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 چکیده
و  ینگراررر ،یریآرا کترا  ب،یترهه یهرانر یدر زم ،یو هنرر یفرهنگ یکردهایرو ثیاز ح نجو،یاآل یساالر وانید

پرتحرک و درخشران را در  یادوره یکرمان یو خواجو یزاکان دیعب ،یرازیچون حافظ ش یظهور شاعران زیو ن یمعمار
از  دیرترد یبر ،یو هنرر یآثار فرهنگر نشیآفر یمساعد برا یها بستر جادیآورده است. ا دیپد رانیهنر و اد  ا خیتار

کرارکرد  یلریر تحل یفیتوص یشجستار با رو نیسلسل  و کنشگران آن جدا نبوده است. ا نیا یوانیمواضع و اقدامات د
آن را در  ینریآفر و نقرش یعوامر  مررثر برر اثرب شر نیو همچن یو هنر یفرهنگ ییدر شکوفا نجویاآل یساالروانید

دوره و اقردامات و  نیرا یوانیرد التیمرثر تشرک یآن است ک  کارآمد انگریب هاافت یخود قرار داده است.  وج کانون ت
حاکمران و  ران،یروز ینریآفر حضرور و نقرش نیو همچنر یرونق تجارت و رفاه اجتماع ت،یامن ییآن در برپا یمساع

کر   دهرد یداشت  است. افزون بر آن، نشان م ییزابس ریدوره تأث نیا یهنر ییخبره و هنرنواز، در شکوفا یوانیعناصر د
 نیو همچنر یوانیرعناصرر د ها وآنان با خاندان ییررا معاشرت و هم نجو،یاآل یوانیتجار  و خاستگاه د ،یخوشنام

 وانیردر کنار اسرتمرار خانردان د کانش،یو نزد نجویشاه ابواسحاق ا ییررا رانیتساه  و تسامح، س اوت، عدالت و ا
آنان  یالتیتشک یها یو استعانت از توانمند انیوانید ینیآفر در نقش یعوام  مهم ،یقرن هشتم هجر رازیش رد ساالر
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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 descriptive-

analytical 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

سراالری ایرانری و عرامالن آنران در در تاریخ ایران، همواره اقدامات و رویکردهای سیاسی و فرهنگی دیروان
ساز تحوالت هنری و فرهنگی بسیاری تعیین سرنوشت هنری و فرهنگی این دیار نقش بسزایی داشت  و زمین 

ای عنکبروتی و درهرم تنیرده موقعیرت عناصر آن، در تاریخ ایران، ب  مثابۀ شبک  بوده است. خاندان دیوانی و
های ایرانی بدون همکاری و مشارکت دیوانیران اند. اساسًا حکومتها داشت ای در ساختار حکومتبرجست 

مانند عناصر تشکی  دهندۀ ساختار اداری، قادر ب  مدیریت امرور سیاسری، فرهنگری و اقتصرادی جامعر  و 
  0اند.استقرار نظم و امنیت نبوده

زدۀ های محلی فارس در قرن هشتم هجری، در میان فضای متشنج و آشو اینجو، از سلسل سلسلۀ آل
هرای ایرن سلسرل  بر  شریراز روی این دوران سربرآورد و هنرمندان بسیاری ب  خاطر برخورداری از حمایت

آن شدند. طبیعی اسرت کر  ایرن رشرد چشرمگیر  آوردند و موجب رشد و رونق چشمگیر فرهنگی و هنری
ساالران و کنشگران این سلسل  برود. آنران توانسرتند برا فرهنگی و هنری مرهون عملکردها و اقدامات دیوان

های حجم انبوهی از هنرمنردان و های الزم را برای فعالّیتتأم ، اقدامات و ظرفیتمدیریتی صحیح و قاب 
 کر ینش آثار مهم و ارزشمند هنری و فرهنگی توسط آنان فرراهم کننرد. برا اینشاعران و همچنین تولید و آفر

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: 

  یرراقررحواسبروزۀ ررم فیرری خاترررتاسر
 2ی دولت مستعج  بودخوش درخشید ول

اندرکاران و حاکمان این سلسل  در حق شاعرانی چون حافظ، عبید زاکانی ارر اقدامات و مساعی دست
رفتنرد و یرا در صرورت عردم و خواجوی کرمانی نبود، شاید این شاعران از یک شاعر معمرولی فراترر نمری

آرایری، نگراررری، د ترههیب، کترا هرای فرهنگری و هنرری ماننرها و فعالیرتحمایت آنان از دیگر شاخ 
 شرد. از ایرن رو، کرارکرد و نقرشپرهیر نمریهای یاد شده امکانمعماری، خلق و تولید آثار هنری در زمین 

ترر توج  بوده است. ایرن مسرأل  زمرانی بیشاینجو و عناصر آن در این دوره برجست  و قاب ساالری آلدیوان
سلسل  حکومتی مستعج  بوده اسرت. افرزون برر ایرن، باتوجر  بر   شود ک  در نظر بگیریم ک  ایندرک می

ر کر   9هراهای خونین و مستمر داخلی و خارجی و همچنرین وجرود نراامنیها و درریریمنازعات، رقابت
                                                 

کید بر میرزا عبدالوها ». نکر : محمد کشاورز بیضایی، 0 خران جایگاه خاندان بدرخان شیرازی در تشکیالت دیوانی، امنیتی، و انتظامی حکومت قاجاری ؛ با تأ
 .091، 009(، 0911)بهار 01، شمارۀ مطالعات تاریخ انتظامی، «ی شیرازیالدول آصف

 . 011ش(، 0914کوشش رضا کاکائی دهکردی )تهران: ققنوس، ، بر اساس نس ۀ تصحیح شدۀ غنی و قزوینی، ب دیوانالدین محّمد حافظ، . شمس2
 ,Peter, Avery, “Foreword: Hafiz of Shiraz”, Hafiz and the Religion of Love in Classical Persian Poetry تر، نکرر :. برای مطالعۀ بیش9

edited by Leonard Lewisohn (London: I. B. Tauris, pp. ix-xvi. 2010), introduction. 
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ای پایدار در این دوران بود ر این سلسل  چندان مجالی برای رونق و اشاعۀ اد  و هنر نداشت. نظر ب  پدیده
اینجو در شکوفایی فرهنگری و هنرری، ایرن موضرو  ساالری آلاخت نقش و کارکرد دیواناهمیت بحث شن

سراالری است. بررسی نقش، کارکرد و اقردامات دیروانشایستۀ درنگی است ک  چندان ب  آن پرداخت  نشده 
ران اندرکاو کنشگری دست اینجو و عناصر آن در رونق فرهنگی و هنری، افزون بر شناخت نحوۀ سیاستآل

آفرینی آنران در شرکوفایی تواند عوام  مرثر بر اثرب شی و نقشدیوانی این سلسل  در امر فرهنگ و هنر، می
 فرهنگی و هنری این دوره را نیز تبیین و روشن کند.

