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چکیده

پوخته

ملوک کُرد شبانکاره یکی از حکومتهای محلی در جنوب ایران و
پسکرانههای خلیج فارس است که بیش از سه قرن دوام داشته است.
این حکومت که با چندین قدرت سیاسی و مشهور تاریخ ایران و
اسالم ،ازجمله خالفت بنیعباس ،سلجوقیان ،خوارزمشاهیان ،مغوالن
و ایلخانان همدوره بود ،جایگاه مهمی در تحوالت جنوب ایران و خلیج
فارس در زمان مورد اشاره داشته است .این پژوهش در پی بررسی
جایگاه این حکومت کُرد نژاد در تاریخ جنوب ایران و پسکرانههای
خلیج فارس است .شبانکارهها که از نژاد کرد به حساب میآیند از
عهد ساسانی وارد صحنه تاریخ جنوب ایران شده و پس از ورود اسالم
به ایران ،همواره یکی از بازیگران مهم تاریخ ایران ،بهویژه در مناطق
جنوبی ،بودند تا آنکه موفق به تأسیس حکومت در قرن پنجم هجری
شدند و نهایتا به دست آل مظفر در قرن هشتم هجری منقرض
گردیدند .ملوک کرد شبانکاره در طول  3٠٨سال ( ،قدرتمداری ،گاه
به استقالل و گاه با تابعیت به حفظ دولت خویش پرداختند .این
پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مهمترین ویژگی ملوک
شبانکاره کدام بود .فرضیه محوری این است که عنصر فرهنگی در
نزد ملوک شبانکاره نقش اساسی و بنیادین ایفا نموده است .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد که برخالف نظر برخی از محققان ،عنصر
فرهنگ و تعلقات فرهنگی در نزد ملوک شبانکاره به عنصر قوام دهنده
تبدیلشده بود.

پاشا کوردەکانی شەبانکارە یەکێک لە حکومەتە خۆجێییەکان لە باشووری ئێران
و کەنارەکانی کەنداوی فارس بوون کە دەسەاڵتیان زیاتر لە سێ سەدە درێژەی
کێشا .ئەم حکومەتە کە لەگەڵ چەندین هێزی سیاسی و ناوداری مێژووی ئێران
و ئیسالم ،وەک دەسەاڵتی جێنشینیی بەنیعەباس ،سەلجووقییەکان ،حکوومەتی
خواڕەزم ،مەغۆلەکان و ئیلخانەکان هاوچەرخ بوو ،پێگەیەکی گرنگی لە
گۆڕانکارییەکانی باشووری ئێران و کەنداوی فارس لە سەردەمی ناوبراودا بووە.
ئەم توێژینەوەیە بە شوێنی تاوتوێ و هەڵسەنگاندنی پێگەی ئەم حکومەتە بە
ڕەگەز کوردەوەیە لە مێژووی باشووری ئێران و کەنارەکانی کەنداوی فارسدا.
شەبانکارەکان کە ڕەگەزیان کوردە ،لە سەردەمی ساسانیەکانەوە ڕۆیشتنە نێو
گۆڕەپانی مێژووی باشووری ئێران و پاش هاتنی ئیسالم بۆ ئێران ،بەردەوام
یەکێک لەوانە بوون کە ڕۆڵێکی گرینگیان لە مێژووی ئێران ،بە تایبەت لە
ناوچەگەلی باشوور بووە تا ئەوەی کە توانییان لە سەدەی پێنجی کۆچی
حکوومەت دابمەزرێنن و لە کۆتاییدا بە دەستی موزەفەرییەکان لە سەدەی
هەشتی کۆچی لەناوچوون .پاشا کوردەکانی شەبانکارە لە درێژەی  ٣٠٨ساڵ
دەسەاڵتیاندا ( ٤٢١ک بۆ  ٧٥٦ک) ،هەندێ جار بە سەربەخۆیی و هەندێ
جار بە پێڕەوی دەوڵەتەکەیان دەپاراست .ئەم توێژینەوەیە دەیەوێ وەاڵمی ئەم
پرسیارە پێشکەش بکات کە گرنگترین تایبەتمەندیی پاشاکانی شەبانکارە کامانە
بووە .گریمانەی سەرەکی ئەوەیە کە جەوهەر و هۆکاری فەرهەنگی الی
پاشاکانی شەبانکارە ڕۆڵی سەرەکی و بنەڕەتیی گێڕاوە .ئەم توێژینەوەیە
دەریدەخات کە بە پێچەوانەی بۆچوونی هەندێ لە توێژەران ،بابەتی فەرهەنگ
و پابەندییە فەرهەنگییەکان الی پاشاکانی شەبانکارە بووبوو بە هۆکارێکی
وزەبەخش و پەرەپێدەر.

واژگان کلیدی :شبانکاره؛ کرد؛ حکومت؛ عناصر فرهنگی؛

وشهگهلی سهرهکی:

شەبانکارە؛ کورد؛ حکومەت؛ هۆکارە

پسکرانههای خلیجفارس.

فەرهەنگییەکان؛ کەنارەکانی کەنداوی فارس.

 -١مقدمه
شبانکاره هم نام قوم است و هم نام مکان .در ایران چندین ناحیه با نام شبانکاره وجود دارد که در استانهای
مختلف کشور قرار دارند که از آن جمله میتوان به شبانکارههای میمند در استان فارس ،شبانکاره در کرمانشاهان،
شبانکاره در خراسان رضوی و نیز شبانکاره استان بوشهر اشاره کرد .همچنین شبانکاره نام ایلی است که در برخی
از مناطق ایران و حتی کشورهای همسایه مثل عراق زندگی میکنند ،به طور مثال :طوایف شبانکارههای فارس،
 .1استادیار گروه تاریخ ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
 .٢استادیار گروه زبان و ادبیات فارس ی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران

h.asadpuor22@gmail.com
radvin_13914@yahoo.com

 ۸۶

جایگاه فرهنگ و ادبیات نزد ملوک کُرد شبانکاره ( ٧٥٦ق ٤٢١-ق)

