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چکیده

دیوان ساالری آلاینجو ،از حیث رو یکردهای فرهنگی و هنرری ،در زمینر هرای ترههیب ،کترا آرایری ،نگراررری و
معماری و نیز ظهور شاعرانی چون حافظ شیرازی ،عبید زاکانی و خواجوی کرمانی دورهای پرتحرک و درخشران را در
تاریخ هنر و اد ایران پدید آورده است .ایجاد بستر های مساعد برای آفرینش آثار فرهنگری و هنرری ،بری تردیرد از
مواضع و اقدامات دیوانی این سلسل و کنشگران آن جدا نبوده است .این جستار با روشی توصیفی ر تحلیلری کرارکرد
دیوانساالری آلاینجو در شکوفایی فرهنگی و هنری و همچنین عوامر مررثر برر اثرب شری و نقرش آفرینری آن را در
کانون توج خود قرار داده است .یافت ها بیانگر آن است ک کارآمدی مرثر تشرکیالت دیروانی ایرن دوره و اقردامات و
مساعی آن در برپایی امنیت ،رونق تجارت و رفاه اجتماعی و همچنرین حضرور و نقرش آفرینری وزیرران ،حاکمران و
عناصر دیوانی خبره و هنرنواز ،در شکوفایی هنری این دوره تأثیر بسزایی داشت است .افزون بر آن ،نشان می دهرد کر
خوشنامی ،تجار و خاستگاه دیوانی آلاینجو ،معاشرت و هم ررایی آنان با خاندانها و عناصرر دیروانی و همچنرین
تساه و تسامح ،س اوت ،عدالت و ایران ررایی شاه ابواسحاق اینجو و نزدیکانش ،در کنار اسرتمرار خانردان دیروان
ساالر در شیراز قرن هشتم هجری ،عوام مهمی در نقش آفرینی دیوانیان و استعانت از توانمندی های تشکیالتی آنان
در حوزۀ حکومتداری ب و یژه امور فرهنگی و هنری بوده است.
کلیدواژهها :دیوان ساالری ،آلاینجو ،شیراز ،شکوفایی فرهنگی و هنری.
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Dr. Mohammad Keshavarz Beizai, PhD in History, University of Tabriz
Abstract
Injuids’ bureaucracy marked a dynamic and brilliant period in the history of Iranian
art and literature in terms of its cultural and artistic approaches, especially in fields
such as gilding, page layout formatting, painting and architecture, as well as the rise
of poets such as Hafez Shirazi, Ubayd Zakani and Khajavi Kermani,. The creation of
cultural and artistic works cannot be studied without considering the stances and
actions of the courtiers and activists in this dynasty. By adopting a descriptiveanalytical approach, this paper focuses on the role of Injuids’ bureaucracy in cultural
and artistic flourishing, as well as the determinants of its influence. The findings
suggest that the efficient bureaucratic organization in this period and efforts to
establish security, the prosperity of trade and social welfare, along with the strong
presence and influence of ministers, rulers, bureaucrats and artists had a great bearing
on the artistic prosperity in this period. In addition, it seems that reputation,
experiences and origins of Injuids’ bureaucracy, their association with bureaucratic
families and figures, as well as tolerance, generosity, justice and Iranianism of Shah
Abu Ishaq Inju and his relatives together with the sustainability of the bureaucratic
dynasty in Shiraz in the eighth century AH have been key factors linked to the
impact of bureaucrats and their organizational capabilities in the field of governance,
especially cultural and artistic affairs.
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مقدّمه
در تاریخ ایران ،همواره اقدامات و رویکردهای سیاسی و فرهنگی دیروانسراالری ایرانری و عرامالن آنران در
تعیین سرنوشت هنری و فرهنگی این دیار نقش بسزایی داشت و زمین ساز تحوالت هنری و فرهنگی بسیاری
بوده است .خاندان دیوانی و عناصر آن ،در تاریخ ایران ،ب مثابۀ شبک ای عنکبروتی و درهرم تنیرده موقعیرت
ً
برجست ای در ساختار حکومتها داشت اند .اساسا حکومتهای ایرانی بدون همکاری و مشارکت دیوانیران
مانند عناصر تشکی دهندۀ ساختار اداری ،قادر ب مدیریت امرور سیاسری ،فرهنگری و اقتصرادی جامعر و
استقرار

نظم و امنیت نبودهاند0.

سلسلۀ آلاینجو ،از سلسل های محلی فارس در قرن هشتم هجری ،در میان فضای متشنج و آشو زدۀ
این دوران سربرآورد و هنرمندان بسیاری ب خاطر برخورداری از حمایتهرای ایرن سلسرل بر شریراز روی
آوردند و موجب رشد و رونق چشمگیر فرهنگی و هنری آن شدند .طبیعی اسرت کر ایرن رشرد چشرمگیر
فرهنگی و هنری مرهون عملکردها و اقدامات دیوانساالران و کنشگران این سلسل برود .آنران توانسرتند برا
مدیریتی صحیح و قاب تأم  ،اقدامات و ظرفیتهای الزم را برای ّ
فعالیتهای حجم انبوهی از هنرمنردان و
شاعران و همچنین تولید و آفر ینش آثار مهم و ارزشمند هنری و فرهنگی توسط آنان فرراهم کننرد .برا اینکر
عمر این سلسل در فارس چندان نپائید ،خاطرۀ درخشان آن ر جز ب ش پایانی آن ر در اذهان مردم از جمل
هنرمندان و شاعران این دوره مانند حافظ باقی ماند:
راستررری خاتررم فیررروزۀ بواسحرراقرری
خوش درخشید ولی دولت مستعج