اینجو صورت ررفت  ک  برخری از آنران از ایرن قررار اسرت: هایی دربارۀ هنر و فرهنگ دوران آلپژوهش
نحروۀ « های ایرانی، اسالمی و ترکی در شیراز سدۀ هشتم و نهم قمریتعام  فرهنگ»ۀ یعقو  آژند در مقال

های ایرانی، اسالمی و ترکی را در شیراز سدۀ هشتم و نهم قمری مورد بررسی قرار داده اسرت. تعام  فرهنگ
ساختاری ب   با تحلیلی« خاتونهای تههیب قرآن تاشیویژری»مهران هوشیار و وحیده میرزاخانلو در مقالۀ 

اند. غالمرضرا هاشرمی و خاتون مادر شاه ابواسحاق اینجو پرداخت های تههیب قرآن تاشیها و ویژریشیوه
« اینجروهای تصویری ساسانی بر نگاررری مکتب شیراز در عهد آلتأثیر سنت»اصغر شیرازی در مقالۀ علی

انرد. اینجو مورد بررسری قررار دادهدورۀ آلهای تصویری ساسانی را بر نگاررری مکتب شیراز در تأثیر سنت
ساالری و عناصر آن در شکوفایی هنرری و فرهنگری ایرن دوره اشراراتی جسرت  و همچنین دربارۀ نقش دیوان

در رو گیار  شیراا خورد؛ از جملر ، جران لیمبررت در کترا  ارزنردۀ چشم میرری ت  در برخی از منابع ب 
در عین پرداختن ب  طبقرات اجتمراعی، معرفری خانردان و کوهمندی شها ایاانی در قاون وسطی ؛ شحافظ

عناصر سیاسی و دیوانی شیراز عصر حافظ، ب  تشویق و هنرنوازی وزیران این دوره در امور فرهنگی اشراراتی 
آثار و افکار  بحث درو قاسم غنی در  ا  کوچۀ رندان کو  در ب شی از کتا داشت  است. عبدالحسین زرین

از رونق و رشد  و احوال حافظ؛ تاریخ عصا حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجاوره در قان هشتم
ک  رهشت، این آثار چندان اند. چنانرفاه اجتماعی در شیراز دورۀ شیخ ابواسحاق اینجو س ن ب  میان آورده

وفایی فرهنگی و هنری و همچنین عوام  مرثر بر آن اینجو در تحرک و شکساالری آلب  نقش و کارکرد دیوان
االت است ک  ررویی ب  این سر تحلیلی درصدد پاسخ اند. از این رو، این جستار با روشی توصیفینپرداخت 

اینجو در رونق و تحرک هنری و فرهنگی و عوام  مرثر برر فعالیرت و ساالری سلسلۀ آلنقش و کارکرد دیوان
 وده است؟آفرینی آن چ  بنقش

اینجو و اقدامات آن در برپایی امنیت، رونق رسد توانمندی و مدیریت صحیح نهاد دیوانی آلب  نظر می
تجارت و رفاه اجتمراعی شریراز و ایالرت فرارس، حضرور و کنشرگری وزیرران و عناصرر دیروانی کراردان، 

شرتم، در شرکوفایی هنرری و هنردوست و هنرنواز، در کنار بقا و استمرار خانردان دیروانی در شریراز قررن ه
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فرهنگی این دوره تأثیر بسزایی داشت  است. از سوی دیگر، عواملی مانند وصلت و تعام  خاندان اینجرو برا 
اللر  همردانی، سر اوت، عردالت، تسراه  و تسرامح، خاندان فرهی ت  و دیوانی خواج  رشیدالدین فضر 

نزدیکانش در کنار مهرارت، خوشرنامی و پیشرینۀ ررایی شاه ابواسحاق اینجو و پروری و سیاست ایراندانش
اینجو و اثرب شری آن در حروزۀ فرهنگری و هنرری را ساالری آلآفرینی دیواندیوانی این خاندان، زمینۀ نقش

 فراهم کرده است.
 

 اینجوهای فرهنگی و هنری در دوران سلسلۀ آلـ نگاهی اجمالی به فعالیت9

اندرکاران دیوانی آنران، همرواره در ها و دستاسی و فرهنگی حکومتدر تاریخ ایران رویکردها و مواضع سی
ک  رویکرد شایست  و مثبت حاکمان طوریتعیین وضعیت هنری و فرهنگی این مرز و بوم مرثر بوده است؛ ب 

اینجرو در ساز تحوالت هنری و فرهنگی چشمگیری در جامع  بوده است. سلسرلۀ آلساالران، زمین و دیوان
 ن حاکمیت خود بر فارس بستر مناسبی برای حمایت از هنر و هنرمندان ب  وجود آورد.طول دورا

ق( در مدت پانزده سال فرمانروایی خود در فارس، خود را نمونۀ یک 157ر144امیر ابواسحاق )حکر : 
سراالری حکومرت خرود نشران داد، دوست و همگرا با نهراد دیروانذوق، هنرپرور، عشرت پادشاه صاحب

تنها امیر ن  0مند شدند.ک  غیر از شاعران، دانشمندان نیز ب  دربار وی راه یافتند و از عطایای وی بهرهیطورب 
اسحاق، بلک  بسیاری از افرراد خرانواده و عناصرر دیروانی وی در حمایرت و تشرویق هنرمنردان و شراعران 

در هنردوسرت و هنرپررور او برود. خاتون مراکوشیدند. یکی از افراد خانوادۀ شاه ابواسحاق اینجو، تاشیمی
-چراغ بود. از میان قررآنقسمتی ب  آستان مقدس شاهخاتون وقف قرآن سیترین اقدامات تاشییکی از مهم

هرای هنرری ارزشرمندی برخروردار خاتون از ساختار و ویژرریاینجو قرآن تاشیهای منسو  ب  سلسلۀ آل
ختایی و نقوش اسرلیمی در قرالبی هندسری قررار ررفتر   هایاست. در این قرآن عناصر تزیینی از جمل  ر 

های آزاد طبیعری در کنرار نظرم هندسری و های ریاهی و تزیینات ختایی و شک است. این رردش نرم نقش
های ثبت شرده ترا قررن هشرتم بروده آرایی جزو ن ستین نمون ها در تاریخ کتا های متدوال در کتیب قالب

 2است.
توجر  اسرت. هرچنرد از اینجرو چشرمگیر و قابر ستاوردهای هنری سلسرلۀ آلدر حوزۀ معماری نیز د

