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 ته پوخ  چکیده 
کُرد شبانکاره   ا  یمحل  ی هااز حکومت   یکیملوک  و   رانیدر جنوب 

از سه قرن دوام داشته است.    شی فارس است که ب  جیخل   ی هاکرانهپس 

چند  نیا با  که  س  نیحکومت  تار  یاسیقدرت  مشهور  و    رانیا  خیو 

مغوالن   ان،یخوارزمشاه  ان،یسلجوق  عباس،ی اسالم، ازجمله خالفت بن 

  جیو خل   رانیدر تحوالت جنوب ا  یمهم  گاه یجا  ،دوره بودهم   لخانانیو ا

 ی بررس   یپژوهش در پ  نیفارس در زمان مورد اشاره داشته است. ا

 یهاکرانهو پس   رانیجنوب ا  خیحکومت کُرد نژاد در تار  نیا  گاهیجا

از   ندیآیحساب مها که از نژاد کرد به  فارس است. شبانکاره   جیخل

شده و پس از ورود اسالم   رانیا  بجنو  خیتار  وارد صحنه   یعهد ساسان 

در مناطق   ژهیوبه   ران،یا  خیمهم تار  گرانیاز باز  یکیهمواره    ران،یبه ا

 یحکومت در قرن پنجم هجر  سیکه موفق به تأسبودند تا آن  ،یجنوب

نها و  هجر  تا  یشدند  هشتم  قرن  در  مظفر  آل  دست  منقرض   ی به 

گاه    ،ی مداردرتسال )، ق  3٠٨. ملوک کرد شبانکاره در طول  دندیگرد

تابع با  گاه  و  استقالل  خو  تی به  دولت  ا  شیبه حفظ    نی پرداختند. 

ملوک   یژگیو  نیترسؤال است که مهم   نیپاسخ به ا  یپژوهش در پ

در   یاست که عنصر فرهنگ   نیا  ی محور   ه یشبانکاره کدام بود. فرض

 یها افته ینموده است.    فایا  نیادیو بن   ینزد ملوک شبانکاره نقش اساس 

از محققان، عنصر   یکه برخالف نظر برخ  دهدینشان م  ژوهشپ  نیا

در نزد ملوک شبانکاره به عنصر قوام دهنده   یفرهنگ و تعلقات فرهنگ

 بود.   شدهلیتبد

پاشا کوردەکانی شەبانکارە یەکێک لە حکومەتە خۆجێییەکان لە باشووری ئێران  
درێژەی زیاتر لە سێ سەدە  دەسەاڵتیان  کە    بوون   کەنداوی فارس  کەنارەکانی  و

کێشا. ئەم حکومەتە کە لەگەڵ چەندین هێزی سیاسی و ناوداری مێژووی ئێران 
عەباس، سەلجووقییەکان، حکوومەتی و ئیسالم، وەک دەسەاڵتی جێنشینیی بەنی

لە   گرنگی  پێگەیەکی  بوو،  هاوچەرخ  ئیلخانەکان  و  مەغۆلەکان  خواڕەزم، 
ردەمی ناوبراودا بووە. گۆڕانکارییەکانی باشووری ئێران و کەنداوی فارس لە سە

تاوتوێ و هەڵسەنگاندنی پێگەی ئەم حکومەتە بە    یشوێن  ئەم توێژینەوەیە بە
.  داکەنداوی فارس   کەنارەکانی  ە لە مێژووی باشووری ئێران وەوەیڕەگەز کورد

نێو  لە سەردەمی ساسانیەکانەوە ڕۆیشتنە  شەبانکارەکان کە ڕەگەزیان کوردە، 
ئێرا باشووری  مێژووی  بەردەوام  گۆڕەپانی  ئێران،  بۆ  ئیسالم  هاتنی  پاش  و  ن 

ئێران، بە تایبەت لە  بوون کە ڕۆڵێکی گرینگیان لە مێژووی  یەکێک لەوانە 
کۆچی  پێنجی  سەدەی  لە  توانییان  کە  ئەوەی  تا  بووە  باشوور  ناوچەگەلی 

کۆتای لە  و  دابمەزرێنن  سەدەی یحکوومەت  لە  موزەفەرییەکان  دەستی  بە  دا 
 ساڵ   ٣٠٨ە لە درێژەی  پاشا کوردەکانی شەبانکار  هەشتی کۆچی لەناوچوون.