بود2

ارر اقدامات و مساعی دست اندرکاران و حاکمان این سلسل در حق شاعرانی چون حافظ ،عبید زاکانی
و خواجوی کرمانی نبود ،شاید این شاعران از یک شاعر معمرولی فراترر نمریرفتنرد و یرا در صرورت عردم
حمایت آنان از دیگر شاخ ها و فعالیرتهرای فرهنگری و هنرری ماننرد ترههیب ،کترا آرایری ،نگراررری،
معماری ،خلق و تولید آثار هنری در زمین های یاد شده امکانپرهیر نمریشرد .از ایرن رو ،کرارکرد و نقرش
دیوانساالری آلاینجو و عناصر آن در این دوره برجست و قاب توج بوده است .ایرن مسرأل زمرانی بیشترر
درک میشود ک در نظر بگیریم ک این سلسل حکومتی مستعج بوده اسرت .افرزون برر ایرن ،باتوجر بر
منازعات ،رقابتها و درریری های خونین و مستمر داخلی و خارجی و همچنرین وجرود نراامنیهرا 9ر کر
 .0نکر  :محمد کشاورز بیضایی « ،جایگاه خاندان بدرخان شیرازی در تشکیالت دیوانی ،امنیتی ،و انتظامی حکومت قاجاری ؛ با تأکید بر میرزا عبدالوها خران
آصفالدول ی شیرازی» ،مطالعات تاریخ انتظامی ،شمارۀ ( 01بهار.091 ،009 ،)0911
 .2شمسالدین ّ
محمد حافظ ،دیوان ،بر اساس نس ۀ تصحیح شدۀ غنی و قزوینی ،ب کوشش رضا کاکائی دهکردی (تهران :ققنوس0914 ،ش).011 ،
 .9برای مطالعۀ بیشتر ،نکرر Peter, Avery, “Foreword: Hafiz of Shiraz”, Hafiz and the Religion of Love in Classical Persian Poetry, :
edited by Leonard Lewisohn (London: I. B. Tauris, pp. ix-xvi. 2010), introduction.
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پدیده ای پایدار در این دوران بود ر این سلسل چندان مجالی برای رونق و اشاعۀ اد و هنر نداشت .نظر ب
اهمیت بحث شناخت نقش و کارکرد دیوانساالری آلاینجو در شکوفایی فرهنگری و هنرری ،ایرن موضرو
شایستۀ درنگی است ک چندان ب آن پرداخت نشده است .بررسی نقش ،کارکرد و اقردامات دیروانسراالری
آلاینجو و عناصر آن در رونق فرهنگی و هنری ،افزون بر شناخت نحوۀ سیاست و کنشگری دستاندرکاران
دیوانی این سلسل در امر فرهنگ و هنر ،میتواند عوام مرثر بر اثرب شی و نقشآفرینی آنران در شرکوفایی
فرهنگی و هنری این دوره را نیز تبیین و روشن کند.
پژوهشهایی دربارۀ هنر و فرهنگ دوران آلاینجو صورت ررفت ک برخری از آنران از ایرن قررار اسرت:
یعقو آژند در مقالۀ «تعام فرهنگهای ایرانی ،اسالمی و ترکی در شیراز سدۀ هشتم و نهم قمری» نحروۀ
تعام فرهنگهای ایرانی ،اسالمی و ترکی را در شیراز سدۀ هشتم و نهم قمری مورد بررسی قرار داده اسرت.
مهران هوشیار و وحیده میرزاخانلو در مقالۀ «ویژریهای تههیب قرآن تاشیخاتون» با تحلیلی ساختاری ب
شیوهها و ویژریهای تههیب قرآن تاشیخاتون مادر شاه ابواسحاق اینجو پرداخت اند .غالمرضرا هاشرمی و
علیاصغر شیرازی در مقالۀ «تأثیر سنتهای تصویری ساسانی بر نگاررری مکتب شیراز در عهد آلاینجرو»
تأثیر سنتهای تصویری ساسانی را بر نگاررری مکتب شیراز در دورۀ آلاینجو مورد بررسری قررار دادهانرد.
همچنین دربارۀ نقش دیوانساالری و عناصر آن در شکوفایی هنرری و فرهنگری ایرن دوره اشراراتی جسرت و
رری ت در برخی از منابع ب چشم میخورد؛ از جملر  ،جران لیمبررت در کترا ارزنردۀ شیراا در رو گیار
حافظ؛ شکوهمندی شها ایاانی در قاون وسطی در عین پرداختن ب طبقرات اجتمراعی ،معرفری خانردان و
عناصر سیاسی و دیوانی شیراز عصر حافظ ،ب تشویق و هنرنوازی وزیران این دوره در امور فرهنگی اشراراتی
داشت است .عبدالحسین زرینکو در ب شی از کتا ا کوچۀ رندان و قاسم غنی در بحث در آثار و افکار
و احوال حافظ؛ تاریخ عصا حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجاوره در قان هشتم از رونق و رشد
رفاه اجتماعی در شیراز دورۀ شیخ ابواسحاق اینجو س ن ب میان آوردهاند .چنانک رهشت ،این آثار چندان
ب نقش و کارکرد دیوانساالری آلاینجو در تحرک و شکوفایی فرهنگی و هنری و همچنین عوام مرثر بر آن
نپرداخت اند .از این رو ،این جستار با روشی توصیفی ر تحلیلی درصدد پاسخرویی ب این سراالت است ک
نقش و کارکرد دیوانساالری سلسلۀ آلاینجو در رونق و تحرک هنری و فرهنگی و عوام مرثر برر فعالیرت و
نقشآفرینی آن چ بوده است؟
ب نظر میرسد توانمندی و مدیریت صحیح نهاد دیوانی آلاینجو و اقدامات آن در برپایی امنیت ،رونق
تجارت و رفاه اجتمراعی شریراز و ایالرت فرارس ،حضرور و کنشرگری وزیرران و عناصرر دیروانی کراردان،
هنردوست و هنرنواز ،در کنار بقا و استمرار خانردان دیروانی در شریراز قررن هشرتم ،در شرکوفایی هنرری و
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فرهنگی این دوره تأثیر بسزایی داشت است .از سوی دیگر ،عواملی مانند وصلت و تعام خاندان اینجرو برا
خاندان فرهی ت و دیوانی خواج رشیدالدین فضر اللر همردانی ،سر اوت ،عردالت ،تسراه و تسرامح،
دانشپروری و سیاست ایرانررایی شاه ابواسحاق اینجو و نزدیکانش در کنار مهرارت ،خوشرنامی و پیشرینۀ
دیوانی این خاندان ،زمینۀ نقشآفرینی دیوانساالری آلاینجو و اثرب شری آن در حروزۀ فرهنگری و هنرری را
فراهم کرده است.
9ـ نگاهی اجمالی به فعالیتهای فرهنگی و هنری در دوران سلسلۀ آلاینجو
در تاریخ ایران رویکردها و مواضع سیاسی و فرهنگی حکومتها و دستاندرکاران دیوانی آنران ،همرواره در
تعیین وضعیت هنری و فرهنگی این مرز و بوم مرثر بوده است؛ ب طوریک رویکرد شایست و مثبت حاکمان
و دیوانساالران ،زمین ساز تحوالت هنری و فرهنگی چشمگیری در جامع بوده است .سلسرلۀ آلاینجرو در
طول دورا ن حاکمیت خود بر فارس بستر مناسبی برای حمایت از هنر و هنرمندان ب وجود آورد.
امیر ابواسحاق (حکر 144 :ر157ق) در مدت پانزده سال فرمانروایی خود در فارس ،خود را نمونۀ یک
پادشاه صاحب ذوق ،هنرپرور ،عشرتدوست و همگرا با نهراد دیروانسراالری حکومرت خرود نشران داد،
ب طوری ک غیر از شاعران ،دانشمندان نیز ب دربار وی راه یافتند و از عطایای وی بهرهمند شدند 0.ن تنها امیر
اسحاق ،بلک بسیاری از افرراد خرانواده و عناصرر دیروانی وی در حمایرت و تشرویق هنرمنردان و شراعران
میکوشیدند .یکی از افراد خانوادۀ شاه ابواسحاق اینجو ،تاشیخاتون مرادر هنردوسرت و هنرپررور او برود.
یکی از مهمترین اقدامات تاشیخاتون وقف قرآن سیقسمتی ب آستان مقدس شاهچراغ بود .از میان قررآن-
های منسو ب سلسلۀ آلاینجو قرآن تاشیخاتون از ساختار و ویژرریهرای هنرری ارزشرمندی برخروردار
است .در این قرآن عناصر تزیینی از جمل ر های ختایی و نقوش اسرلیمی در قرالبی هندسری قررار ررفتر
است .این رردش نرم نقشهای ریاهی و تزیینات ختایی و شک های آزاد طبیعری در کنرار نظرم هندسری و
قالبهای متدوال در کتیب ها در تاریخ کتا آرایی جزو ن ستین نمون های ثبت شرده ترا قررن هشرتم بروده
است2.