اینجو، جز خدای انۀ مسجد عتیق و بازار حاجی بناهای زیادی باقی نمانرده معماری و شهرسازی دوران آل
خراتون برر بقعرۀ ، رنبد تاشی9خاتونرنبد، مدرسۀ تاشیآباد، س است. کاخ شیخ ابواسحاق، میدان سعادت

                                                 
 .252ش(، 0911فرهنگستان هنر،  )تهران: مجموعۀ مقاالت خوشنویسی مکتب شراا ، «شکوه خوشنویسی و تههیب در مکتب شیراز». کیانوش معتقدی، 0
 . 04(، 0915)زمستان  41، شمارۀ نگاه، «خاتونهای ساختاری تههیب قرآن تاشیویژری». مهران هوشیار و وحیده میرزاخانلو، 2
ر ،  بطوطه،سفانامه ابنبطوط ، . ابن9  .210ش(، 0911ترجمۀ محّمدعلی موحد )تهران: آ
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، مدرسۀ مسعودی ، قصر جعفرآباد، مدرسرۀ مجدیر  از دیگرر آثرار معمراری ایرن دوره 0ن موسی) (احمد ب
 اند. شوند ک  بر اثر زلزل  یا رهشت زمان از میان رفت شمرده می

اینجو در اواخر حکومت شاه ابواسحاق اینجو فرجرام سیاسری خوشری نداشرت و عوامر  و سلسلۀ آل
الدین وفات نابهنگام قوام 9ابواسحاق اینجو،شیراز از شاه  2غالب کلوهای عناصری از قبی  واررایی نیروهای

اینجو در اثنای محاصرۀ شیراز توسط امیرمبارزالردین مظفرری، طروالنی شردن دورۀ حسن وزیر برجستۀ آل
زدۀ شراه های شرتا در کنرار برخری از سیاسرت 4پهیر شدن مقاومت اهالی شریرازمحاصرۀ شیراز و آسیب

ابواسحاق اینجو ، ب  فروپاشی و سقوط این سلسل  توسط امیرمبارزالدین انجامید. با مرگ سلطان ابواسحاق
اینجو در زمانی سقوط و فروپاشی آلاینجو بر فارس ب  سرآمد. م، دوران حکومت آل0951ق/157در سال 

زرگ و قدرتمنردی چرون اتفاق افتاد ک  این سلسل  دوران تثبیت خود را آغاز کرده بود و چ  بسا ارر حریف ب
 ماند.داری فارس باقی میمظفر را پیش رو نداشت تا چند دهۀ دیگر در صحنۀ حکومتآل

 
 اینجو و شکوفایی فرهنگی و هنری ساالری آلـ دیوان2

اینجرو مرهرون و معلرول اقردامات، مسراعی و تردید ب ش اعظم شکوفایی فرهنگی و هنری در دوران آلبی
توان بر  آفرینی آن بوده است ک  از میان آن میاین دوره و عوام  مرثر بر فعالیت و نقش ساالریکارکرد دیوان

 موارد زیر اشاره کرد:
 ـ امنیت و رفاه اجتماعی1ـ 2

ها و استعدادهای فردی امنیت و آسایش اجتماعی در زمرۀ عوام  بسیار مهمی است ک  ظهور و بروز توانایی
های درسرت اقتصرادی و اجتمراعی شراه سازد. بسیاری از منابع ب  سیاستپهیر میای امکانرا در هر دوره

در شیراز قرن هشتم قمری شاه و وزیررش  5اند.ساالری وی در این دوران اشاره کردهابواسحاق اینجو و دیوان
شد. با ایرن کردند و وظیفۀ اصلی آنان ب  حفظ امنیت در قلمرو آنان مربوط میدر خارج شیراز حکومت می

                                                 
فسرایی، ؛ میرزاحسرن حسرینی015ش(، 0951کوشش اسمعی  واعظ جوادی )تهران: بنیاد فرهنرگ ایرران، ، ب شراا نامه ال یر زرکو  شیرازی،. احمد بن ابی0

 . 2/0071ش(، 0972، ب  تصحیح منصور رستگار فسایی )تهران: امیرکبیر، فارسنامۀ ناصای
2 .Kloū  تهران: فاهنگ فارسین و اخیان. جمع آن کلویان است، محّمد معین، ای در نزد فتیا]= کلوک[ رئیس محل ، کالنتر، رئیس هر صنف از کسب ، مرتب( ،

 .0112ش(، ذی  واژۀ کلو، 0971اشجع، 
تصرحیح ب  التیواریخ، بید  ابررو، الل  حرافظبن لطف؛ عبدالل 19ش(، 0914تصحیح عبدالحسین نوایی )تهران: امیرکبیر، ، ب مظفاتاریخ آل. محمود کتبی، 9

تصرحیح میرهاشرم محرد  ب  االنسیا،، مجمی ای، ؛ محّمد بن علری شربانکاره0/211ش(، 0971ان: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جوادی )تهرسیدکمال
 .2/901ش(، 0972)تهران: امیرکبیر، 

)تهرران: پژوهشرگاه علروم  کوشرش عبدالحسرین نروایی، ب البحیاین السعدین و مجم  مطل الدین عبدالرزاق سمرقندی، ؛ کمال0/251ای، همان، . شبانکاره4
ق(، 0404فروشری حرافظ، تصحیح مرتضی مردرس ریالنری )تهرران: کتا ، ب تاریخ نگارستان؛ احمد بن محّمد غفاری کاشانی، 2/214ش(، 0979انسانی، 

217 . 
 .257، 251 سفانامه،بطوط ، . ابن5
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ای داشت. این شهر هم کانون اداری و سیاسی حاکمیت بود و العادهم ، شیراز برای حکومت اهمیت فوقه
توجهی داشت ک  ب  علت موقعیت ویژۀ آن در جنو ، درآمد دربار، دیوانیان و نظامیران هم منبع درآمد قاب 

سرپرستی و مدیریت نظم و امنیرت ها و الزمۀ آن، آوری مالیاتترین کار وزیران جمعمهم 0کرد.را تأمین می
تنهرا از حیرث سراماندهی، بلکر  از جنبرۀ ها نر ریری لشکرکشیاز سوی دیگر، شک  2عمومی جامع  بود.