شبانکارههای کردستان و شبانکارههای کرمانشاهان .عالوه بر آن ،شبانکاره نام یکی از دولتها و حکومتهای محلی
تاریخ ایران است که در جنوب کشور و در حد فاصل قرنهای پنجم تا هشتم هجری قمری صاحب قدرت شده و
نشانی از خود در تاریخ بهجای گذاشتند که در این جستار به آنها اشارهای خواهد شد« .شبانکاره یا شوانکاره در
لغت به معنای چوپان یا کسی است که کار وی و شغل وی چوپانی است؛ بنابراین شبانکاره قبل از آنکه به معنای
صفت یا اسم شیء یا نام مکان یا نام فردی باشد ،معرّف یک پیشه و شغل به شمار میرود» (اسد پور.)٢٧ :١3٩3،
از نظر تبارشناسی و نژاد ،شبانکارهها را گروهی از کردها برشمردهاند که نسب خود را به دوران پیش از اسالم
رسانده و به باور برخی ،از منتسبان و وابستگان خاندان ساسانی بودهاند .واژهی کرُد چند معنی دارد :یکی به معنای
بیابانگرد است و البته آن را به معنای چوپان نیز آوردهاند ،عالوه بر آن ،کُرد به معنای پهلوان نیز آمده است.
شبانکارهها که تبار و تاریخ آنها بهپیش از اسالم میرسد ،ازنظر شغلی و حرفهای ،مردمانی چوپان و دامپرور بوده
ولی از نظر نژادی از اقوام متعلق به مجموعه لُرها و کردها بودهاند که خاستگاه جغرافیایی و تاریخی آنان قلمرو دولت
ماد بوده است .به هر حال ،آنچه مسلّم است شبانکاره یا شوانکاره در اصل به معنای چوپان و کسی است که کار
اصلی وی دامپروری است ،اما این معنا ثابت باقی نمانده و در طول تاریخ دچار تحوّل شده ،بهطوریکه دولت شبانکارهها
در جنوب فارس یا ملوک شبانکاره که اصل و نسب خود را به ساسانیان میرسانیدند یکی از دولتهای محلی موفق
در حوزه تمدن شهری ،فرهنگ و ادب به شمار میروند و شبانکاره برای آنها معرف یک نام تاریخی بوده است وگرنه
خود ،صاحب حکومت و دولت و تجارت و سیاست بودهاند و در درون قلمرو و مرزهای خود به اعمال قدرت میپرداختند.

به طور کلی ،بررسی و شناخت تاریخ محلی به درک دقیقتر و عمیقتر تاریخ ملی میانجامد و از سوی
دیگر امکان کاربردی نمودن یافتههای تاریخی و فرهنگی را فراهم میآورد .شناخت تاریخ و کارکرد ملوک
شبانکاره نیز از این قاعده مستثنا نیست و واکاوی تاریخ ملوک شبانکاره میتواند زوایای پنهان تاریخ ایران و
از جمله تاریخ فرهنگی و ادبی آن را روشن نماید .این تحقیق در پی بررسی نقش عناصر فرهنگی در ساختار
و تاریخ ملوک شبانکاره در جنوب ایران است .منظور از عناصر فرهنگی در این مقاله همان سیاستها و رویکرد
فرهنگی ملوک شبانکاره از یکسو و نقش فرهنگ در ساختار سیاسی و اجتماعی ملوک شبانکاره از سوی
دیگر است .بهطور مثال توجه ملوک شبانکاره به هویت ایرانی و ترویج زبان فارسی ازجمله نکات برجسته در
این بین به شمار میرود .هدف این پژوهش عبارت است از پرداختن به تاریخ ملوک شبانکاره از نقطه نظر
فرهنگی و کارکرد فرهنگ در تحوالت و کارنامه ملوک شبانکاره و نیز روشن ساختن نقش و کارکرد فرهنگ
در طول تاریخ حکومت ملوک این قوم.

 -١-١پیشینۀ پژوهش
دربارة تاریخ و تحوالت سیاسی ملوک شبانکاره آثار و تحقیقات چندی به همت پژوهشگران انجام و انتشاریافته
است .از آن جمله میتوان به پژوهش محققانی چون صداقت کیش ( ،)١3٨١غفوری ( ،)١3٩٦ناصر تکمیل همایون
( ،)١3٥٧معتصم حسینی ( ،)١3٩٤حمید اسدپور ( )١3٩3و علی رضاییان ( )١3٨٧اشاره نمود .این تحقیقات و
آثار در عین اعتبار و ارزش علمی ،تنها به بررسی تحوالت سیاسی این خاندان پرداختهاند و از نقش و کارکرد
عنصر فرهنگ در نزد ملوک شبانکاره غفلت کردهاند .این مقاله کوششی است برای تبیین اهمیت تاریخ فرهنگی
ملوک شبانکاره و نیز جایگاه فرهنگ و ادبیات در نزد آنان و از جمله نخستین تالشها در این حوزه به شمار میرود.
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 -٢بحث و بررسی
 -١-٢جغرافیای ناحیه و ملوک شبانکاره
سرزمینی که ملوک کرد شبانکاره به مدت  33٠سال بر آن حکمرانی کردند در جنوب ایران واقع شده است .این
سرزمین امروزه در بین استانهای فارس ،کرمان و هرمزگان قرار دارد .شمال قلمرو شبانکارهها به حدود شیراز،
شرق آن به سیرجان کرمان ،جنوب آن تا هرمز و میناب و غرب آن تا الرستان میرسید .این مرزها ثابت نبود و
دچار کاهش و کاستی شده ،گاه به هسته مرکزی این حکومت یعنی ایگ و اصطهبانات و داراب محدود میشد.
شهرهای مهم این سرزمین که زیر نظر ملوک شبانکاره قرار داشتند ،شامل :ایگ ،داراب ،استهبان ،نیریز ،فسا،
سیرجان ،رونیز و رزکان بود .گستردگی قلمرو شبانکارهها بهطور میانگین مساحتی حدود  ١3٠هزار کیلومترمربع
را شامل میشد .علت این کم و زیاد شدن قلمرو شبانکارگان ،ناشی از جنگ و نبرد با همسایگان و شکست و
پیروزی در جنگها بوده است ،بهطور مثال در دوران رویارویی با سالجقه و یا ایلخانان ،بخشهای زیادی از قلمرو
ملوک شبانکاره به دست حریفان میافتاد.