در حوزۀ معماری نیز دستاوردهای هنری سلسرلۀ آلاینجرو چشرمگیر و قابر توجر اسرت .هرچنرد از
معماری و شهرسازی دوران آل اینجو ،جز خدای انۀ مسجد عتیق و بازار حاجی بناهای زیادی باقی نمانرده
است .کاخ شیخ ابواسحاق ،میدان سعادتآباد ،س رنبد ،مدرسۀ تاشیخاتون ،9رنبد تاشیخراتون برر بقعرۀ
 .0کیانوش معتقدی« ،شکوه خوشنویسی و تههیب در مکتب شیراز» ،مجموعۀ مقاالت خوشنویسی مکتب شراا (تهران :فرهنگستان هنر0911 ،ش).252 ،
 .2مهران هوشیار و وحیده میرزاخانلو« ،ویژریهای ساختاری تههیب قرآن تاشیخاتون» ،نگاه ،شمارۀ ( 41زمستان .04 ،)0915
 .9ابنبطوط  ،سفانامه ابنبطوطه ،ترجمۀ ّ
محمدعلی موحد (تهران :آر 0911 ،ش).210 ،
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احمد بن موسی( ) ،0مدرسۀ مسعودی  ،قصر جعفرآباد ،مدرسرۀ مجدیر از دیگرر آثرار معمراری ایرن دوره
شمرده میشوند ک بر اثر زلزل یا رهشت زمان از میان رفت اند.
سلسلۀ آل اینجو در اواخر حکومت شاه ابواسحاق اینجو فرجرام سیاسری خوشری نداشرت و عوامر و
عناصری از قبی واررایی نیروهای غالب کلوهای 2شیراز از شاه ابواسحاق اینجو 9،وفات نابهنگام قوامالدین
حسن وزیر برجستۀ آلاینجو در اثنای محاصرۀ شیراز توسط امیرمبارزالردین مظفرری ،طروالنی شردن دورۀ
محاصرۀ شیراز و آسیبپهیر شدن مقاومت اهالی شریراز 4در کنرار برخری از سیاسرتهای شرتا زدۀ شراه
ابواسحاق ،ب فروپاشی و سقوط این سلسل توسط امیرمبارزالدین انجامید .با مرگ سلطان ابواسحاق اینجو
در سال 157ق0951/م ،دوران حکومت آلاینجو بر فارس ب سرآمد .سقوط و فروپاشی آلاینجو در زمانی
اتفاق افتاد ک این سلسل دوران تثبیت خود را آغاز کرده بود و چ بسا ارر حریف بزرگ و قدرتمنردی چرون
آلمظفر را پیش رو نداشت تا چند دهۀ دیگر در صحنۀ حکومتداری فارس باقی میماند.
2ـ دیوانساالری آلاینجو و شکوفایی فرهنگی و هنری
بیتردید ب ش اعظم شکوفایی فرهنگی و هنری در دوران آلاینجرو مرهرون و معلرول اقردامات ،مسراعی و
کارکرد دیوانساالری این دوره و عوام مرثر بر فعالیت و نقشآفرینی آن بوده است ک از میان آن میتوان بر
موارد زیر اشاره کرد:
2ـ 1ـ امنیت و رفاه اجتماعی
امنیت و آسایش اجتماعی در زمرۀ عوام بسیار مهمی است ک ظهور و بروز تواناییها و استعدادهای فردی
را در هر دورهای امکانپهیر میسازد .بسیاری از منابع ب سیاستهای درسرت اقتصرادی و اجتمراعی شراه
ابواسحاق اینجو و دیوانساالری وی در این دوران اشاره کردهاند 5.در شیراز قرن هشتم قمری شاه و وزیررش
در خارج شیراز حکومت میکردند و وظیفۀ اصلی آنان ب حفظ امنیت در قلمرو آنان مربوط میشد .با ایرن
 .0احمد بن ابیال یر زرکو شیرازی ،شراا نامه ،ب کوشش اسمعی واعظ جوادی (تهران :بنیاد فرهنرگ ایرران0951 ،ش)015 ،؛ میرزاحسرن حسرینیفسرایی،
فارسنامۀ ناصای ،ب تصحیح منصور رستگار فسایی (تهران :امیرکبیر0972 ،ش).0071/2 ،
 =[ Kloū .2کلوک] رئیس محل  ،کالنتر ،رئیس هر صنف از کسب  ،مرتب ای در نزد فتیان و اخیان .جمع آن کلویان استّ ،
محمد معین ،فاهنگ فارسی( ،تهران:
اشجع0971 ،ش) ،ذی واژۀ کلو.0112 ،
 .9محمود کتبی ،تاریخ آلمظفا ،ب تصحیح عبدالحسین نوایی (تهران :امیرکبیر0914 ،ش)19 ،؛ عبدالل بن لطفالل حرافظابررو ،بید التیواریخ ،ب تصرحیح
سیدکمالجوادی (تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی0971 ،ش)211/0 ،؛ ّ
محمد بن علری شربانکارهای ،مجمی االنسیا ،،ب تصرحیح میرهاشرم محرد
(تهران :امیرکبیر0972 ،ش).901/2 ،
 .4شبانکارهای ،همان251/0 ،؛ کمالالدین عبدالرزاق سمرقندی ،مطل السعدین و مجم البحیاین ،ب کوشرش عبدالحسرین نروایی (تهرران :پژوهشرگاه علروم
انسانی0979 ،ش)214/2 ،؛ احمد بن ّ
محمد غفاری کاشانی ،تاریخ نگارستان ،ب تصحیح مرتضی مردرس ریالنری (تهرران :کتا فروشری حرافظ0404 ،ق)،
.217
 .5ابنبطوط  ،سفانامه.257 ،251 ،
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هم  ،شیراز برای حکومت اهمیت فوقالعادهای داشت .این شهر هم کانون اداری و سیاسی حاکمیت بود و
هم منبع درآمد قاب توجهی داشت ک ب علت موقعیت ویژۀ آن در جنو  ،درآمد دربار ،دیوانیان و نظامیران
را تأمین میکرد 0.مهمترین کار وزیران جمعآوری مالیاتها و الزمۀ آن ،سرپرستی و مدیریت نظم و امنیرت
عمومی جامع بود 2.از سوی دیگر ،شک ریری لشکرکشیها نر تنهرا از حیرث سراماندهی ،بلکر از جنبرۀ
حمایت مالی و تدارکاتی مرهون مساعی و اقدامات وزیران بودّ .
اهمیت آنان تا بدان درجر رسرید کر خرود
محرک و بانی برخی از تحوالت ب شمار آمدند .قدرت اثررهاری دیوانساالری فارس در سراسر دورۀ مغرول
هررز تا این اندازه نبوده است.
در دورۀ حکومت شیخ ابواسحاق اینجو و دیگر افراد خاندان اینجو ،فارس قرین نعمت و رونق و ثروت
بود و کم یا بیش عصر اتابکان سلغری فارس را تداعی میکرد 9.در طی سالها برای مدتی کوتاه ،حکومرت
شیخ ابواسحاق در فارس بیمعارض بود .هم اصفهان ب وی اظهار متابعت مریکررد و هرم حراکم جزیررۀ
هرمز .تنها نگرانی او مدعی و رقیباش امیرمبارزالدین مظفرری برود 4.در روزررار شریخ ابواسرحاق ،دیگرر
درآمدهای مالیاتی شیراز برای ایل انان فرستاده نمیشد .در این زمان حاجی قروامالردین تمغراچی ،مرأمور
جمعآوری مالیات شهر ،روزی ده هزار دینار ب خزانۀ او تحوی میداد 5.از سوی دیگر ،ابواسحاق با تکی بر
ثروتی ک از تمغاها و مالیات ملوک هرمز و غارت یزد و کرمان ب دست آورده بود ،بر شراعرپروری ،بنرای
کاخها ،مساجد و مدارس پرداخت و طالی بسیاری در این راه خرج کرد 1.در سرای سرار چنرین آسرایش و
امنیتی ،بسیاری از هنرمندان و شاعران توانستند با فراغت بال و خاطری مطمئن ب آفرینش و خلق آثار هنری
و شعری بپردازند .حافظ در شعر زیر با اشاره ب رونق و آبادی ملک فارس در دوران شاه ابواسحاق ،عل این
رونق و آبادی را مساعی پنج ش صیت ب نامهای شاه ابواسحاق ،شیخ مجدالدین قاضی ،امینالدین بلیانی
کازرونی ،عضدالدین ایجی و قوامالدین حسن ،وزیر آلاینجو ،دانست است:
ب عهرد سلطنت شاه شیررخ ابواسحاق