حمایت مالی و تدارکاتی مرهون مساعی و اقدامات وزیران بود. اهمّیت آنان تا بدان درجر  رسرید کر  خرود 
ساالری فارس در سراسر دورۀ مغرول ت اثررهاری دیوانشمار آمدند. قدرمحرک و بانی برخی از تحوالت ب 

 هررز تا این اندازه نبوده است.
در دورۀ حکومت شیخ ابواسحاق اینجو و دیگر افراد خاندان اینجو، فارس قرین نعمت و رونق و ثروت  

کومرت ها برای مدتی کوتاه، حدر طی سال 9کرد.بود و کم یا بیش عصر اتابکان سلغری فارس را تداعی می
کررد و هرم حراکم جزیررۀ معارض بود. هم اصفهان ب  وی اظهار متابعت مریشیخ ابواسحاق در فارس بی

در روزررار شریخ ابواسرحاق، دیگرر  4اش امیرمبارزالدین مظفرری برود.هرمز. تنها نگرانی او مدعی و رقیب
الردین تمغراچی، مرأمور امشد. در این زمان حاجی قرودرآمدهای مالیاتی شیراز برای ایل انان فرستاده نمی

از سوی دیگر، ابواسحاق با تکی  بر  5داد.آوری مالیات شهر، روزی ده هزار دینار ب  خزانۀ او تحوی  میجمع
ثروتی ک  از تمغاها و مالیات ملوک هرمز و غارت یزد و کرمان ب  دست آورده بود، بر  شراعرپروری، بنرای 

سرار چنرین آسرایش و در سرای  1اری در این راه خرج کرد.ها، مساجد و مدارس پرداخت و طالی بسیکاخ
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 

الدین بلیانی های شاه ابواسحاق، شیخ مجدالدین قاضی، امیندی را مساعی پنج ش صیت ب  نامرونق و آبا
 اینجو، دانست  است:الدین حسن، وزیر آلکازرونی، عضدالدین ایجی و قوام

 خ ابواسحاقررد سلطنت شاه شیرب  عه
 ب شن ست پادشهی همچو او والیت

 دالدینرخ مجرری اسالم شیرر مربرردر

 ب  پنج ش ص عجب ملک فارس بود آباد 
 دادرش برش بپرورد و داد عیرک  جان خوی

 ادردارد یرران نرر  از او آسمرای بک  قاضی
                                                 

زاده ) شریراز: مرسسرۀ فرهنگری و پژوهشری دانشرنامۀ ترجمۀ همایون صنعتی؛ شکوهمندی شها ایاانی در قاون وسطی، در رو گار حافظ ، شراا . جان لیمبرت0
 .010ش(، 0971، فارس

 . 11. همان، 2
مقدم  ب  قلم محمرد قزوینری  ه در قان هشتم،بحث در آثار و افکار و احوال حافظ؛ تاریخ عصا حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجاور. قاسم غنی، 9

 .0/019ش(، 0979)تهران: زّوار، 
 .27ش(، 0914)تهران، س ن،  ا  کوچۀ رندانکو ، . عبدالحسین زرین4
 .019ش(، 0977)تهران: آبادبوم:  فارسران در باابا مغوالن؛ عبدالرسول خیراندیش، 25.همان، 5
 .05، «تی سیاسی فارس در سیاست عملی آل اینجوشناختأثیر الگوی جامع »پور، . بحرانی1
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 نررالدینررخ امیرردال شیررۀ ابرردرر بقی
 درر شهنشه  دانش عضد ک  در تصنیف

 ادلرری قوام دریررم چو حاجررردرر کری
 دررد و بگهشتنررر خویش بنگهاشتنرنظی

 ادررر  رشررهمت او کارهای بستک  یمن 
 ادررراه نهرررام شررای کار مواقف ب  نرربن

 ک  نام نیک ببرد از جهان ب  ب شش و داد
 0امرزادرررر  را بیرردای عّزوج  جملرررخ

سراالر در های یاد شده حاکی از خبرری و مردیریت عرامالن و عناصرر دیرواناشارۀ حافظ ب  ش صیت
اینجو در کنار توج  شاه ساالری آلق اینجوست. بنابراین، اهتمام و مساعی دیواندوران سلطنت شاه ابواسحا

هرای هنرری و فرهنگری ترأثیر ابواسحاق اینجو ب  رفاه و امنیت اجتماعی فارس در بسترسازی برای فعالیرت
 توجهی داشت  است. قاب 

یران و عناصر دیوانی خبره، هنردوست و هنرنواز2ـ 2  ـ وز
آفرینری وزیرران و ام  رونق و شکوفایی هنری و فرهنگی این دوره را باید در حضور و نقرشیکی دیگر از عو

وجو کررد. الدین حسن و عمادالدین کرمرانی جسرتعناصر دیوانی خبره، هنردوست و هنرنوازی مانند قوام
پیشربرد  یکی از وظایف و کارکردهای وزیران ایرانی در طول تاریخ، اهتمام ایشان بر  آبادسرازی مملکرت و

توان میان اموری چون معمراری، اشراع  و تررویج ک  در اغلب مواقع میعلم، اد  و هنر بوده است. چنان
علم و هنر، رونق امور اقتصادی با نهاد وزارت نسبت و پیوند معناداری برقرار کرد. در مواقع بسریاری توجر  

ررفت. ب  علت محدودیت زمرانی حاکمران ت میفرمانروایان ب  پیشبرد این امور از تأثیر وزیران بر آنان نشأ
هرا را نداشرتند؛ اّمرا های سیاسی زمان ، وزیران فرصت کافی برای ورود ب  این ساحتعصر و نیز ناپایداری

سراالران برخاسرت  اینجویان ک  خود از میران دیوان 2آنچ  از آنان بر جای مانده ارزشمند و قاب  تأم  است.
تردیرد ایرن بری 9ساالران ایجراد کردنرد.تری برای دیوانپادشاهی، فرصت بیش بودند، با تالش برای کسب

هرا و ن بگران سیاسری، وزیرران های خاندانتر مرهون مساعی و حمایتمقطع پرتحرک هنری و ادبی، بیش
کردنرد و ضرمن فاض  و هنرپرور آنان بود. آنان شاعران و هنرمندان را ب  مجالس و محاف  خود دعوت مری

ت هنری و شعری، با دادن عطایا و توج  ب  امور معیشتی آنان، چرراغ اد  و فرهنرگ را روشرن نگراه مباحثا
   4داشتند.می

                                                 
 . 974 دیوان،. حافظ ، 0
 0، شرمارۀ نامیهاییاان، «های محلی ایران در قرن هشتم هجری، از زوال ایل انان تا برآمردن تیموریرانوزارت در دودمان»آبادی، . جواد عباسی و فاطم  حاجی2

 .019(، 0915)بهار 
 .011، مغوالنفارسران در باابا خیراندیش،  .9
 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. یکی از آن4

ی اشتغال حافظ شیرازی تأملی درباره»فرخی،  ررفت  است )نکر : یزدانسرا و حتی مقامات علمی و مههبی نیز تعلق میافزون بر مأموران دیوانی ب  شاعران مدیح 
 ,C.E, Bosworth,“Wazifa” EI2 (Leiden: Brill, 2002)؛ 52(، 0915)بهرار  21، سال هفتم، شرمارۀ مطالعات تاریخ فاهنگی، «در تشکیالت دیوانی