 -٢-٢شکلگیری و سیر تحوالت در حکومت ملوک شبانکاره
کردها در جنوب ایران و بهخصوص در فارس و کرمان از دیرباز حضور داشتهاند و از آنان تحت عنوان کردان پارس،
کردان کرمان و شبانکاره یاد شده است .کردان شبانکاره خود را از نوادگان بنیانگذار پادشاهی ساسانی یعنی
اردشیر بابکان میدانند .ابن بلخی در فارسنامه به شغل کردان شبانکاره اشاره کرده است« :کار آنها شبانی بوده
است و از زمان آلبویه وارد فارس شدند» (ابن بلخی)١٦٤ :١3٦3 ،؛ اما وصاف الحضره در تاریخ وصاف می نویسد
که« :آنها پیش از اسالم در فارس بودهاند» (شیرازی .)١٨٦ :١33٨ ،کردان شبانکاره در فارس شامل پنج شاخه
بودند که عبارتند از :اسماعیلیان ،مسعودیان ،رامانیان ،شکانیان ،کروبیان .بعد از ورود اسالم به ایران ،شبانکارهها
نیز به مرور مسلمان شدند ،اما اسالم آوردن آنها با تأخیر صورت گرفت .به نظر میرسد که در ابتدا آنها پیرو
شیعیان هفت امامی و یا امامیه بودند ولی در قرون بعدی ،برخی از آنها و ازجمله شاخه حکومتگر آنها به مذهب
شافعی از مذاهب اهل سنت گرایش یافته باشند تا بتوانند حمایت خالفت بنی عباس را جلب کنند .با این حال،
گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد آخرین حاکم آنان یعنی ملک اردشیر ،شیعه هفت امامی بوده است .در
دربار آنها زبان فارسی رواج داشته و خود دارای لهجه خاصی بودهاند که بنمایههای کردی در آن وجود داشته
است.
آغاز حکمرانی ملوک شبانکاره سال  ٤٢١قمری بود که با زوال آلبویه و قدرتیابی سلجوقیان مصادف بود.
امیر معروف شبانکاره به نام فضل بن علی ،مشهور به فضل بن حسنویه در سال  ٤٤٨قمری ،حکمرانی امرای
شبانکارهای را که به آنان امرای ایگ هم میگویند ،بنیان نهاد .پایتخت آنها شهر ایگ با قلعه مشهور داراالمان
بود .تعداد ملوک هرموز را از  ١٥نفر تا  ٢٩نفر برشمردهاند که یکی از علل این تفاوتها و اختالفنظرها ،همانا
شرایط و فراز و فرود حکمرانی آنها است که گاه مستقل و گاه وابسته بودهاند؛ برای نمونه یکی از ملوک مشهور
شبانکاره به نام ملک مظفرالدین محمد ،قلمرو شبانکاره را تا حد خلیج فارس و جزیره هرمز گسترش داد ،ولی
بعد از وی ،ملوک شبانکاره تابع ایلخانان شدند .اولین کسی که از شبانکارهها به قدرت رسید ،فردی بود به نام
علی رامانی شبانکارهای که در سال  ٤٢١قمری ،ملوک شبانکاره را در جنوب فارس بنیان نهاد؛ اما چهارمین امیر
آنها ،یعنی فضل بن علی مشهور به فضل بن حسنویه ،قدرت آنها را به سراسر فارس بسط داد و از الب ارسالن
سلجوقی فرمان امارت فارس را اخذ کرد.
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در قرن پنجم هجری ،ملوک شبانکاره تحت نظر سلجوقیان بودند و روابط آنها ،آمیزهای از سرکشی تا
اطاعت را در برمیگرفت .بهطور مثال ،خواجه نظام الملک توسی ،در سال  ٤٦٤قمری شخصا برای سرکوبی
نظامالدین حسن به شبانکاره آمد .ملوک شبانکاره درعینحال با سالجقه کرمان که زیر قدرت قاورد قرار داشت،
روابط پر افتوخیزی داشتند تا آنکه قرن ششم هجری فرارسید و رفتهرفته سالجقه رو به انحطاط نهادند و اتابکان
قدرت یافتند .سنقر بن مودود در سال  ٥٤3قمری فارس را در دست خویش گرفت و سلغریان و شبانکارهها هممرز
شدند .سالجقه کرمان نیز ضعیف شده بودند .ملوک شبانکاره با اتابکان سلغری فارس روابط متشنجی داشتند و
تقریبا سالی نبود که بین این دو و متحدین آنها جنگی صورت نگیرد .یکی از علل این جنگهای همیشگی،
تفاوت فرهنگی و قومی بود .ملوک شبانکاره که خود را اصیل میدانستند ،سلغریان را دارای سطح نازل فرهنگی
و قومی میپنداشتند و خود را برتر از سلغریان تصور میکردند .اختالفات قومی و فرهنگی از جمله علل و زمینههای
رقابت بین این دو قدرت محلی بوده است .ملوک شبانکاره نه فقط خود را از کردها میدانستند ،بلکه نسب خود
را به ساسانیان رسانیده ،به این نسب تفاخر نموده و همواره حکومت خود را ادامه ساسانیان قلمداد میکردند.
درعینحال سلغریان را به دلیل غز بودن تحقیر کرده و آنان را پایینتر از خود میدانستند .ملوک شبانکاره از
ابتدای این قرن یعنی قرن هفتم قمری در فکر توسعه قلمرو خود بودند؛ بهطوریکه شهر نیریز را تحت سلطه
خود درآوردند و بارها شهر فسا و دارابگرد بین آنها و اتابکان سلغری فارس دستبهدست شد .کرمان هم یکی از
مناطقی بود که بر سر آن بین شبانکاره و سلغریان جنگ و نبرد بود .پای مغوالن به ناحیه شبانکاره در سال ٦٢٩
قمری باز شد .در قرن هفتم قمری ،امیری در شبانکاره به قدرت رسید که یکی از برجستهترین ملوک شبانکاره و
نماد این دولت در حوزه سیاست ،ارتش و فرهنگ بود و او کسی نبود جز ملک مظفرالدین محمد ،یازدهمین حاکم
از حکمرانان شبانکاره .او که از سال  ٦٢٤تا  ٦٥٨قمری حاکم ملوک شبانکاره بود در میدان نبرد با مغوالن ،خون
خویش را فدای دفاع از سرزمین خویش نمود و دو سال بعد از سقوط بغداد ،جان خود را در جنگ با مغوالن و
لشگر هوالکو از دست داد .در عهد وی نیز جنگ و صلح با سلغریان تداوم داشت و شهرهای نیریز و فسا و داراب