ب پنج ش ص عجب ملک فارس بود آباد

ن ست پادشهی همچو او والیتب ش

ک جان خویرش بپرورد و داد عیرش برداد

درررر مربری اسالم شیررخ مجردالدین

ک قاضیای بر از او آسمرران نرردارد یراد

 .0جان لیمبرت ،شراا در رو گار حافظ؛ شکوهمندی شها ایاانی در قاون وسطی ،ترجمۀ همایون صنعتیزاده ( شریراز :مرسسرۀ فرهنگری و پژوهشری دانشرنامۀ
فارس0971 ،ش).010 ،
 .2همان.11 ،
 .9قاسم غنی ،بحث در آثار و افکار و احوال حافظ؛ تاریخ عصا حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجاوره در قان هشتم ،مقدم ب قلم محمرد قزوینری
(تهرانّ :زوار0979 ،ش).019/0 ،
 .4عبدالحسین زرینکو  ،ا کوچۀ رندان (تهران ،س ن0914 ،ش).27 ،
.5همان25 ،؛ عبدالرسول خیراندیش ،فارسران در باابا مغوالن (تهران :آبادبوم0977 :ش).019 ،
 .1بحرانیپور« ،تأثیر الگوی جامع شناختی سیاسی فارس در سیاست عملی آل اینجو».05 ،
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درر بقیررۀ ابرردال شیررخ امیررنالدیررن

