهای
خوزسـتان نـام بـرده اسـت .وی در ذیـل جدولـی ،وجوهـات دیوانی بیـات را این
گونه مـیآورد:
ابواب المال طمغا ارباب خراج مال و خراج دیوانی مواشی ثمار و قبانی نحاله چریک
بیات

معاف از  10جریب از  10جریب  3 6الف
 1جریب

جریب

دینار

معاف

خالی

قالن

 5نفر  50دینار

وی در مکتـوب سـی و سـوم کـه بـه خواجـه سـراجالدین دسـفولی نوشـته نیز
چنیـن آورده اسـت «والیـت بیـات را بـه رؤسـا و صدور آنجـا به وجهـی معین به
ضمـان دهنـد و محصـول آن را به وجه تغار و مرسـوم امـرای چهارصده و هربطان
(اربطـان) مقاصـه کنـد ،مشـروط بـر آنکه تغـار و مرسـوم در وقت حاصـل و اوان
حصـاد طلبنـد تا موجـب خرابی والیت نگـردد» (همان .)115 :خواجه رشـیدالدین
در ادامـه نوشـته اسـت« :قریـۀ کوخـات کـه در بیـات واقـع اسـت و بـه ملکیت ما
درآمـده بـه حـال زراعـت و عمـارت آورده نوعـی کنـد کـه رعایـای آنجـا در ظل
 .1تقریبا معادل شهرستان شادگان امروزی در خوزستان است.
 .2نام منطقهای در شمالیترین نقطۀ شهرستان اندیمشک که سرحد استان لرستان و خوزستان میباشد.
 .3دوبنـدار اکنـون در ده کیلومتـری جنـوب غرب اندیمشـک واقع اسـت و شـهرک امامرضا نامیده میشـود .روسـتای بیاتیان
در مسـیر جـادۀ دزفول بـه هفت تپه قـرار دارد.
 .4در جـای دیگـر کتـاب بـه صـورت صحـرای مشـکوک و دوبنـدار آمده اسـت .بـا توجـه به اینکـه دوبنـدار در جنـوب غرب
اندیمشـک واقـع اسـت صحرای مشـکوک نیـز میبایسـت در غـرب اندیمشـک امروزی باشـد.
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رأفـت و کنـف رحمـت ما خوشـحال گردند» (همـان .)160 :مسـتوفی (39 :1362
و  )228نیـز قصبـات بیـات ،بادرایا و باکسـایا را از توابع بیات دانسـته اسـت که از
لحـاظ آب و هـوا و محصـوالت ماننـد عـراق عرب هسـتند و برای آبیـاری باغات
و مـزارع و نخیالتـش از آبـی کـه از کوههـای کردسـتان 1جـاری اسـت اسـتفاده
میکننـد .بـه گفتۀ خواجه رشـیدالدین فضـلاهلل در باغات بادرایا و باکسـایا قسـب
نوعـی خرمـا به عمل میآمده و به سـوی خواجه ارسـال میشـده اسـت (همدانی،
.)184 :1358
مسـتوفی ()39 :1362در قسـمتی از کتابـش مینویسـد کـه «آب جـاری بیـات
تلـخ اسـت؛ امـا آب قنـات کـه در یـک فرسـنگی بیـات قـرار داشـته گـوارا بـوده
اسـت» .وی همچنیـن از وجـود معـدن نفت مابیـن بیـات و بندنیجین نیز نـام برده
اسـت (همـان .)207 :دیگـر آنکـه در زمان سـلطان اویـس جالیری (حـک776- :
 757ه.ق1356-1374 /.م) ،تاجالدیـن علـی راهـدار ،کـه مـردی صاحـب وجود و
شـجاع بـوده ،بـه کاروانسـاالری و بـزرگ قوافـل کاروانهایی کـه به بغـداد ،عراق
عـرب ،بیات ،خوزسـتان و لرسـتان عازم بودهاند ،منصوب شـده اسـت (نخجوانی،
.)577 :1395
والیت بیات در عهد صفویه
در متـون صفویـه ،نام ایـن والیت بر حوزة محدودی اطالق شـده که مشـهورترین
ناحیـة آن قلعـة بیـات ،بـر سـر راه شوشـتر و عـراق عـرب بـوده اسـت .بـه گفتـۀ