عرصه رقابت این دو حکومت بود.
با این همه ،رابطۀ ملک مظفر با حاکمان جزیره کیش و ملوک هرمز ،رابطهای مناسب و دوستانه بود
بهطوریکه یک رأس اسب از سوی حاکم جزیره کیش به وی اهدا شد« .در دوران فرمانروایی ملک مظفرالدین،
قلمرو شبانکارهها توسعه یافت؛ از یکسو تا بندر هرمز و از سوی دیگر تا الرستان و از دیگر جهت نیز تا سروستان
کشیده شد» (همان .)٤٢3 :در سال  ٦٥٨قمری ،اردوی مغوالن به کمک  ١٧هزار نفر مرد جنگی ،پایتخت
شبانکارهها یعنی ایگ و قلعه آن را محاصره کردند و در نبردی که روی داد ،ملک مظفرالدین براثر اصابت تیرِ
کمان مغوالن کشته شد .این ملک مظفرالدین در کتب تاریخی مورد ستایش واقع شده و از وی با صفاتی همچون
دیندار ،عادل ،فقیرنواز و دارای سجایای اخالقی یاد شده است .او عالوه بر آنکه اهل عمران و آبادی بوده و سامانه
آبرسانی در ایگ برپا کرده بود ،مردی کارآفرین هم بود؛ به طوری که از هفت سالگی ،مردان ناحیه شبانکاره را
بر سر کاری مشغول میکرد و مردم شبانکاره ،وی را همچون پدر میدانستند .گفته میشود که «نام اکثر اهالی
شبانکارهها را وی انتخاب میکرده است» (صداقت کیش .)١١٦ :١3٨١ ،از ویژگیهای بارز ملک مظفرالدین میتوان
به قدرت بیان و استعداد شاعری وی اشاره کرد که هم خود اهل شعر بود و هم دربار وی محل تجمع شاعران و
حمایت از آنان بوده است« .او بهجز شعر ،اهل علم و معرفت هم بوده و خود علم تفسیر را بلد بوده و قرآن تفسیر
میکرد .تفسیر او از آیه  ١٨سوره النمل در میان مفسران مشهور بوده است» (شبانکارهای.)١٦٤ :١3٨٩ ،
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در بخش مربوط به فرهنگ و ادبیات در دوره ملوک شبانکاره در این خصوص بیشتر سخن خواهیم گفت.
«دانشمند بزرگ امام محمد مهرجردی ،معاصر وی بوده است» (صداقت )١3٨١:١١٩ ،جانشین وی پسرش
قطبالدین مبارز بود که «مملکت شبانکاره را از مغوالن ،سالیانه به شش هزار دینار زر مقاطعه کرد» (نطنزی،
 .)١١١ :١3٦3در عهد او نفوذ ایلخانان در ملوک شبانکاره افزایش یافت و نهایتا او پس از یک سال حکمرانی ،براثر
بدگویی و سعایت رقبای داخلی به فرمان هالکو در تبریز کشته شد .بعد از او نوبت به نظام الدین حسن رسید که
کامال با مغوالن همراهی داشت و به دلیل همین همراهی ،در نبرد با یکی از مخالفان مغوالن یعنی سلجوق شاه
به قتل رسید .توضیح اینکه سلجوق شاه بن سلغر ،از اتابکان فارس بود که علیه هوالکو خان یاغی شد و پس از
یک سلسله نبردها در شیراز و کازرون به جزیره شیف در خلیجفارس پناه برد .نظامالدین حسن شبانکارهای ،برای
کمک به مغوالن و سرکوب سلجوق شاه به جنگ سلجوق شاه رفت و علیرغم پیروزهای فراوان ،جان خود را در
میدان نبرد از دست داد .او از طرف هالکوخان ،یرلیغ و جایزه دریافت کرده بود.
در همین سالها شخصی به نام شرفالدین شبانکارهای ادعای مهدویت کرد؛ اما عازم فتح شیراز شده بود
که به دست مغوالن کشته شد ( ٦٦٢قمری) .بعد از وی ،فردی به نام نصرتالدین به مدت دو سال حاکم شبانکاره
بود و سپس نوبت به جاللالدین رسید که حکومت او  ١3سال دوام داشت .او نیز تابع مغوالن بود و با هالکوخان
روابط حسنهای داشت تا جایی که در سال  ٦٧٤لشکری را برای کمک به مغوالن به خراسان فرستاد .با سیاستهای
متعادل وی ،شبانکاره دوباره رونق گرفت؛ ولی در عهد آباقاخان و احمدتگو دار بر اثر سعایت یکی از درباریان،
موقعیت جاللالدین دچار تزلزل گردید .او در دربار ایلخانان کشته شد و نوبت به پسرش نظامالدین حسن دوم
رسید؛ ولی از طرف احمد تگو دار ،پسر دیگرش به نام مظفرالدین به حکومت شبانکاره تعیین شد که فرمانروایی
او نیز سه سال به درازا کشید .در عهد حکومت وی ،رابطه شبانکاره با ایلخانان به تیرگی گرایید .لشکر مغوالن به
شبانکاره حمله نمودند ،مظفرالدین به لرستان فرار کرد و نهایتا در سال  ٧١٦قمری درگذشت .بعد از مرگ او
شرایط شبانکاره دگرگون شد؛ عدهای از مقامات مغولی برای جمعآوری مالیات به فارس و شبانکاره اعزام شدند و
حکام مغولی اعتبار خویش را از دست دادند تا آنجا که غازان خان در سال  ٦٩٥قمری ،شبانکاره ،فارس و خلیج
فارس را برای سه سال به ملک اسالم طیبی جمالالدین مقاطعه داد.
در سالهای پایانی قرن هفتم قمری ،دخالتهای ایلخانان در امور شبانکاره افزایش یافت که علت عمده آن،
اخذ مالیات و خراج بود .در سال  ٦٨٩قمری ،ناصرالدین محمود ،یکی از ملوک صاحبنام شبانکاره به قدرت رسید
و از حمایت گیخاتو برخوردار شد .او در سه سال سلطنت خود ،مصدر کارهای مهمی شد و به اوضاع اجتماعی و
اقتصادی شبانکاره سروسامان بخشید .پس از وی مجددا اداره امور شبانکاره به نمایندههای مغولها واگذار میشود.
در این دوران ،امرای شبانکاره یا در دربار ایلخانان به شکل گروگان زندگی میکردند و یا در قلمرو پیشین شبانکاره،
عامل و کارگزار مغوالن و اینجوها بودند .در قرن هشتم قمری نیز این وضعیت ادامه یافت و علیرغم جابهجایی