ک(، هەندێ جار بە سەربەخۆیی و هەندێ   ٧٥٦  بۆک    ٤٢١)  دەسەاڵتیاندا
توێژینەوەیە   ئەم  دەپاراست.  دەوڵەتەکەیان  پێڕەوی  بە  ئەم   دەیەوێجار  وەاڵمی 

ە  ان کە گرنگترین تایبەتمەندیی پاشاکانی شەبانکارە کام  پێشکەش بکات  پرسیارە 
و   جەوهەر  کە  ئەوەیە  سەرەکی  گریمانەی  الی   هۆکاریبووە.  فەرهەنگی 

گێڕاوە.   بنەڕەتیی  و  سەرەکی  ڕۆڵی  شەبانکارە  توێژینەوەیە  ئەپاشاکانی  م 
فەرهەنگ   بابەتی دەریدەخات کە بە پێچەوانەی بۆچوونی هەندێ لە توێژەران،  

پابەندی بە  و  بووبوو  شەبانکارە  پاشاکانی  الی  فەرهەنگییەکان  هۆکارێکی  یە 
 وزەبەخش و پەرەپێدەر.

کلیدی: فرهنگ  ؛ حکومت  ؛کرد  ؛شبانکاره  واژگان   ؛ یعناصر 

 . فارسجیخل  یهاکرانهپس

س هگهوش   هۆکارە   ؛حکومەت  ؛کورد   ؛شەبانکارە  کی:هر هلی 
 . کەنداوی فارس کەنارەکانی ؛فەرهەنگییەکان

 مقدمه  -١

ی هااستانشبانکاره هم نام قوم است و هم نام مکان. در ایران چندین ناحیه با نام شبانکاره وجود دارد که در  

ی میمند در استان فارس، شبانکاره در کرمانشاهان، هاشبانکاره به    توانیممختلف کشور قرار دارند که از آن جمله  

است که در برخی    شبانکاره نام ایلی  نیچنهم   استان بوشهر اشاره کرد.  شبانکاره شبانکاره در خراسان رضوی و نیز  

ی فارس،  هاشبانکاره مثال: طوایف    طور  به  ،کنندیم و حتی کشورهای همسایه مثل عراق زندگی    رانیمناطق ااز  
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محلی   یهاحکومت و    هادولت ی کرمانشاهان. عالوه بر آن، شبانکاره نام یکی از  هاشبانکارهی کردستان و  هارهشبانکا

شده و  ی پنجم تا هشتم هجری قمری صاحب قدرت  هاقرن  فاصل  حدتاریخ ایران است که در جنوب کشور و در 

»شبانکاره یا شوانکاره در    ی خواهد شد.ااره اش  هاآنی گذاشتند که در این جستار به  جابهنشانی از خود در تاریخ  

به معنای   کهآنبنابراین شبانکاره قبل از  ؛  لغت به معنای چوپان یا کسی است که کار وی و شغل وی چوپانی است

 (. ٢٧:  ١3٩3،)اسد پور  «رودیمبه شمار  معرّف یک پیشه و شغل  فردی باشد، یا نام مکان یا نام  ء اسم شی  صفت یا

که نسب خود را به دوران پیش از اسالم    اندبرشمرده  کردها را گروهی از    هاشبانکاره ی و نژاد،  تبارشناس  نظر  از
 چند معنی دارد: یکی به معنای  ی کرُدواژه .  اندبودهرسانده و به باور برخی، از منتسبان و وابستگان خاندان ساسانی  

، عالوه بر آن، کُرد به معنای پهلوان نیز آمده است. اندآورده است و البته آن را به معنای چوپان نیز    گردابانیب

بوده   پرور دام ی، مردمانی چوپان و  احرفه شغلی و    ازنظر،  رسدی ماز اسالم    شی پبه  هاآنکه تبار و تاریخ    هاشبانکاره 

دولت    که خاستگاه جغرافیایی و تاریخی آنان قلمرو   اندبوده  کردهاو  لُرها    مجموعهنژادی از اقوام متعلق به    نظر  ازولی  

کار  مسلّم است شبانکاره یا شوانکاره در اصل به معنای چوپان و کسی است که    آنچه،  حال  هر  بهماد بوده است.  