ک یمن همت او کارهای بسترر رشررراد

درر شهنشه دانش عضد ک در تصنیف

بنررای کار مواقف ب نررام شررراه نهررراد

درر کریرررم چو حاجرری قوام دریررادل

ک نام نیک ببرد از جهان ب ب شش و داد
خررردای ّ
عزوج جملرر

نظیرر خویش بنگهاشتنررد و بگهشتنررد

را بیررررامرزاد0

اشارۀ حافظ ب ش صیتهای یاد شده حاکی از خبرری و مردیریت عرامالن و عناصرر دیروانسراالر در
دوران سلطنت شاه ابواسحاق اینجوست .بنابراین ،اهتمام و مساعی دیوانساالری آلاینجو در کنار توج شاه
ابواسحاق اینجو ب رفاه و امنیت اجتماعی فارس در بسترسازی برای فعالیرتهرای هنرری و فرهنگری ترأثیر
قاب توجهی داشت است.
2ـ 2ـ وز یران و عناصر دیوانی خبره ،هنردوست و هنرنواز
یکی دیگر از عوام رونق و شکوفایی هنری و فرهنگی این دوره را باید در حضور و نقرشآفرینری وزیرران و
عناصر دیوانی خبره ،هنردوست و هنرنوازی مانند قوامالدین حسن و عمادالدین کرمرانی جسرتوجو کررد.
یکی از وظایف و کارکردهای وزیران ایرانی در طول تاریخ ،اهتمام ایشان بر آبادسرازی مملکرت و پیشربرد
علم ،اد و هنر بوده است .چنانک در اغلب مواقع میتوان میان اموری چون معمراری ،اشراع و تررویج
علم و هنر ،رونق امور اقتصادی با نهاد وزارت نسبت و پیوند معناداری برقرار کرد .در مواقع بسریاری توجر
فرمانروایان ب پیشبرد این امور از تأثیر وزیران بر آنان نشأت میررفت .ب علت محدودیت زمرانی حاکمران
عصر و نیز ناپایداری های سیاسی زمان  ،وزیران فرصت کافی برای ورود ب این ساحتهرا را نداشرتند؛ ّامرا
آنچ از آنان بر جای مانده ارزشمند و قاب تأم است 2.اینجویان ک خود از میران دیوانسراالران برخاسرت
بودند ،با تالش برای کسب پادشاهی ،فرصت بیشتری برای دیوانساالران ایجراد کردنرد 9.بریتردیرد ایرن
مقطع پرتحرک هنری و ادبی ،بیشتر مرهون مساعی و حمایتهای خاندانهرا و ن بگران سیاسری ،وزیرران
فاض و هنرپرور آنان بود .آنان شاعران و هنرمندان را ب مجالس و محاف خود دعوت مریکردنرد و ضرمن
مباحثا ت هنری و شعری ،با دادن عطایا و توج ب امور معیشتی آنان ،چرراغ اد و فرهنرگ را روشرن نگراه
میداشتند4.
 .0حافظ  ،دیوان.974 ،
 .2جواد عباسی و فاطم حاجیآبادی« ،وزارت در دودمانهای محلی ایران در قرن هشتم هجری ،از زوال ایل انان تا برآمردن تیموریران» ،اییااننامیه ،شرمارۀ 0
(بهار .019 ،)0915
 .9خیراندیش ،فارسران در باابا مغوالن.011 ،
 .4یکی از آن ها وظیف بود ک ب عنوان وجوهات و هر نو پرداختی از جانب حکومت ب افراد اشکال م تلفی داشت و تنهرا بر مشراغ دیروانی محردود نبرود و
افزون بر مأموران دیوانی ب شاعران مدیح سرا و حتی مقامات علمی و مههبی نیز تعلق میررفت است (نکر  :یزدان فرخی« ،تأملی دربارهی اشتغال حافظ شیرازی
در تشکیالت دیوانی» ،مطالعات تاریخ فاهنگی ،سال هفتم ،شرمارۀ ( 21بهرار 52 ،)0915؛ C.E, Bosworth,“Wazifa” EI2 (Leiden: Brill, 2002),
 . )184امری ک حافظ در شعر ذی نیز ب آن توج کرده است:
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قوامالدین حسن از این دست از وزیران عالم ،هنرنواز و دانشپرور بود .او در رسریدن شریخ ابواسرحاق
اینجو ب حکومت فارس نقش مهمی ایفا کرد .خواج در زمان محاصرۀ شیراز توسط امیرمبارزالدین ّ
محمرد
وفات کرد .با وفات وی شیخ ابواسحاق اینجو یکی از حامیان روشرنضرمیر ،صرادق و مردبر خرود در امرر
حکومتداری را از دست داد و کمی بعد حکومتش ساقط شد 0.قوامالدین حسن همچنین یکی از حامیان و
مشوقان بزرگ حافظ بود ک در معرفری هنرمنردان بر دربرار سرهم مهمری داشرت .حرافظ در اشرعارش از
ش صیت وی چنین یاد کرده است:
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما2

دریای اخضر فلک و کشتی هالل
ب رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن
نکت دانی بهل رو چون حافظ شیرررین س ن

چ غم دارم ک
ب

در عالم قوامالدین حسن دارم9

ششآموزی جهانافروز چون حاجی قوام4

چ بسا ارر س اوت و هنرنوازی کسانی چون خواج قوام نبود ،شاید حافظ ،عبید زاکانی و خواجروی
کرمانی از حد یک شاعر ساده و معمولی فراتر نمیرفتند .البت حافظ خود نیز در شعری ب ایرن نکتر اشراره
کرده است:
رر ب دیوان غزل صدرنشینم چ عجب

سالها بندری صاحب دیوان کردم5

دیوان غزل در این جا از منظر خلی خطیب رهبر همان محف غزلسرایی است 1.یعنی اررر در محفر
غزل سرایی در اوج و پیشگاه قرار دارم جای شگفتی نیست؛ ب خاطر این است ک سالیان بسیار در خردمت
صاحبدیوان یا وزیران بزرگ عصر بودهام.
عمادالدین محمود ،از دیگر وزرا و ش صیتهای تاری ی دوران آلاینجو ،نیز در شرکوفایی فرهنگری و
هنری این دوره نقش مهمی ایفا کرد .بر پایۀ منابع تاری

ی عمادالدین محمرود ،وزیرری زیررک ،بادرایرت1،

وظیف رر برسد مصرفش ر است و نبیه

رسید مژده ک آمد بهار و سبزه دمید
(حافظشیرازی ،دیوان.)205 /291 ،
 .0غیا الدین بن همامالدین خواندمیر ،تاریخ حبربالسرا (تهران :خیام0971 ،ش).210 ،
 .2حافظ  ،دیوان.15 /00 ،
 .9همان.214 /921 ،
 .4همان.259 /911 ،
 .5همان.251 /901 ،
 .1شمسالدین حافظ ،دیوان غزلرات ،ب کوشش خلی خطیب رهبر (تهران :صفیعلیشاه0974 ،ش).492 ،
 .1کتبی ،تاریخ آل مظفا55 ،؛ عبدالرزاق سمرقندی ،مطل السعدین و مجم البحاین255/0 ،؛ خواندمیر ،تاریخ حبربالسرا275 /9 ،؛ حافظ ابررو ،بید -
التواریخ.212/0 ،
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دانشدوست و صلحطلب بود و افزون بر تصدی امر وزارت ،در امور نظامی و لشکرکشی نیز خبره و کاردان
بوده است 0.عمادالدین علیرغم اینک ب ش عمدۀ وزارتش در جنگ و سفرهای نظامی رهشت ،نسربت بر
نواختن اه هنر ،برپایی محاف ادبی ر ک ب احتمال زیاد حافظ نیز در آن شرکت میکرد ر غافر نبرود .وی
همچنین در انعقاد صلح میان شریخ ابواسرحاق اینجرو و امیرمبارزالردین محمرد نقرش بسرزایی داشرت 2و
اقدامات بزرری ک در طی دوران وزارتش انجام داد ،تدبیر ،درایرت و دانرش او را نشران میدهرد .حرافظ در
ابیاتی با اشاره ب جایگاه رفیع و برجستۀ وی ،آورده است:
ب واه جام صبوحی ب یاد آصف عهد
بود ک مجلس حافظ ب یمن تربیتش