ایلخانان ،امرای شبانکاره تحت تسلط اینجوها و فرستادگان مغولی بودند .قرن هشتم در حالی آغاز شد که
بیست و سومین حکمران شبانکارهای به نام غیاثالدین محمد بر سرکار بود.

 ۹۰

جایگاه فرهنگ و ادبیات نزد ملوک کُرد شبانکاره ( ٧٥٦ق ٤٢١-ق)

از زمان وی تا نیمقرن بعد که ملوک شبانکاره به دست آل مظفر برافتادند ،حدود شش نفر دیگر بر سرکار آمدند
که تا سال  ٧٥٦قمری در رأس امور شبانکاره بودند .آخرین آنها امیر اردشیر نام داشت .در این فاصلۀ نیمقرنی،
دولت ایلخانان در ایران به سال  ٧3٦قمری سرنگون گردید ،بهجای آن ملوکالطوایف در ایران ظهور کرد و دوران
فترت آغاز شد .ملوک آل مظفر ،محصول این دوران بودند که با ظهور خود بالی جان ملوک شبانکاره شدند .در
نیمه اول قرن هشتم در فارس نیز به جای سلغوریان ،ملوک معروف به آل اینجو بر سر کار آمدند .ملوک آل اینجو
نیز که از سال  ٧٢٥قمری تا  ٧٥٨قمری در فارس بر سرکار بودند به دست آل مظفر از بین رفتند .بنیانگذار
حکومت آل مظفر ،امیر مبارزالدین محمد بود که پس از مرگ سلطان ابوسعید بهادر و سقوط ایلخانان ،فارس و
کرمان و شبانکاره را تصرف کرد .او با قتل ابواسحاق اینجو که ممدوح حافظ بود ،شیراز را تصرف نمود .حکومت
آل مظفر به دست تیمور گورکانی از بین رفت .مالیات شبانکاره در سال  ٧٤٤قمری ،دو میلیون دینار بوده است.
در نیمه اول قرن هشتم که شبانکاره دوران پایانی حکومت و استقالل خویش را میگذرانید ،شخصیت علمی و
مذهبی مشهوری به نام قاضی عضدالدین ایجی در شبانکاره ظهور کرد که حافظ هم او را مدح کرده است .نام
اصلی وی عبدالرحمن بن عبدالغفار بوده است ،او که سنی مذهب و مخالف تشیع بود ،در روزگار پادشاهی ملک
اردشیر در شبانکاره و به علت مخالفت با شیعه امامیه ،مدتی زندانی بود تا آنکه در زندان درگذشت« .او
قاضیالقضات بود» (صداقت کیش« .)١٥٤ :١3٩٠ ،مشهورترین کتاب وی مواقف است که حافظ درباره وی چنین
سروده است:
دگرشهنشه دانش عضد که در تصنیف

بنای کار مواقف به نام شاه نهاد
(حافظ)٧٨٩ :١3٨٨ ،

در سال  ٦٩٩قمری نیز پایتخت ملوک هرمز از بندر هرمز به جزیره هرمز منتقل شد .رابطه ملوک شبانکاره
با ملوک هرمز رابطهای حسنه بود؛ همان طور که تا قبل از نابودی ملوک قیصر در کیش رابطه شبانکارهها با آنان
نیز حسنه بود؛ البته ملوک هرموز به علل گوناگون تالش داشتند روابط خود را با شبانکارهها در حد مطلوبی نگاه
دارند؛ ولی شبانکارهها بارها و بارها در امور هرموز دخالت داشتند که بیشتر به دلیل اختالفات داخلی ملوک هرموز
و مددخواهی آنان از امرای شبانکاره بوده است« .از آن جمله میتوان به قیام ایاز در هرموز و کمکخواهی تاجالدین
مسعود از امرای شبانکاره اشاره کرد که به موجب آن ،لشکر شبانکاره به هرموز رفت و چند مدتی در جرون باقی
ماند» (نطنزی معینالدین .)١٩٥ :بااینحال ،ملوک شبانکاره گاهگاهی ادعای مالکیت بر هرموز را داشتند و مثال
«در عهد حکومت الجایتو ملک عزالدین حاکم شبانکاره از ایلخان درخواست انضمام هرموز به شبانکاره را داشت
و ادعا کرد که مملکت هرمز از دوران قدیم از پدران من بوده است و الجایتو هم فرمان صادر کرد که لشکر فارس
و شبانکاره به او کمک نمایند .براین اساس ،نیرویی  ١٥هزار نفره فراهم شد و به محاصره بندر هرموز پرداختند،
ولی ره بهجایی نبردند» (شبانکارهای .)٢١٨ :١3٦3 ،الجایتو از  ٧٠3قمری تا  ٧١٦قمری در ایران حکومت کرده
است.