 ( . امری ک  حافظ در شعر ذی  نیز ب  آن توج  کرده است:184
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پرور بود. او در رسریدن شریخ ابواسرحاق الدین حسن  از این دست  از وزیران عالم، هنرنواز و دانشقوام
محّمرد  مبارزالدینراز توسط امیراینجو ب  حکومت فارس نقش مهمی ایفا کرد. خواج  در زمان محاصرۀ شی

ضرمیر، صرادق و مردبر خرود در امرر وفات کرد. با وفات وی شیخ ابواسحاق اینجو یکی از حامیان روشرن
الدین حسن همچنین یکی از حامیان و قوام 0داری را از دست داد و کمی بعد حکومتش ساقط شد.حکومت

ربرار سرهم مهمری داشرت. حرافظ در اشرعارش از مشوقان بزرگ حافظ بود ک  در معرفری هنرمنردان بر  د
 ش صیت وی چنین یاد کرده است:

 2هستند غرق نعمت حاجی قوام ما  دریای اخضر فلک و کشتی هالل
 

 9الدین حسن دارمچ  غم دارم ک  در عالم قوام  ب  رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن
 

 4افروز چون حاجی قواموزی جهانآمب شش  رین س نرررو چون حافظ شیدانی بهل نکت 
چ  بسا ارر س اوت و هنرنوازی کسانی چون خواج  قوام نبود، شاید حافظ، عبید زاکانی و خواجروی  

رفتند. البت  حافظ خود نیز در شعری ب  ایرن نکتر  اشراره کرمانی از حد یک شاعر ساده و معمولی فراتر نمی
 کرده است:

 5ها بندری صاحب دیوان کردمسال   جبدیوان غزل صدرنشینم چ  ع رر ب 
یعنی اررر در محفر   1سرایی است.دیوان غزل در این جا از منظر خلی  خطیب رهبر همان محف  غزل 
سرایی در اوج و پیشگاه قرار دارم جای شگفتی نیست؛ ب  خاطر این است ک  سالیان بسیار در خردمت غزل

 ام. دیوان یا وزیران بزرگ عصر بودهصاحب
نیز در شرکوفایی فرهنگری و  اینجو،های تاری ی دوران آلمادالدین محمود، از دیگر وزرا و ش صیتع

 1هنری این دوره نقش مهمی ایفا کرد. بر پایۀ منابع تاری ی عمادالدین محمرود، وزیرری زیررک، بادرایرت،

                                                                                                                   
 وظیف  رر برسد مصرفش ر  است و نبیه  مید رسید مژده ک  آمد بهار و سبزه د

 (.205/ 291شیرازی، دیوان، )حافظ 
 . 210ش(، 0971)تهران: خیام،  السراتاریخ حبربالدین خواندمیر، الدین بن همام. غیا 0
 .15/ 00، دیوان. حافظ ، 2
 .214/ 921. همان، 9
 .259/ 911. همان، 4
 .251/ 901. همان، 5
 .492ش(، 0974علیشاه، رهبر )تهران: صفی کوشش خلی  خطیبب  دیوان غزلرات،ظ، الدین حاف. شمس1
- بید  ؛ حافظ ابررو، 275/ 9 السرا،تاریخ حبرب؛ خواندمیر، 0/255، البحاینالسعدین و مجم  مطل  ؛ عبدالرزاق سمرقندی، 55، تاریخ آل مظفا. کتبی، 1

 . 0/212، التواریخ
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نظامی و لشکرکشی نیز خبره و کاردان  طلب بود و افزون بر تصدی امر وزارت، در اموردوست و صلحدانش
ب ش عمدۀ وزارتش در جنگ و سفرهای نظامی رهشت، نسربت بر   ک رغم اینعمادالدین علی 0بوده است.

کرد ر غافر  نبرود. وی نواختن اه  هنر، برپایی محاف  ادبی ر ک  ب  احتمال زیاد حافظ نیز در آن شرکت می
و  2اینجرو و امیرمبارزالردین محمرد نقرش بسرزایی داشرت ابواسرحاق همچنین در انعقاد صلح میان شریخ

دهرد. حرافظ در اقدامات بزرری ک  در طی دوران وزارتش انجام داد، تدبیر، درایرت و دانرش او را نشران می
 ابیاتی با اشاره ب  جایگاه رفیع و برجستۀ وی، آورده است:

 صف عهدب واه جام صبوحی ب  یاد آ
 ب  یمن تربیتش بود ک  مجلس حافظ

 اد دین محمودرران عمروزیر ملک سلیم 
 9طلبد جمل  باشدش موجودهر آنچ  می

اتی برجسرت  ، با عناوین و صفاینجو از عمادالدین محمود وزیر شاه ابواسحاق ک  رهشت، حافظچنان 
 یاد کرده است. « وزیر ملک سلیمان»و « آصف عهد»مانند 
 ها و عناصر دیوانی در شیرازـ تداوم و استمرار خاندان3ـ 2

های سرشناس و بزرگ این شرهر برود. رفتنری تداوم و استمرار خاندان های مهم جامعۀ شیرازیکی از ویژری
های در سدۀ هفتم هجری و نابسامانی ، ویرانی و آشو  ناشی از هجوم مغولاست ک  در دیگر نواحی ایران

 های نجبا و اشراف و مههبی بود. بعد از آن، موجب نابودی بسیاری از خاندان
های هرم برر اثرر تردابیر و دوراندیشریهایی از جنو  ایران مانند فارس، آندر هجوم مغول، تنها ب ش 

کرد، ان در امان ماند. ابوبکر سعد بن زنگی با توج  ب  خطری ک  از جانب مغوالن فارس را تهدید میسلغری
و بر  ایرن  4برادر خود تهمتن را نزد اوکتای قاآن فرستاد و داوطلبان  قلمرو خود را مورد حمایت وی قررار داد 

-مغول را در بیرون شیراز مقام مری ترتیب فارس را از تاخت و تاز مغوالن و ویرانی نجات داد. وی شحنگان

در چنین  5کرد.کرد و عوام را از نزدیکی ب  ایشان منع میداد و اسبا  راحتی ایشان را از هر جهت فراهم می
ثبات و نراامن و مردمران آشرفت ، البتر  های بیسرزمین آبادان و میان چنین مردم ثروتمندی در کنار سرزمین

تنها ترا مردتی از ز ایرانیان اصی  از رزند حواد  در امان ماندند و فارسیان ن فرهنگ ایران و طبقات بزرری ا
های مجراور را نیرز در چنین نعمت عظیمی برخروردار شردند، بلکر  بسریاری از مرردم و بزررران سررزمین

                                                 
-تیاریخ آل؛ کتبری، 0/211ش(، 0971جوادی )تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسرالمی، تصحیح سیدکمالب  التواریخ، بد  ابرو، فظالل  حابن لطف. عبدالل  0