مورخیـن در سـال  948ه.ق1541 /.م .ابراهیمخـان ذوالقـدر و حسـینجان سـلطان
روملـو ،مناطـق دزفـول و والیـت قلعـۀ بیـات را مـورد تاخـت و تـاز قـرار دادنـد
(عبدیبیـگ شـیرازی101 :1369 ،؛ روملـو38 :1349 ،؛ قاضـی قمـی ،1383 ،ج
)295 :1؛ همچنیـن اشـاره شـده کـه القاسـمیرزا بعـد از شکسـت از برادرش شـاه
طهماسـب در سـال  955هجـری از طریـق دزفـول و قلعـۀ بیات به بغداد بازگشـته
اسـت (عبدیبیـگ شـیرازی ،101 :1369 ،روملـو ،435 :1349 ،قاضی قمی،1383 ،
ج  .)335 :2در نامهای نیز که اهللوردیخان سپهسـاالر قشـون صفوی در خصوص
فتوحاتـش در عـراق عـرب بـه شـاه عبـاس نوشـته بـه فتـح قلعۀ بیـات نیز اشـاره
 .1کردستان در زمان مستوفی به استان کرمانشاه اطالق میشد.
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کـرده اسـت؛ همچنیـن در زمان شـاه عبـاس ،از بیاتها بـه عنوان حاکمـان دزفول
و شوشـتر نـام برده شـده اسـت؛ از جملـه محمد سـلطان ،برادرش علی سـلطان و
فرزنـدش طهماسـبقلی سـلطان را میتـوان نـام بـرد .آنهـا در نبردهای بـا عثمانی
نیـز رشـادتهای بسـیای از خود نشـان دادنـد و چند تـن از فرماندهـان عثمانی را
دسـتگیر کردنـد (یـزدی 357 ،245 :1366 ،و 397؛ ترکمـان ،1350 ،ج .)1087 :3
از توقـف نادرشـاه در قلعـۀ بیـات به هنـگام عزیمت از عـراق عرب به خوزسـتان
نیـز گـزاش شـده اسـت (اسـترآبادی .)223 :1390 ،در عهـد قاجـار نیـز شـاهزاده
محمودمیـرزا در سـفرنامۀ خـود بـه سـال 1245ق .از قریـۀ بیـات نـام بـرده اسـت
(قاجـار .)180 :1390 ،مشـیرالدوله تبریـزی ( )102 :1348نیز در شـرح مأموریتش
بـرای تشـخیص و تعیین مرزهای ایـران و عثمانی در سـالهای  1265-1271ه.ق.
قریـة بیـات را از آبادیهـای طایفۀ بیات دانسـته اسـت که در والیت پشـتکوه قرار
داشـتهاند؛ همچنیـن از پراکندگـی بیاتهـا در توابـع شوشـتر و دزفـول خبـر داده
است.
نتیجهگیری
والیـت بیـات نام منطقهای بود که بعد از مهاجرت شـاخهای از ترکمانان سـلجوقی
بـه نـام ایـل بیات بـه محدودهـای در میان عـراق عرب ،خوزسـتان و عـراق عجم
اطلاق گردیـد .ایـن منطقـه از شـرق تـا حوالـی دامنههـای پشـتکوه ،از شـمال تا
بندنجیـن ،از جنـوب تـا حوالـی دزفـول امتـداد داشـت و از غـرب بـه بیابانهـای
واسـط و بغـداد منتهـی میشـد .منطقـۀ بیات کـه امروزه بخـش غربی اسـتان ایالم
و قسـمتهایی از خوزسـتان و عـراق عرب را شـامل میشـود ،در قرون نخسـتین
اسلامی جزئـی از ایالـت ماسـبذان بـود .ایـن منطقـه بخاطـر نزدیکـی بـه بغـداد،
موقعیـت اسـتراتژیک آن ،نزدیکـی بـه کـوه و دشـت و قـرار گرفتـن بـر سـر راه
ارتباطـی میـان عـراق و ایـران مرکـزی از اهمیـت خاصـی برخـوردار بوده اسـت.
ایـن پژوهـش نشـان داد کـه والیـت بیات نام خـود را از ایلـی ترکمان بـه نام بیات
اخـذ کـرده اسـت کـه در زمـان سـلجوقیان در این منطقه سـاکن شـده بودنـد .آنها
در بحبوحـۀ سـقوط سـلجوقیان عـراق موفـق بـه تشـکیل بیگنشـینی در محدودۀ