 -٣-٢اوضاع اقتصادی ملوک شبانکاره
منابع اقتصادی و مالی ملوک شبانکاره از سه ناحیه تأمین میشد .نخست کشاورزی و باغداری ،دوم دامداری و
سوم از طریق تجارت .درواقع دولت شبانکارهها از طریق وضع مالیات و عوارض بر محصوالت کشاورزی ،باغی و
دامداری و همچنین ،اخذ مالیات از کاروانهای تجاری و مسیرهای بازرگانی به تأمین بودجۀ مورد نیاز میپرداخت.
عالوه بر آن ،از معادن موجود در ملوک شبانکاره نیز کسب درآمد داشت .فضلاهلل شیرازی در این مورد مینویسد:
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«در شبانکاره ،معادنی بوده از جمله فلزات مانند نقره و فوالد و نمک هفترنگ» (شیرازی .)٤٢٢ :١33٨ ،به علت
اقلیمهای متنوع در ناحیه شبانکاره که شامل مناطق معتدل و گرمسیر میشد ،انواع محصوالت کشاورزی به دست
میآمد .انواع میوههای سردسیری و گرمسیری از قبیل انار ،پرتقال ،انجیر ،شفتالو ،نارنج ،ترنج ،لیمو ،خرما ،قصب،
انگور ،کشمش ،بادام ،گردو و نیز انواع محصوالت زراعی مثل گندم ،جو ،پنبه و کرباس در این ناحیه به حاصل
میشد .همچنین انواع داروهای گیاهی نیز از کوههای آن جمعآوری میگردید .کاالهایی همچون انواع پارچه،
فرش ،زیلو و عطر نیز در این ناحیه تولید میشده است .این محصوالت عالوه بر رفع نیاز مردم شبانکاره ،به سایر
مناطق همچون هرموز ،کیش و کرمان نیز صادر میشد و از این راه درآمدی را نصیب مردم و دولت میکرد.
دامداری نیز رواج داشت و گروههای قبیلهای در این ناحیه ،زندگی و در مسیر سردسیر و گرمسیر آن کوچ
میکردند .گوشت و لبنیات مورد نیاز ناحیه شبانکاره به دست همین گروههای قبیلهای تأمین و به نواحی تحت
کنترل ملوک هرمز ،کیش و شیراز فرستاده میشد.
حکمرانان کرد شبانکاره همچنین به پرورش اسب ،بسیار اهمیت میدادند و اسب ،یکی از اقالم صادراتی
آنها بود که از طریق کیش و هرموز به هند ارسال میشد .تاجر بزرگ جهان اسالم در سدههای میانه ملک اسالم
طیبی بود که مالیات خلیج فارس را به مبلغ هزار تومان از ارغون اجاره کرده بود و اسب یکی از اقالم عمده تجارتی
وی و سایر بازرگانان خلیج فارس در آن دوره محسوب میشد .نزدیکی شهرها و روستاهای ناحیه شبانکاره همچون
دارابگرد ،فسا ،نیریز ،سیرجان و اصطهبانات به کرانههای خلیج فارس و بندرها و جزایر آن ،نه تنها موقعیت
ترانزیتی به این ناحیه داده بود ،نیز باعث شده بود تا زمینۀ مناسبی برای صادرات محصوالت فراهم شود .راههای
تجاری که از خلیج فارس و پایانههای تجاری آن همچون کیش و هرمز به سوی نواحی درونی ایران میرفت ،از
درون قلمرو شبانکارههای کرد عبور میکرد .راههایی که از شیراز به سوی کرمان ،سیرجان و هرموز منتهی میشد،
همگی از سرزمین شبانکاره عبور مینمود .مسیر دیگر از شیراز به فسا و از آنجا به دارابگرد و سپس به ساحل
خلیج فارس میرسید .راه دیگری نیز بود که از شیراز به سوی جهرم رفته ،به الرستان متصل شده و به سمت
کیش میرفت .این راه نیز در قلمرو شبانکارگان بود .راه دیگری بود که از دارابگرد بهطور مستقیم به سیراف در
کرانههای شرقی خلیج فارس میرسید .به دلیل این موقعیت جغرافیایی ،شبانکارهها ،خواهناخواه با تجارت خلیج
فارس از یکسو و تجارت فالت ایران ،قفقاز ،آناتولی و آسیای میانه از سوی دیگر در ارتباط بودند .نکته مهم برای
تمام طرفهای ذینفع در تجارت خلیج فارس و مناطق هدف ،امنیت راهها بود و ملوک شبانکاره از طریق تأمین
امنیت راههای تجاری و کاروانهای بازرگانی و ساخت کاروانسرا ،آبانبار و مساجد و رباطها نقش خود را ایفا
نموده و ضمن کسب درآمد ،جایگاه خود را مستحکم میساختند.
مالیات راهداری ،عوارض بازرگانی و عوارض گمرکی از جمله مهمترین و حیاتیترین منابع درآمد دولت
کردان شبانکاره به شمار میرفت .بهاینترتیب برای حکام دولتهای مستقر در بندرها و جزایر خلیج فارس نکته
اساسی و استراتژیک ،وجود امنیت راههای پسکرانهای بود تا جریان تجارت ،مسیر طبیعی خود را طی کند و
منقطع نگردد .این دولتها نه فقط باید امنیت راههای دریایی را حفظ میکردند که میبایست با سیاست متعادل
و همزیستی مسالمتآمیز ،امنیت راههای پسکرانهای را حفظ میکردند و اینگونه بود که حکومت کردان شبانکاره
در پسکرانههای خلیج فارس اهمیت حیاتی یافته و بیش از سیصد سال دوام پیدا کرد .راههای تجارتی که از
خلیج فارس منشعب شده و وارد قلمرو شبانکارهها میشد ،به سوی اصفهان و ری و یزد رفته و از آنجا به شبکههای
ی ری ،سلطانیه ،تبریز و تفلیس بود .راه دیگر از ری به
اصلی پیوند میخورد .یکی از این شبکهها ،جادهی تجار ِ
همدان و کرمانشاه و عراق میرفت .تبریز در عهد ایلخانان ،بزرگترین مرکز تجاری شمال غرب ایران ،قفقاز و
آناتولی بود .راه تبریز به ترابوزان در این دوره بسیار موردتوجه بود.
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 -٤-٢آثار تاریخی بهجامانده از دوران کُردهای شبانکاره
از دوران حکومت ملوک کرد در شبانکاره فارس و نواحی پسکرانهای خلیج فارس ،آثار تاریخی و ابنیه کهن فراوانی
به جا مانده است که در شهرها ،روستاها ،دشتها و کوههای مناطق تحت حاکمیت ملوک شبانکاره پراکندهاند ،به
طور مثال در شهر داراب امروزی واقع در  ٢٤٠کیلومتری جنوب شیراز ،مسجدی وجود دارد که به مسجد سنگی
معروف است .دربارة این مسجد روایات متعددی موجود است که از آن جمله میتوان به انتساب این مسجد به
دوره ساسانی اشاره نمود .بنا به روایت برخی از محققان ،این مسجد در اصل ،یک آتشکدة سنگی متعلق به دوره
ساسانی بوده است .برخی دیگر از محققان بر این باورند که «این ساختمان در طول تاریخ ،کاربردهای متنوعی
داشته همانند معبد مهرپرستی ،آتشکده زرتشتی و مسجد اسالمی» (صدارت خدیجه .)١3 :١3٨٦ ،مورخ مشهور
دوران شبانکارهها ،یعنی شبانکارهای در مجمع االنساب ،بنای این ساختمان را به مظفرالدین مبارز نسبت داده
است و مینویسد« :در هیچ والیت شبانکاره چنین عمارتی وجود ندارد» (شبانکارهای .)١٦٠ :١3٦3 ،آنگونه که
شبانکارهای مینویسد ،این بنا در عهد ملوک شبانکاره ساخته شده است؛ ولی مطابق با بررسیهای صداقت کیش:
«این بنا شباهت فوقالعاده با مسجد ایگ دارد» (صداقت کیش ،الف.)٢١٧ :١3٩٠ ،
در شهر ایگ که امروزه بدان ایج میگویند ،آثار فراوانی از ملوک شبانکاره بر جای مانده است که میتوان به
کاخ ملک مظفرالدین محمد ،قلعه سفید ،چهارطاقی ،مسجد سنگی و سازههای آبی و آبرسانی اشاره نمود« .شهر
ایگ از سال  ٥١٠قمری توسط ملک نظامالدین پایتخت شبانکارگان شد و داراالمان نام گرفت» (آل ابراهیم،
« .)١٦٩ :١3٨٧بنای اولیه شهر ایگ را به نظامالدین حسن که در سال  ٤٥٩قمری به حکومت رسید نسبت
میدهند» (شبانکارهای« .)١٥٢ :١3٦3 ،برخی دیگر ،ساخت این شهر را به حسنویه یا همان فضلویه که نام اصلی
آن فضل بن علی بوده نسبت میدهند» (ابن بلخی .)١33 :١3٦3 ،نویسندة کتاب دفتر دلگشا نیز اعتقاد دارد که:
«نظامالدین حسن ،سازنده شهر ایگ بوده و همو بود که نام آنجا را شبانکاره نهاد (شبانکارهای .)٤٦ :١3٨٩ ،آیا این
شهر ،همان شهری است که مارکوپولو از آن تحت عنوان شبنکاره یاد کرده است؟ و در مورد آن مینویسد« :در
شهر ایگ ضرابخانهای هم وجود داشته است که سکههای طال و نقره در آن ضرب میشده است» (آل ابراهیم،
 .)١٠٧ :١3٨٧عالوه بر شهر ایگ که پایتخت مشهور شبانکارههای کرد بوده ،در دشت مقابل این شهر نیز آثار
فراوانی از آن دوره باقی مانده که میتوان به شهر رزکان ( )Razkanاشاره نمود« .در شهر رزکان نیز مسجد جامع
عتیق ،حمام ،تابوت سنگی ،قلعه دختر و غار چهل پری ازجمله آثار تاریخی بر جای مانده از دوره شبانکارهها
است» (صداقت کیش ،الف.)٢٧٨ :١3٨١ ،