 .4/4510ش(، 0972تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد )تهران: علمی و فرهنگی، ، ب تاریخ الفیخان قزوینی، ؛ احمد قاضی تتوی، آصف55، مظفا
 .0/210 التواریخ، بد  ابرو، ؛ حافظ0/255، البحاینالسعدین و مجم  مطل  ؛ عبدالرزاق سمرقندی، 55، ظفامتاریخ آل. کتبی، 2
 . 201، دیوان. حافظ، 9
 .0/011ش(، 0975تصحیح محّمد قزوینی و سیدشاهرخ موسویان )تهران: دستان، ب  تاریخ جهانگشا،. عالءالدین عطاملک جوینی، 4
تیاریخ مغیول در ؛ اشپولر، برتولد، 11ر17ش(، 0979تحریر عبدالمحمد آیتی )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی،  تاریخ وصاف،   وصاف،الل. عبدالل  بن فض 5

 .041ر045ش(، 0971ترجمۀ محمود میرآفتا  )تهران: علمی و فرهنگی، ایاان: سراست، حکومت و فاهنگ دورۀ ایلخانان، 
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 0شان پناه دادند.سرزمین
معروف شریراز توانسرت   های اشرافی وتر خاندانآمیز، بیشرغم تغییرات سیاسی خشونتبنابراین، علی 

ای را حفرظ کننرد. چنرین ثبراتی در چنران دوره های هفتم و هشتم هجری نفوذ و ثروت خرودبودند در قرن
پهیری اشراف شیراز بود و از سوی دیگر، تدبیر فرمانروایان این شرهر را سو بیانگر انعطافبار از یکخشونت
راهان  ب  دنبال حفظ منافع اشراف و ب  طور کلی، آبرادی قلمررو هایداد ک  با وجود ضعفنشان می شان، آ

هرای بهترری مرار خاندان دیوانی شیراز و عناصر آن موجب شد ک  اینجویان فرصرتبقا و است 2خود بودند.
 های آنان در امر حکومتداری داشت  باشند.برای استفاده از ظرفیت

 ها و عناصر دیوانیاینجو و وصلت و معاشرت آنان با خاندانـ پیشینۀ دیوانی آل4ـ 2
ندان اینجو در زمان سلطان ابوسعید ایل انی )حکر الدین محمودشاه اینجو اولین ش صیت دیوانی خاشرف

وی توانسرت برا  9ق( منصب اینجو یا ادارۀ امالک خاص سلطانی در فارس را بر عهده داشرت.191ر101: 
المنفع  در فارس، افزون بر رسیدن ب  ثروتی چشمگیر، در میان مردم رسوخ کنرد و خبرری و با اقدامات عام

اهالی فارس تبدی  شود. قدرت و خوشنامی وی در فارس موجب شرد سرلطان ای خوشنام در میان ب  چهره
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 

تروجهی هرا بر  دیوانساالرشران ترأثیر قابر یت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان و انتقال این مسرلیتمدیر
محمرد  الدینالدین محمود اینجو دختر خواج  غیا الدین مسعودشاه فرزند شرفک  جاللرهاشت؛ چنان

ایل ران را بر   اللر  همردانی وزیرر برزرگوزیر سلطان ابوسعید ایل انی و فرزند خواج  رشریدالدین فضر 
 همسری بررزید. 

خاندان همدانی در پاسداشت و اشاعۀ فرهنگ و هنر ایرانی و حمایت از شاعران بزررری ماننرد سرعدی 
الردین محمرد همردانی ویژه خواج  غیرا شیرازی نقش مهمی ایفا کردند. در دورۀ ایل انان این خاندان ب 

ن، بر  نروعی نماینردۀ عنصرر مسرلمان ایرانری در های م تلف دیوانی نزد مغروالخاطر تصدی مسئولیتب 
 4آرایی شد.دستگاه ایل انان بود. شاهنامۀ بزرگ ایل انی یا شاهنامۀ دموت برای او کتا 

معاشرت و وصلت اینجویان با خاندان رشیدالدین همدانی، موجب شد ک  آنان نیرز بر  تأسری از ایرن 
ک  س اوت و بهل و ب شرش شراه ابواسرحاق چنان خاندان در پاسداشت فرهنگ و هنر ایرانی سهیم شوند؛

                                                 
 .11ر 9/011ش(، 0917)تهران: فردوسی، یاان تاریخ ادبرات در ا. صفا، ذبیح الل ، 0
 .010؛ شکوهمندی شها ایاانی در قاون وسطی، در رو گار حافظ شراا ، . لیمبرت2
 . 041ش(، 0979تصحیح پروین است ری )تهران: اساطیر، ، ب التواریخ معرنی منتخب الدین نطنزی،. معین9
 .4ر9ش(، 0977)بهار  11، شمارۀ تاریخ ایاان، «های ایرانی، اسالمی و ترکی در شیراز سدۀ هشتم و نهم قمریتعام  فرهنگ»و  آژند، . یعق4



 431 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    13

هرای ای مناسب برای فعالیتی، در کنار دیوانساالران، در ایجاد زمین رپرواینجو و توج  وی ب  هنر و دانش
اند. کتبی مرورخ دربرار ترین پادشاه زمان دانست هنری تأثیر بسزایی داشت  است. منابع تاری ی وی را س ی

رر دشمن م دوم او امیرمبارزالردین مظفرری برود  ک اینوجودهای شاه ابواسحاق ر بایآل مظفر دربارۀ ویژر
ب  اخالق از هم  مهتر بلک  از اکثر ملوك ب  کرم ممتاز و صیت مکارمش از آفتا  مشهورتر و »آورده است: 

تر کس ز وی کریمهمواره ابوا  فوائد و عوائد بر شریف و دنی و فقیر و غنی رشاده داشت و در آن روزرار، ا
ابواسحاق اینجوست، از  ای و نوشتۀ یکی از نزدیکان شاهنیز ک  اثری اندرزنام  الناسانرس 0...«.نشان نداده 

ابن بطوط  ک  در زمان شاه ابواسحاق از شیراز دیردن کررده،  2کرم و س اوت وی س ن ب  میان آورده است.
اجتماعی و رونق اقتصادی این شهر در زمان وی س ن رفت  افزون بر س اوت و کرم شاه ابواسحاق، از رفاه 

کاران وی برای راندفحوای مطالب یادشده بیانگر بسترسازی مناسب از سوی شاه ابواسحاق و دست 9است.
 های فرهنگی و هنری در این دوران است. فعالیت
 ـ تساهل شاه ابواسحاق اینجو و نزدیکانش5ـ 2