وزیر ملک سلیمران عمرراد دین محمود
هر آنچ میطلبد جمل

باشدش موجود9

چنانک رهشت ،حافظ از عمادالدین محمود وزیر شاه ابواسحاق اینجو ،با عناوین و صفاتی برجسرت
مانند «آصف عهد» و «وزیر ملک سلیمان» یاد کرده است.
2ـ 3ـ تداوم و استمرار خاندانها و عناصر دیوانی در شیراز
یکی از ویژریهای مهم جامعۀ شیراز تداوم و استمرار خاندانهای سرشناس و بزرگ این شرهر برود .رفتنری
است ک در دیگر نواحی ایران ،ویرانی و آشو ناشی از هجوم مغول در سدۀ هفتم هجری و نابسامانیهای
بعد از آن ،موجب نابودی بسیاری از خاندانهای نجبا و اشراف و مههبی بود.
در هجوم مغول ،تنها ب شهایی از جنو ایران مانند فارس ،آنهرم برر اثرر تردابیر و دوراندیشریهای
سلغری ان در امان ماند .ابوبکر سعد بن زنگی با توج ب خطری ک از جانب مغوالن فارس را تهدید میکرد،
برادر خود تهمتن را نزد اوکتای قاآن فرستاد و داوطلبان قلمرو خود را مورد حمایت وی قررار داد  4و بر ایرن
ترتیب فارس را از تاخت و تاز مغوالن و ویرانی نجات داد .وی شحنگان مغول را در بیرون شیراز مقام مری-
داد و اسبا راحتی ایشان را از هر جهت فراهم میکرد و عوام را از نزدیکی ب ایشان منع میکرد 5.در چنین
سرزمین آبادان و میان چنین مردم ثروتمندی در کنار سرزمینهای بیثبات و نراامن و مردمران آشرفت  ،البتر
فرهنگ ایران و طبقات بزرری از ایرانیان اصی از رزند حواد در امان ماندند و فارسیان ن تنها ترا مردتی از
چنین نعمت عظیمی برخروردار شردند ،بلکر بسریاری از مرردم و بزررران سررزمینهای مجراور را نیرز در
 .0عبدالل بن لطفالل حافظابرو ،بد التواریخ ،ب تصحیح سیدکمالجوادی (تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسرالمی0971 ،ش)211/0 ،؛ کتبری ،تیاریخ آل-
مظفا55 ،؛ احمد قاضی تتوی ،آصفخان قزوینی ،تاریخ الفی ،ب تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد (تهران :علمی و فرهنگی0972 ،ش).4510/4 ،
 .2کتبی ،تاریخ آلمظفا55 ،؛ عبدالرزاق سمرقندی ،مطل السعدین و مجم البحاین255/0 ،؛ حافظابرو ،بد التواریخ.210/0 ،
 .9حافظ ،دیوان.201 ،
 .4عالءالدین عطاملک جوینی ،تاریخ جهانگشا ،ب تصحیح ّ
محمد قزوینی و سیدشاهرخ موسویان (تهران :دستان0975 ،ش).011/0 ،
 .5عبدالل بن فض الل وصاف ،تاریخ وصاف ،تحریر عبدالمحمد آیتی (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی0979 ،ش)17 ،ر11؛ اشپولر ،برتولد ،تیاریخ مغیول در
ایاان :سراست ،حکومت و فاهنگ دورۀ ایلخانان ،ترجمۀ محمود میرآفتا (تهران :علمی و فرهنگی0971 ،ش)045 ،ر.041
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بنابراین ،علیرغم تغییرات سیاسی خشونتآمیز ،بیشتر خاندانهای اشرافی و معروف شریراز توانسرت
بودند در قرنهای هفتم و هشتم هجری نفوذ و ثروت خرود را حفرظ کننرد .چنرین ثبراتی در چنران دورهای
خشونتبار از یکسو بیانگر انعطافپهیری اشراف شیراز بود و از سوی دیگر ،تدبیر فرمانروایان این شرهر را
نشان میداد ک با وجود ضعفهای شان ،آراهان ب دنبال حفظ منافع اشراف و ب طور کلی ،آبرادی قلمررو
خود بودند 2.بقا و استمرار خاندان دیوانی شیراز و عناصر آن موجب شد ک اینجویان فرصرتهرای بهترری
برای استفاده از ظرفیتهای آنان در امر حکومتداری داشت باشند.
2ـ 4ـ پیشینۀ دیوانی آلاینجو و وصلت و معاشرت آنان با خاندانها و عناصر دیوانی
شرفالدین محمودشاه اینجو اولین ش صیت دیوانی خاندان اینجو در زمان سلطان ابوسعید ایل انی (حکر
101 :ر191ق) منصب اینجو یا ادارۀ امالک خاص سلطانی در فارس را بر عهده داشرت 9.وی توانسرت برا
خبرری و با اقدامات عام المنفع در فارس ،افزون بر رسیدن ب ثروتی چشمگیر ،در میان مردم رسوخ کنرد و
ب چهرهای خوشنام در میان اهالی فارس تبدی شود .قدرت و خوشنامی وی در فارس موجب شرد سرلطان
ابوسعید وی را از منصبش عزل کند و ش صی مغولی ب نام امیرمظفر ایناق را ب جای وی بگمارد .طبیعری
بود ک پیشین  ،خبرری و تجربۀ دیوانی اینجوها و حشر و نشر و وصلت آنان با خاندان و عناصر دیروانی ،برر
مدیریت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی آنان و انتقال این مسرلیتهرا بر دیوانساالرشران ترأثیر قابر تروجهی
رهاشت؛ چنانک جاللالدین مسعودشاه فرزند شرفالدین محمود اینجو دختر خواج غیا الدین محمرد
وزیر سلطان ابوسعید ایل انی و فرزند خواج رشریدالدین فضر اللر همردانی وزیرر برزرگ ایل ران را بر
همسری بررزید.
خاندان همدانی در پاسداشت و اشاعۀ فرهنگ و هنر ایرانی و حمایت از شاعران بزررری ماننرد سرعدی
شیرازی نقش مهمی ایفا کردند .در دورۀ ایل انان این خاندان ب ویژه خواج غیرا الردین محمرد همردانی
ب خاطر تصدی مسئولیتهای م تلف دیوانی نزد مغروالن ،بر نروعی نماینردۀ عنصرر مسرلمان ایرانری در
دستگاه ایل انان بود .شاهنامۀ بزرگ ایل انی یا شاهنامۀ دموت برای او کتا

آرایی شد4.