 -٥-٢فرهنگ و ادبیات در نزد ملوک شبانکاره
شواهد و اسناد تاریخی نشان میدهد که ملوک شبانکاره به مقولۀ فرهنگ و ادبیات توجه بسیار داشتهاند؛ بهگونهای
که نشانههای فراوانی در مورد اهتمام و توجه آنان به مقولههای فرهنگی از جمله ادبیات و بهویژه شعر و شاعری
وجود دارد .از جمله این ملوک میتوان به ملک مظفرالدین محمد بن قطبالدین مبارز اشاره نمود که توجه و
اهتمام او نسبت به ادبیات و هنر زبانزد بوده است؛ حتی خود او نیز شعر میسروده است .شعر زیر را این امیر
شبانکارهای در سوگ پسر خویش سروده است:
ای جااان پاادر کااه آن جاهاااناات خاوش باااد
تااو ماالااک بااقااا را بااه فاانااا بااگاازیاادی

رفاتای ز بارم کااه جاااوداناات خاوش باااد
ساااوری ساااره کردی که روانت خوش باد
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و همچنین در نامهای به کمالالدین اسماعیل و شوق دیدار او چنین میسراید:
چون نیسااات مرا باه خادمتات روی وصاااال
گاویام فالاکااا در تاو چااه ناقصااااان آیااد

سااار برخط دیوان تو دادم ماه و ساااال
گر زان کاه رسااااانیم زماانی باه وصااااال

کمالالدین هم پاسخ میدهد که:
آنی تو کاه خورشااای سااارافکناده توسااات
هر کوساااات خاداوناد دهناد بناده توساااات

و آن گااه باه جاان ،کماال جویناده توسااات
جویاای کماال اناد باه جاان خلق جهاان

این شعر ملک مظفرالدین شبانکارهای هم بسیار زیبا و دلنشین است:
از دساااات روز گااار دیاااری گاارفااتااهایاام
دیااوانااهوار در هاامااه عااالاام هااماای دویاام
باا جور ،دشااامنی شااااب و روز کاار مااساااات
پر نقش گشااات جملاه تن از خون و جوش دل
باس غصااااه هااا و غام کااه باخاوردیام در جاهااان

وز شاااارباات زمااانااه خاماااری گارفاتااهایام
تااا نشاااناود کسااای کااه قاراری گارفاتااهایام
انصااااف ده کاه خوش ساااروکااری گرفتاهایم
کاخخر ز دساااات دوساااات نگااری گرفتاهایم
تااا از کانااار دوساااات کاناااری گارفاتااهایام

ملوک شبانکاره ازجمله حکومتهای محلی بودند که ضمن توجه به ایدة ایرانشهری ،به تقویت فرهنگ ایرانی
نیز همت گماشتند و در تربیت شاعران و نویسندگان و تشویق آنها و پرورش شعر و ادبیات تالشهای ستودنی
کردند .آنها ملوکی ادبپرور بودند .یکی از آثار ادبی این دوره ،اثر معروف به دفتر دلگشا است که ادیب و شاعر
شبانکارهای به نام صاحب شبانکارهای در سال  ٧٢٠هجری قمری سروده است .این منظومه دارای یازده هزار بیت
شعر است« .سراینده این منظومه در دولت نظامالدین طیب شاه شبانکارهای دبیر بوده و شعر هم میسروده است»
(شبانکارهای« .)١3 :١3٨٩ ،دفتر دلگشا با پیروی از سبک و سیاق شاهنامه فردوسی سروده شده است و خود یک
منظومۀ حماسی و تاریخی به شمار میرود» (غفوری .)٧٨ :١3٩٦ ،صاحب شبانکارهای تحت تأثیر گفتمان
ایرانگرایی حاکم بر خاندان شبانکاره به تمجید از نژاد قهرمانان شاهنامه پرداخته و نسب پهلوانی و ایرانی آنها
را میستاید .اینک با نقل ابیاتی از دفتر دلگشا این سخن را به پایان میبریم:
چااو شااااایااران ایااران پاااکاایاازه مااغااز
باااافاااارمااااود تااااا جااااام نااااامآورش
دو روز و شاااااباااان روزگاااار جاااهاااان
نشاااسااااتانااد ب اا او سااااه اخاتارشاااامااار
نااخساااات الااف ناااماای ز هااناادوسااااتااان
یاااکااای ماااوباااد دیاااگااار از راه روم
گاااذر کااارد و آماااد بااار شاااااهاااریاااار
ساااااه دیااگاار یااکاای مااوبااد ذوفاانااون