الدین وصریت شررف 4رسراندند.ارف مشهور خواج  عبدالل  انصراری مریخاندان اینجو نسب خود را ب  ع
و انتسا  ایرن خانردان بر   5اش در کنار آرامگاه شیخ کبیر در شیرازمحمودشاه اینجو مبنی بر ب  خاکسپاری

رون  و های دراویش و همچنین نگاه تسامحخواج  عبدالل  انصاری، حاکی از ارادت آنان ب  صوفیان و رروه
های دینی است. این امر موجب شد ک  آنان نسبت ب  رقیرب خرود آل مظفرر از آنان ب  باورها و ارزشسادۀ 

سراالران و برای دیروان تری رهایی بیشانعطاف بسیار باالیی نسبت ب  امور مههبی برخوردار شوند و آزادی
 های هنرمندان و آفرینش و خالقیت آنان فراهم سازند. ظهور و بروز توانمندی

 گرایی ابواسحاق اینجو دوستی و باستانـ ایران6ـ 2
نمایی عظمت و شوکت ایرران قبر  از اسرالم یکری دوستی شاه ابواسحاق اینجو و بزرگررایی و ایرانباستان

هرای فرهنگری و هنرری در های تشکیالت دیروانی و رونرق فعالیرتدیگر از عوام  بسترسازی برای فعالیت
حلی در فارس بود. برخی از منابع از تصمیم وی مبنی بر ساختن بنایی ماننرد دوران مستعج  این سلسلۀ م

                                                 
 .02، ا  کوچۀ رندانکو ، ؛ زرین40، مظفاتاریخ آل. کتبی، 0
 . 915، 951، 917ش(، 0951کوشش ایرج افشار ) تهران: بنگاه ترجم  و کتا ، ، ب الناسانرس  . شجا ،2
ر ، ترجمۀ محّمد سفانامه ابن بطوطه،بطوط ، . ابن9  .257، 251ش(، 0911علی موحد )تهران: آ
)تهرران:  ا  کوچیۀ رنیدانکو ، ؛ عبدالحسین زرین041ش(، 0979تصحیح پروین است ری )تهران: اساطیر، ، ب التواریخ معرنیمنتخبالدین نطنزی، . معین4

 .9/0141 تاریخ ادبرات در ایاان،الل  صفا، ح؛ ذبی02ش(، 0914س ن، 
 . نکر :5

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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. امری ک  برخری از شراعران ایرن 0اندکاخ کسری با مشارکت چشمگیر اهالی این شهر س ن ب  میان آورده
 دوره مانند عبید زاکانی نیز در شعرشان ب  توصیف آن پرداخت  و از عظمت و بزرری این کار تمجید و ستایش

همر ، اینجو ناتمام ماند؛ با اینآل ۀهرچند ساختن این بنا با مرگ شاه ابواسحاق و فروپاشی سلسل 2اند.کرده
ررایانۀ وی را در این دوره در معرض دید رهاشرت. حمایرت و پشریبانی های ایراناین امر ب شی از فعالیت

در اول نام خود، اقدام ب  حک کردن چنرد ، انت ا  پیشوند شاه 9آرایی و تههیب شاهنام شاه اینجو از کتا 
ررایری وی دوستی و ایرراناز دیگر اقدامات وی در راستای سیاست ایران 4کتیب  ب  سبک پادشاهان ساسانی،

دوستی سرزمین خود را ملک سلیمان و ت تگاه جمشید بود. از سوی دیگر، مردم فارس و شیراز، از روی بوم
 در شعرش ب  آن توج  کرده است:امری ک  حافظ نیز  5دانستند؛می

 1ز هم رران نیرک سلیمررواصف مل  محتسب داند ک  حافظ عاشق است
  

 نتیجه  

اینجو در شکوفایی فرهنگی و هنری را باید در اقردامات و مسراعی زودبرازدۀ ساالری آلنقش و کارکرد دیوان
رفاه معیشتی و اجتماعی و نیز مصون ماندن آنان از قبی  برپایی نظم و امنّیت، رونق دادن ب  تجارت و ایجاد 

اینجو، وجو کرد. هرچند پیشین  و تجار  دیوانی آلها و عناصر دیوانی شیراز در هجوم مغول جستخاندان
طورکلی، همگرایری ایرن دوست رشیدالدین همدانی و ب معاشرت و وصلت آنان با خاندان فاض  و فرهنگ

-ساه  و تسامح، عدالت و هنردوستی شاه شجا  و نزدیکانش، در کمکخاندان با عناصر دیوانی، در کنار ت

توجهی داشت  است. همگرایری شراه اینجو تأثیر قاب ساالری آلهای دیوانآفرینیها و نقشب شی ب  فعالیت
تروان در سراالری ایرن دوره را مریخاتون با مواضع هنری و فرهنگری دیروانابواسحاق اینجو و مادرش تاشی

ک  شاعران و دانشمندان در این فضای طورینان از هنرمندان و دانشمندان این دوره مشاهده کرد. ب حمایت آ
های مرادی و معنروی آنران برخروردار ها و مساعدتملتهب و آشفت  ب  دربار آنان روی آوردند و از حمایت

کاران آن در سراحت انردراینجرو و حاکمران و دسرتسراالری آلشدند. شاید ارر اقدامات و مساعی دیروان

                                                 
 . 0/257، سفانامهبطوط ، . ابن0
 .94ر99ش(، 0971، با تصحیح، تحقیق و شرح پرویز اتابکی )تهران: زوار، کلرات، . عبید زاکانی2
 .54ش(، 0971ترجمۀ زهره فیضی )تهران: فرهنگستان هنر، های شاهنامه، نگاره. ا. ت، آدامووا و ل. ت. ریوزالیان، 9
، سرال بیسرتم، دورۀ تیاریخ اسی و و اییاان ،«ق125رر154اینجو، سلۀ آلهای اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلخاستگاه»پور و سیده زهرا زارعی، . علی بحرانی4

 .41ر91(، 0971)زمستان  7جدید، شمارۀ 
John Limbert,“shiraz the age of hafez” (London: university of Washington, 2004), 22. 