اراضـی سـکونتگاهی خود شـدند؛ اما بعد از چندی این بیگنشـین توسـط اتابکان
لرسـتان سـاقط شـد و بـه تصـرف آنهـا درآمـد؛ همچنیـن مشـخص شـد کـه نـام
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والیـت بیـات تا سـدههای بعد نیز وجود داشـته اسـت .امروزه نیـز بخش کوچکی
از شهرسـتان دهلـران اسـتان ایالم را شـامل میشـود.
منابع و مآخذ
	-ابـن اثیـر ،عزالدیـن علـی؛ ( ،)1368الکامل فی التاریـخ ،ترجمۀ عبـاس خلیلی،
ابوالقاسـم حالـت و علـی هاشـمی حائـری ،ج  ،10تهـران :مؤسسـه مطبوعـات
علمی .
	-ابـن خردادبـه ،عبیداهلل بن عبداهلل؛ ( ،)1371المسـالک و الممالک ،ترجمۀ سـعید
خاکرنـد ،تهران :مؤسسـۀ مطالعات و انتشـارات تاریخی میراث ملل.
	-ابـن خلـدون ،عبدالرحمن بن محمـد؛ ( ،)1363العبر ،ترجمـة عبدالمحمد آیتی،
ج  ،4تهـران :مطالعـات و تحقيقات فرهنگی.
	-ابوالقاسـمی ،علـی؛ (« ،)1396آل پرچم از آغاز تا فرجـام» ،تاریخنامۀ خوارزمی،
شمارۀ  ،18پاییز.
_________-؛ (در دسـت چـاپ)« ،اتابـکان خوزسـتان و تحـوالت عصـرسـلجوقی» ،تأییـد شـده بـرای چـاپ در مجلـۀ پژهشهـای تاریخـی دانشـگاه
اصفهان.
	-اسـترابادی ،محمدمهـدی بـن محمـد نصیـر؛ ( ،)1390جهانگشـای نـادری،
تصحیـح میتـرا مهرآبـادی ،تهـران :دنیـای کتـاب.
	-بدلیسـی ،شرفخان بن شـمسالدین؛ ( ،)1377شـرفنامه :تاریخ مفصل کردستان،
بـه اهتمام والدمیـر ولییامینوف زرنوف ،تهران :اسـاطیر.
	-بصیرتمنـش ،حمیـد ،مـراد مرادیمقـدم؛ (« ،)1398اختلاف ایـران و عثمانـی
بر سـر شـهر باغسـائی» ،تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشـیوی گنجینۀ اسـناد،
سـال  ،29دفتـر  ،2صص .6-30
	-پورصفـر قصابینـژاد ،علـی؛ ( ،)1383دانشـنامۀ جهان اسلام ،مدخـل بیات ،ج
پنجم ،تهـران :بنیـاد دایرهالمعارف اسلامی.
	-ترکمـان ،اسکندرمنشـی؛ ( ،)1350تاریـخ عالـمآرای عباسـی ،ج  1و  ،3تهـران:
امیرکبیر.
	-جوزجانـی ،منهاجالدیـن سـراج؛ ( ،)1328طبقـات ناصـری ،تصحیـح و تعلیـق
عبدالحـی حبیبـی ،کابـل :انجمـن تاریخ افغانسـتان.
	-جوینـی ،عالءالدیـن عطاملک بن محمـد؛ ( ،)1387تاریخ جهانگشـاهی جوینی،
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بـه تصحیح محمـد قزوینی ،ج  ،1تهـران :هرمس.
	-حمـوی ،یاقـوت؛ ( ،)1380معجمالبلـدان ،ترجمـۀ علینقـی منـزوی ،تهـران:
سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور.
	-رحمتـی ،محسـن؛ (« ،)1397خانـدان برسـقی و تحـوالت عصـر سـلجوقی»،
پژوهشهـای تاریخـی ،سـال دهـم ،شـمارۀ پیاپـی  ،37بهـار.
	-روملو ،حسـن؛ ( ،)1349احسـنالتواریخ ،به کوشـش عبدالحسـین نوائی ،تهران:
بابک.
	-سـومر ،فـاروق ،)1371( ،نقـش تـرکان آناطولـی در تشـکیل و توسـعه دولـت
صفـوی ،تجمـه احسـان اشـراقی و محمدتقـی امامـی ،تهـران :نشـر گسـترده.
___________-؛ ( ،)1390تاریـخ غزهـا (ترکمنهـا) ،تاریـخ تشـکیالتطایفـهای و حماسـهها ،ترجمـۀ وهـاب ولی ،تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی و
مطالعـات فرهنگی.