بگفتناد از اینسااااان ساااخنهاای نغز
باابااردنااد بااا زیااج شاااااهاای باارش
نشاااساااات از بر زیج شاااااهی نهااان
بااازرگاااان داناااادل هاااوشااااایاااار
سااااار نااامااداران جااادوساااااتااان
کااه ادریااس ثاااناای بااد اناادر نااجااوم
یااکاای رهااگااذاری بااد اناادر کاانااار
بااه هنر نیااک و بااد شاااااه را رهنمون
(شبانکارهای)١٧٩ :١3٨٩ ،
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باارو باارگااذشااااات آن باازرگاای و داد
بااازرگااای و فااار و ناااژاد و هااانااار
و لایاکان چااه ساااود ایان هامااه درد و رناج
گااهاای باارکشاااااد ماار تااو را روزگااار
چاانااان شااااهااریاااری ب ای افااکاانااده خااوار
کااه نااه باخاتاش آمااد بااه کااار و نااه تایاغ
چاو او بارگااذشاااات از سااار تاااج و تاخاات

کااه داد و دهااش دارم از او بااه یاااد
هاامااو کاارد پاایاادا در آن بااوم و باار
کاه بس ریمنسااات این سااارای ساااپنج
گااهاای ساااااازدت روزی مااور و مااار
بااه خاااک اناادرونش چنااان خاااکسااااار
دریااغ از چاانااان شااااهااریاااری دریااغ
ز بااخااتااش درآمااد یااکاای نااو درخاات
(همان)١٤٠ :

 -٣نتیجهگیری
حکومت ملوک کُرد شبانکاره در جنوب ایران و پسکرانههای خلیج فارس حدود  33٠سال به درازا کشید
که نتیجۀ آن آبادی و رونق این مناطق از یکسو و آوازة نیکنامی ملوک کرد شبانکاره در تاریخ و کارنامهای
درخشان از سوی دیگر بوده است .دولت شبانکاره که در قرن پنجم هجری شکل گرفت در طول سه قرن و
نیمی که بر سر کار بود ،دارای کارکردهای گوناگون فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی بوده است که میتوان به
این موارد اشاره نمود :حفظ امنیت ،نگهداری از خطوط بازرگانی ،عمران و آبادی ناحیه تحت حاکمیت خود
در جنوب ایران ،شکوفایی فرهنگ و حمایت از اهل ادب و دین ،ارج نهادن به ایران باستان و نوعی رنسانس
ساسانیگرایی و مقاومت در برابر عناصر غیر ایرانی مخصوصا غزان و مغوالن ،تأکید بر خصایص فرهنگی و
قومی خود و تالش برای حفظ استقالل ناحیۀ شبانکاره .ستون فقرات دولت ملوک شبانکاره را سه عنصر
جغرافیا ،تاریخ و تجارت تشکیل میداد .جغرافیای ناحیۀ شبانکاره به ملوک کرد آن این امکان را میداد که
بتوانند جایگاه خود را مستحکم کنند ،به دوام و استقالل دولت خویش بپردازند و مواضع مستحکمی در
قبال رقبا داشته باشند .تاریخِ این قوم و انتساب آنها به ایران پیش از اسالم و مخصوصا دولت شاهنشاهی
ساسانی ،اعتبار تاریخی ویژهای بدانها بخشیده بود؛ به طوری که به پشتوانۀ همین اعتبار تاریخی ،آنها
خود را ازنظر نژاد تاریخی ،اصیل دانسته ،خود را دارای حق آب و خاک شمرده و عناصر رقیب مثل اتابکان
سلغری فارس و مغوالن را میدانستند .در حقیقت ،همین عنصر و پشتوانۀ تاریخی ،مشروعیت ملوک کرد
شبانکاره را تضمین مینمود .تجارت نیز منبع اصلی درآمد آنها به شمار میرفت .تسلط شبانکارهها بر
راههای اصلی تجارت میان مبادی و بندرها و جزایر خلیج فارس با درون و حاشیۀ فالت ایران ،آنان را ثروتمند
ساخته و قادر به اجرای برنامهها و سیاستهای خود مینمود .کاوشهای باستانشناسی مورد نیاز اگر در
ناحیه شبانکارة فارس صورت پذیرد ،ابعاد تازهای از حقیقت تاریخی بر اهالی فرهنگ و تاریخ این مرزوبوم
روشن خواهد شد.
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ابن بلخی .)١3٦3( .فارسنامه .بر اساس متن مصحح دسترنج و نیکلسن ،تصحیح منصور رستگار فسایی ،چاپ
سوم ،فارس :بنیاد فارسشناسی.
اسدپور ،حمید .)١3٩3( .تاریخ شبانکاره .بوشهر :دانشگاه خلیج فارس.
حافظ ،شمسالدین محمد .)١3٨٨( .دیوان غزلیات .به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و هاشم جاوید ،چاپ دوم،
تهران :فروغ دانش.
شیرازی ،احمد بن ابیالخیر .)١3٥٠( .شیرازنامه .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
شبانکارهای ،محمد بن علی .)١3٦3( .مجمعاالنساب .تهران :امیرکبیر.
شبانکارهای ،صاحب .)١3٨٩( .دفتر دلگشا .به کوشش غالمحسین شبانکارهای و پروانه بهرامی ،تهران :بنیاد
فارسشناسی ،آوند اندیشه.
صداقت کیش ،جمشید .)١3٨١( .کردان پارس و کرمان .تهران :علمی گالج.
اا ( )١3٩٠کردان شبانکاره .تهران :علمی کالج.
فسایی ،حسن .)١3٦٧( .فارسنامه ناصری .به اهتمام منصور رستگار فسایی ،تهران :امیرکبیر.
غفوری ،رضا« .)١3٩٦( .دفتر دلگشا و تلمیحات شاهنامهای آن» .کاوشنامه ،سال هجدهم ،شماره  ،3٤صص
.١٠-3٥
نطنزی ،معینالدین و پروین استخری .)١3٦3( .منتخب التواریخ معینی ،تهران :اساطیر.
شیرازی ،عبداهلل بن فضلاهلل (وصاف الحضره) .)١3٨٨( .تجزیه االمصار و تزجیه االعصار ،به کوشش ایرج افشار و
محمود امید ساالر ،تهران.