، 01، سال بیست و سوم، دورۀ جدیرد، شرمارۀ تاریخ اس و و ایاان، «اینجوشناختی سیاسی فارس در سیاست عملی آل تأثیر الگوی جامع »پور، . علی بحرانی5
 .07(، 0912)پاییز  011پیاپی: 

 . 919، دیوان. حافظ، 1
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فرهنگی و هنری این دوره نبود، شاعرانی مانند حافظ، عبید زاکانی و خواجوی کرمانی از یک شاعر سراده و 
پرهیر ریری چنین عصر پرتحررک و درخشرانی در حروزۀ هنرر و اد  امکرانرفتند و شک معمولی فراتر نمی

اینجو معلرول اقردامات، س در دوران آلشد. بنابراین، تحرک و درخشش چشمگیر فرهنگی و هنری فارنمی
 ساالری این سلسل  در کنارحاکمان آن بود.آفرینی دیوانها و نقشکارکرد

اینجو و فروپاشی آن ب  دست امیرمبارزالدین مظفری، عمر این سلسلۀ مسرتعج  مظفر بر آلبا غلبۀ آل 
سراالران و کنشرگران آن چنران در فارس ب  سررسید؛ ولری رویکردهرا و اقردامات فرهنگری و هنرری دیوان

ویژه شاعران و هنرمنردان، ای خوش در اذهان مردم، ب رهاشتن خاطرهارزشمند و دیرپا بود ک  افزون بر باقی
 ترین ادوار زبان و ادبیات فارسی تاریخ ایران را رقم زد. ترین و درخشانیکی از جاودان 

 
 فهرست منابع
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 ش.0972

تصحیح محّمد قزوینی و سیدشراهرخ موسرویان. تهرران: دسرتان، ب  تاریخ جهانگشا.جوینی، عالءالدین عطاملک. 
 ش.0975
هنرگ و ارشراد جروادی. تهرران: وزارت فرتصرحیح سریدکمال . ب التیواریخ بید  اللر . بن لطفابرو، عبدالل   حافظ

 ش.0971اسالمی، 
کوشرش رضرا کاکرائی . بر اساس نس ۀ تصرحیح شردۀ غنری و قزوینری. ب دیوان حافظالدین محّمد. حافظ، شمس

 ش.0914دهکردی. تهران: ققنوس، 
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 ش.0974علیشاه، رهبر. تهران: صفیکوشش خلی  خطیب . ب دیوان غزلّراتالدین محمد. حافظ، شمس
 ش.0972تصحیح منصور رستگار فسایی. تهران: امیرکبیر، ب  فارسنامۀ ناصای.. فسایی، میرزاحسنحسینی

شرهری شریراز در قررن هشرتم و نقرش عوامر  های اجتماعی درونمنازع »خیراندیش، عبدالرسول و علی منصوری. 
 . 12ر41(: 0910)زمستان  01، سال بیست و دّوم، دورۀ جدید، شمارۀ تاریخ اس و و ایاان«. بیرونی در آن

 ش.0914، تهران: آبادبوم، فارسران در باابا مغوالنخیراندیش، عبدالرسول. 
 ش.0971. تهران: خیام، السراتاریخ حبربالدین. الدین بن همامخواندمیر، غیا 

کوشرش اسرمعی  واعرظ جروادی. تهرران: بنیراد فرهنرگ ایرران، ب  شیراا نامه.ال یرر. زرکو  شیرازی، احمد بن ابی
 ش.0951

 ش.0914. تهران: س ن، ا  کوچۀ رندانکو ، عبدالحسین. نزری 
کوشش عبدالحسین نوایی. تهران: پژوهشگاه . ب البحاینالسعدین و مجم   مطل الدین عبدالرزاق. سمرقندی، کمال 

 ش.0979علوم انسانی، 
 ش.0970امیرکبیر، تصحیح میرهاشم محد . تهران: . ب االنسا،مجم ای، محّمد بن علی بن محّمد. شبانکاره
 ش.0951کوشش ایرج افشار. تهران: بنگاه ترجم  و نشر کتا ، . ب الناسانرسشجا ، 

 ش.0917. تهران: فردوسی، تاریخ ادبرات در ایاانصفا، ذبیح الل . 
های محلی ایران در قرن هشتم هجری، از زوال ایل انران ترا وزارت در دودمان»آبادی. عباسی، جواد و فاطم  حاجی

 .017ر014(، 0915)بهار  0، سال یکم، شمارۀ 2، دورۀ نامهایاان «.برآمدن تیموریان
 ش.0971. با تصحیح، تحقیق و شرح پرویز اتابکی. تهران: زوار، کلراتالدین. عبید زاکانی، نظام 

حرافظ،  فروشریتصحیح مرتضی مدرس ریالنی. تهران: کتا . ب تاریخ نگارستانغفاری کاشانی، احمد بن محّمد. 
 ق.0404

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ؛ تاریخ عصا حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجیاوره در غنی، قاسم.  
 ش.0979. با مقدمۀ محمد قزوینی. تهران: زّوار، قان هشتم

، سرال هفرتم، مطالعات تیاریخ فاهنگیی«. تأملی دربارۀ اشتغال حافظ شیرازی در تشکیالت دیوانی»فرخی، یزدان. 
 .12ر45(، 0915)بهار  21شمارۀ 

جایگاه خانردان بردرخان شریرازی در تشرکیالت دیروانی، امنیتری، و انتظرامی حکومرت »کشاورز بیضایی، محّمد. 
کید بر میرزا عبدالوها   01، سرال پرنجم، شرمارۀ مطالعات تاریخ انتظامی، «الدولۀ شیرازیخان آصفقاجاری ؛ با تأ

 .094ر005(: 0911)بهار 
 ش.0914تصحیح و تحقیق عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر، . ب مظفاتاریخ آلکتبی، محمود. 

زاده. شیراز: . ترجمۀ همایون صنعتی؛ شکوهمندی شها ایاانی در قاون وسطیدر رو گار حافظ شراا ، جان. لیمبرت 
 ش.0971، دانشنامۀ فارس مرسسۀ فرهنگی و پژوهشی
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، مجموعۀ مقاالت خوشنویسی مکتب شیراا در «. شکوه خوشنویسی و تههیب در مکتب شیراز»معتقدی، کیانوش. 
 ش.0911. تهران: فرهنگستان هنر، 025ر007

 ش.0921 تصحیح و تقدیم سعید نفیسی. تهران: اقبال،. ب مواهب الهیالدین محّمد. الدین یزدی، جاللمعین
 ش.0971. تهران: اشجع، فاهنگ فارسیمعین، محّمد. 

  ش.0991. تهران: خیام، الصفاروضة الدین خواندشاه. میرخواند، محّمد بن سید برهان
 ش.0979تصحیح پروین است ری. تهران: اساطیر، . ب التواریخ معرنیمنتخب الدین. نطنزی، معین

 ش.0979با تحریر عبدالمحمد آیتی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی،  ف.تاریخ وصاالل . وصاف، عبدالل  بن فض 
های تصرویری ساسرانی برر نگراررری مکترب شریراز در عهرد تأثیر سنت»اصغر شیرازی. هاشمی، غالمرضا و علی

 .01ر0(: 0912)بهار و تابستان  5، سال سوم، شمارۀ مطالعات تطبرقی هنا«. اینجوآل
)زمسرتان  41، شرمارۀ نگیاه«. خاتونهای ساختاری تههیب قرآن تاشیویژری»یرزاخانلو. هوشیار، مهران و وحیده م

 . 05ر4(: 0915
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