معاشرت و وصلت اینجویان با خاندان رشیدالدین همدانی ،موجب شد ک آنان نیرز بر تأسری از ایرن
خاندان در پاسداشت فرهنگ و هنر ایرانی سهیم شوند؛ چنانک س اوت و بهل و ب شرش شراه ابواسرحاق
 .0صفا ،ذبیح الل  ،تاریخ ادبرات در ایاان (تهران :فردوسی0917 ،ش)011/9 ،ر .11
 .2لیمبرت ،شراا در رو گار حافظ؛ شکوهمندی شها ایاانی در قاون وسطی.010 ،
 .9معینالدین نطنزی ،منتخب التواریخ معرنی ،ب تصحیح پروین است ری (تهران :اساطیر0979 ،ش).041 ،
 .4یعقو آژند« ،تعام فرهنگهای ایرانی ،اسالمی و ترکی در شیراز سدۀ هشتم و نهم قمری» ،تاریخ ایاان ،شمارۀ ( 11بهار 0977ش)9 ،ر.4
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اینجو و توج وی ب هنر و دانشپروری ،در کنار دیوانساالران ،در ایجاد زمین ای مناسب برای فعالیتهرای
هنری تأثیر بسزایی داشت است .منابع تاری ی وی را س یترین پادشاه زمان دانست اند .کتبی مرورخ دربرار
آل مظفر دربارۀ ویژریهای شاه ابواسحاق ر باوجوداینک دشمن م دوم او امیرمبارزالردین مظفرری برود رر
آورده است « :ب اخالق از هم مهتر بلک از اکثر ملوك ب کرم ممتاز و صیت مکارمش از آفتا مشهورتر و
همواره ابوا فوائد و عوائد بر شریف و دنی و فقیر و غنی رشاده داشت و در آن روزرار ،از وی کریمتر کس
نشان نداده  0.»...انرسالناس نیز ک اثری اندرزنام ای و نوشتۀ یکی از نزدیکان شاه ابواسحاق اینجوست ،از
کرم و س اوت وی س ن ب میان آورده است 2.ابن بطوط ک در زمان شاه ابواسحاق از شیراز دیردن کررده،
افزون بر س اوت و کرم شاه ابواسحاق ،از رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی این شهر در زمان وی س ن رفت
است 9.فحوای مطالب یادشده بیانگر بسترسازی مناسب از سوی شاه ابواسحاق و دستاندرکاران وی برای
فعالیتهای فرهنگی و هنری در این دوران است.
2ـ 5ـ تساهل شاه ابواسحاق اینجو و نزدیکانش
خاندان اینجو نسب خود را ب عارف مشهور خواج عبدالل

انصراری مریرسراندند 4.وصریت شررفالدین

محمودشاه اینجو مبنی بر ب خاکسپاریاش در کنار آرامگاه شیخ کبیر در شیراز 5و انتسا ایرن خانردان بر
خواج عبدالل انصاری ،حاکی از ارادت آنان ب صوفیان و رروههای دراویش و همچنین نگاه تسامحرون و
سادۀ آنان ب باورها و ارزش های دینی است .این امر موجب شد ک آنان نسبت ب رقیرب خرود آل مظفرر از
انعطاف بسیار باالیی نسبت ب امور مههبی برخوردار شوند و آزادیهایی بیشتری ر برای دیروانسراالران و
ظهور و بروز توانمندیهای هنرمندان و آفرینش و خالقیت آنان فراهم سازند.
2ـ 6ـ ایراندوستی و باستانگرایی ابواسحاق اینجو
باستانررایی و ایراندوستی شاه ابواسحاق اینجو و بزرگنمایی عظمت و شوکت ایرران قبر از اسرالم یکری
دیگر از عوام بسترسازی برای فعالیتهای تشکیالت دیروانی و رونرق فعالیرتهرای فرهنگری و هنرری در
دوران مستعج این سلسلۀ م حلی در فارس بود .برخی از منابع از تصمیم وی مبنی بر ساختن بنایی ماننرد

 .0کتبی ،تاریخ آلمظفا40 ،؛ زرینکو  ،ا کوچۀ رندان.02 ،
 .2شجا  ،انرس الناس ،ب کوشش ایرج افشار ( تهران :بنگاه ترجم و کتا 0951 ،ش).915 ،951 ،917 ،
 .9ابنبطوط  ،سفانامه ابن بطوطه ،ترجمۀ ّ
محمدعلی موحد (تهران :آر 0911 ،ش).257 ،251 ،
 .4معینالدین نطنزی ،منتخبالتواریخ معرنی ،ب تصحیح پروین است ری (تهران :اساطیر0979 ،ش)041 ،؛ عبدالحسین زرینکو  ،ا کوچیۀ رنیدان (تهرران:
س ن0914 ،ش)02 ،؛ ذبیحالل صفا ،تاریخ ادبرات در ایاان.0141/9 ،
 .5نکر :
Denis, Aigle, Le Fars sous la domination mongole: politique et fiscalite (XIIIe-XIVe S) (Paris: Association pour Lavacement
des etudes Iraniennes, 2005), 158.
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کاخ کسری با مشارکت چشمگیر اهالی این شهر س ن ب میان آوردهاند .0امری ک برخری از شراعران ایرن
دوره مانند عبید زاکانی نیز در شعرشان ب توصیف آن پرداخت و از عظمت و بزرری این کار تمجید و ستایش
کردهاند 2.هرچند ساختن این بنا با مرگ شاه ابواسحاق و فروپاشی سلسلۀ آلاینجو ناتمام ماند؛ با اینهمر ،
این امر ب شی از فعالیتهای ایرانررایانۀ وی را در این دوره در معرض دید رهاشرت .حمایرت و پشریبانی
شاه اینجو از کتا آرایی و تههیب شاهنام  ،9انت ا پیشوند شاه در اول نام خود ،اقدام ب حک کردن چنرد
کتیب ب سبک پادشاهان ساسانی 4،از دیگر اقدامات وی در راستای سیاست ایراندوستی و ایررانررایری وی
بود .از سوی دیگر ،مردم فارس و شیراز ،از روی بومدوستی سرزمین خود را ملک سلیمان و ت تگاه جمشید
میدانستند؛ 5امری ک حافظ نیز در شعرش ب آن توج کرده است:
محتسب داند ک حافظ عاشق است