	-طبـری ،ابوجعفـر محمـد بن جریـر؛ ( ،)1384تاریخ الرسـل و الملـوک ،ترجمۀ
صادق نشـات ،تهـران :علمـی و فرهنگی.
	-عبدیبیگ شـیرازی ،زینالعابدین؛ ( ،)1369تکملة االخبار ،تصحیح عبدالحسـین
نوائـی ،تهران :نی.
	-قاجـار ،محمـود میـرزا؛ ( ،)1390عهـد حسـام ،به کوشـش ایرج افشـار ،تهران:
میـراث مکتوب.
	-قاضـی قمـی ،احمـد بـن حسـین منشـی؛ ( ،)1383خالصـه التواریـخ ،تصحیح
احسـان اشـراقی ،ج  1و  ،2تهـران :دانشـگاه.
	-قائـم مقـام فراهانـی ،ابوالقاسـم بن عیسـی؛ (بیتـا) ،منشـأت قائم مقـام فراهانی،
گردآوردنـده :فرهادمیـرزا قاجـار ،تهران :کتابفروشـی علمیه اسلامیه.
	-کاشـغری ،محمـود بن حسـین؛ ( ،)1375دیـوان لغاتالترک ،ترجمـه و تنظیم و
ترتیـب الفبایـی محمد دبیر سـیاقی ،تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات
فرهنگی.
	-لسـترنج ،گـی؛ ( ،)1377جغرافیـای تاریخـی سـرزمینهای خالفـت شـرقی،
ترجمـة محمـود عرفـان ،تهـران :علمـی فرهنگـی.
	-مسـتوفی قزوینـی ،حمداهلل بن ابی بکـر؛ ( ،)1362نزهة القلوب ،بـه اهتمام گای
لسـترنج ،تهران :طهوری.
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_____________________________-؛ ( ،)1387تاریـخ گزیـده ،بـهاهتمام عبدالحسـین نوایـی ،تهـران :امیرکبیر.
	-مشـیرالدوله تبریـزی ،میـرزا سـیدجعفرخان مهندسباشـی؛ ( ،)1348رسـالة
تحقیقـات سـرحدیه ،بـه اهتمـام محمـد مشـیری ،تهـران :بنیـاد فرهنـگ ایـران.
	-موسـوی بجنـوردی؛ ( ،)1396تاریـخ جامـع ایـران ،ج  ،9تهـران :مرکـز دایـره
المعـارف بـزرگ اسلامی.
	-موسـوی ،مصطفـی؛ ( ،)1383دایرهالمعـارف بـزرگ اسلامی ،مدخـل بیات ،ج
 ،13تهـران :مرکـز دایرهالمعـارف بزرگ اسلامی.
	-ناشناس؛ ( ،)1361تاریخ قزلباشان ،به اهتمام میرهاشم محدث ،تهران :بهنام.
	-نخجوانـی ،محمـد بـن هندوشـاه؛ ( ،)1395دسـتورالکاتب فی تعییـن المراتب،
تصحیـح و تحقیـق علیاکبـر احمـدی دارانـی ،تهـران :میـراث مکتوب.
	-نسـوی ،شـهابالدین محمـد خرنـدزی زیـدری؛ ( ،)1384سـیرت جاللالدین
منکبرنـی ،تصحیـح ،مقدمـه و تعلیقـات مجتبی مینـوی ،تهران :علمـی فرهنگی.
	-نطنـزی ،معینالدیـن؛ ( ،)1383منتخـب التواریـخ معینـی ،بـه اهتمـام پرویـن
اسـتخری ،تهـران :اسـاطیر.
	-همدانـی ،خواجـه رشـیدالدین فضلاهلل؛ ( ،)1358سـوانحاالفکار رشـیدی
(مکاتبـات رشـیدی) ،بـه کوشـش محمدتقـی دانشپـژوه ،تهـران :دانشـگاه تهران.
______________________________-؛ ( ،)1373جامـع التواریـخ،ج  ،1بـه تصحیـح و تحشـیۀ محمـد روشـن و مصطفی موسـوی ،تهـران :البرز.
	-یـزدی ،ملا جالاللدین منجم؛ ( ،)1366روزنامۀ مالجالل ،به کوشـش سـیفاهلل
وحیدنیـا ،تهران :وحید.
	-یعقوبـی ،احمـد ابـن واضـح؛ ( ،)1347البلـدان ،ترجمـۀ محمدابراهیـم آیتـی،
تهـران :بنـگاه ترجمـه و نشـر کتـاب.
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