واصف ملررک سلیمران نیررز هم 1

نتیجه
نقش و کارکرد دیوانساالری آلاینجو در شکوفایی فرهنگی و هنری را باید در اقردامات و مسراعی زودبرازدۀ
آنان از قبی برپایی نظم و ّ
امنیت ،رونق دادن ب تجارت و ایجاد رفاه معیشتی و اجتماعی و نیز مصون ماندن
خاندانها و عناصر دیوانی شیراز در هجوم مغول جستوجو کرد .هرچند پیشین و تجار دیوانی آلاینجو،
معاشرت و وصلت آنان با خاندان فاض و فرهنگدوست رشیدالدین همدانی و ب طورکلی ،همگرایری ایرن
خاندان با عناصر دیوانی ،در کنار تساه و تسامح ،عدالت و هنردوستی شاه شجا و نزدیکانش ،در کمک-
ب شی ب فعالیتها و نقشآفرینیهای دیوانساالری آلاینجو تأثیر قاب توجهی داشت است .همگرایری شراه
ابواسحاق اینجو و مادرش تاشیخاتون با مواضع هنری و فرهنگری دیروانسراالری ایرن دوره را مریتروان در
حمایت آنان از هنرمندان و دانشمندان این دوره مشاهده کرد .ب طوریک شاعران و دانشمندان در این فضای
ملتهب و آشفت ب دربار آنان روی آوردند و از حمایتها و مساعدتهای مرادی و معنروی آنران برخروردار
شدند .شاید ارر اقدامات و مساعی دیروانسراالری آلاینجرو و حاکمران و دسرتانردرکاران آن در سراحت
 .0ابنبطوط  ،سفانامه.257/0 ،
 .2عبید زاکانی ،کلرات ،با تصحیح ،تحقیق و شرح پرویز اتابکی (تهران :زوار0971 ،ش)99 ،ر.94
 .9ا .ت ،آدامووا و ل .ت .ریوزالیان ،نگارههای شاهنامه ،ترجمۀ زهره فیضی (تهران :فرهنگستان هنر0971 ،ش).54 ،
 .4علی بحرانیپور و سیده زهرا زارعی« ،خاستگاههای اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسلۀ آلاینجو154 ،رر125ق» ،تیاریخ اسی و و اییاان ،سرال بیسرتم ،دورۀ
جدید ،شمارۀ ( 7زمستان 91 ،)0971ر.41
John Limbert,“shiraz the age of hafez” (London: university of Washington, 2004), 22.
 .5علی بحرانیپور« ،تأثیر الگوی جامع شناختی سیاسی فارس در سیاست عملی آل اینجو» ،تاریخ اس و و ایاان ،سال بیست و سوم ،دورۀ جدیرد ،شرمارۀ ،01
پیاپی( 011 :پاییز .07 ،)0912
 .1حافظ ،دیوان.919 ،
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فرهنگی و هنری این دوره نبود ،شاعرانی مانند حافظ ،عبید زاکانی و خواجوی کرمانی از یک شاعر سراده و
معمولی فراتر نمیرفتند و شک ریری چنین عصر پرتحررک و درخشرانی در حروزۀ هنرر و اد امکرانپرهیر
نمیشد .بنابراین ،تحرک و درخشش چشمگیر فرهنگی و هنری فارس در دوران آلاینجو معلرول اقردامات،
کارکردها و نقشآفرینی دیوانساالری این سلسل در کنارحاکمان آن بود.
با غلبۀ آلمظفر بر آلاینجو و فروپاشی آن ب دست امیرمبارزالدین مظفری ،عمر این سلسلۀ مسرتعج
در فارس ب سررسید؛ ولری رویکردهرا و اقردامات فرهنگری و هنرری دیوانسراالران و کنشرگران آن چنران
ارزشمند و دیرپا بود ک افزون بر باقیرهاشتن خاطرهای خوش در اذهان مردم ،ب ویژه شاعران و هنرمنردان،
یکی از جاودان ترین و درخشانترین ادوار زبان و ادبیات فارسی تاریخ ایران را رقم زد.
فهرست منابع
آدامووا ،ا .ت و ل .ت ریوزالیان .نگارههای شاهنامه .ترجمۀ زهره فیضی .تهران :فرهنگستان هنر0971 ،ش.
آژند ،یعقو « .تعام فرهنگهای ایرانی ،اسالمی و ترکی در شیراز سدۀ هشتم و نهم قمری» .تاریخ ایاان ،شمارۀ /5
( 11بهار 0 :)0977ر.01

ابنبطوط  ،محمد بن عبدالل  .سفانامه .ترجمۀ ّ
محمدعلی موحد .تهران :آر 0911 ،ش.
اشپولر ،برتولد .تاریخ مغول در ایاان :سراست ،حکومت و فاهنگ دورۀ ایلخانان .ترجمۀ محمرود میرآفترا  .تهرران:

علمی و فرهنگی0971 ،ش.
بحرانیپور ،علی و سیده زهرا زارعی« .خاستگاههای اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسرلۀ آلاینجرو154 ،رر125ق».
تاریخ اس و و ایاان ،سال بیستم ،دورۀ جدید ،شمارۀ ( 7زمستان 21 ،)0971ر.59
بحرانیپور ،علی« .تأثیر الگوی جامع شناختی سیاسی فارس در سیاست عملی آلاینجو» .تاریخ اس و و ایاان ،سال
بیست و سوم ،دورۀ جدید ،شمارۀ ( 01پاییز 5 :)0912ر.99
تتوی ،احمد قاضی و آصفخان قزوینی .تاریخ الفی .ب تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد .تهران :علمی و فرهنگری،
0972ش.
ّ
جوینی ،عالءالدین عطاملک .تاریخ جهانگشا .ب تصحیح محمد قزوینی و سیدشراهرخ موسرویان .تهرران :دسرتان،
0975ش.
حافظ ابرو ،عبدالل بن لطفاللر  .بید التیواریخ .ب تصرحیح سریدکمال جروادی .تهرران :وزارت فرهنرگ و ارشراد
اسالمی0971 ،ش.
ّ
حافظ ،شمسالدین محمد .دیوان حافظ .بر اساس نس ۀ تصرحیح شردۀ غنری و قزوینری .ب کوشرش رضرا کاکرائی
دهکردی .تهران :ققنوس0914 ،ش.
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غزلرات .ب کوشش خلی خطیب رهبر .تهران :صفیعلیشاه0974 ،ش.
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