  هاشبانکاره   دولت   کهیطوربهی است، اما این معنا ثابت باقی نمانده و در طول تاریخ دچار تحوّل شده،  پرورداماصلی وی  
ی محلی موفق هادولت یکی از    دندی رسانیمدر جنوب فارس یا ملوک شبانکاره که اصل و نسب خود را به ساسانیان  

معرف یک نام تاریخی بوده است وگرنه   هاآنو شبانکاره برای    روندیمتمدن شهری، فرهنگ و ادب به شمار   حوزهدر  

 .پرداختندیمو در درون قلمرو و مرزهای خود به اعمال قدرت    اندبودهو سیاست    حکومت و دولت و تجارت  صاحب   خود،

ی از سوو    انجامدیمتاریخ ملی    ترق یعمو    ترقیدقی، بررسی و شناخت تاریخ محلی به درک  کل  طور  به

. شناخت تاریخ و کارکرد ملوک آوردی می تاریخی و فرهنگی را فراهم  هاافتهدیگر امکان کاربردی نمودن ی

زوایای پنهان تاریخ ایران و   تواندیمنیست و واکاوی تاریخ ملوک شبانکاره    مستثناشبانکاره نیز از این قاعده  

تاریخ فرهنگی و ادبی آن را روشن نماید. این تحقیق در پی بررسی نقش عناصر فرهنگی در ساختار  جمله از

و رویکرد    هااستیساز عناصر فرهنگی در این مقاله همان    منظور  ایران است. و تاریخ ملوک شبانکاره در جنوب  

سو و نقش فرهنگ در ساختار سیاسی و اجتماعی ملوک شبانکاره از سوی فرهنگی ملوک شبانکاره از یک

 در نکات برجسته    ازجمله  مثال توجه ملوک شبانکاره به هویت ایرانی و ترویج زبان فارسی  طوربه.  استدیگر  

  نظر  نقطه  از. هدف این پژوهش عبارت است از پرداختن به تاریخ ملوک شبانکاره  رودیمبه شمار    نیب  نیا

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.

 پژوهش ۀن یش یپ - ١-١

  افته یانتشارانجام و    تحوالت سیاسی ملوک شبانکاره آثار و تحقیقات چندی به همت پژوهشگرانة تاریخ و  دربار 

  ونیهما (، ناصر تکمیل  ١3٩٦)  ی غفور(،  ١3٨١)   شی کبه پژوهش محققانی چون صداقت    توانیماز آن جمله    است.

تحقیقات و    نیا  اشاره نمود.(  ١3٨٧)   انییرضای  عل( و  ١3٩3اسدپور ) (، حمید  ١3٩٤)   ینیحسمعتصم    (،١3٥٧)

و از نقش و کارکرد    اندپرداخته ارزش علمی، تنها به بررسی تحوالت سیاسی این خاندان    آثار در عین اعتبار و

تاریخ فرهنگی   تیاهم اند. این مقاله کوششی است برای تبیین  غفلت کرده  عنصر فرهنگ در نزد ملوک شبانکاره
 . رودیمدر این حوزه به شمار  هاتالشنخستین  جمله ازو ادبیات در نزد آنان و ملوک شبانکاره و نیز جایگاه فرهنگ 
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 بحث و بررسی  -٢

 جغرافیای ناحیه و ملوک شبانکاره - ١-٢

شده است. این  سال بر آن حکمرانی کردند در جنوب ایران واقع  33٠سرزمینی که ملوک کرد شبانکاره به مدت 

به حدود شیراز،  ها  های فارس، کرمان و هرمزگان قرار دارد. شمال قلمرو شبانکاره سرزمین امروزه در بین استان

  رسید. این مرزها ثابت نبود و شرق آن به سیرجان کرمان، جنوب آن تا هرمز و میناب و غرب آن تا الرستان می

. شدیمرکزی این حکومت یعنی ایگ و اصطهبانات و داراب محدود م  گاه به هسته   ،دچار کاهش و کاستی شده

ریز، فسا، ایگ، داراب، استهبان، نی  : شامل  ،شبانکاره قرار داشتندشهرهای مهم این سرزمین که زیر نظر ملوک  

 لومترمربعیهزار ک  ١3٠حدود   مساحتی طور میانگینها به قلمرو شبانکاره گستردگی . بود سیرجان، رونیز و رزکان

و    شدن قلمرو شبانکارگان، ناشی از جنگ و نبرد با همسایگان و شکست  اد یز  و  کماین    . علتشدی مرا شامل  

ی زیادی از قلمرو  هابخش رویارویی با سالجقه و یا ایلخانان،    در دورانمثال    طوربهبوده است،    ها جنگپیروزی در  

 .افتادیمحریفان  به دستملوک شبانکاره  

 و سیر تحوالت در حکومت ملوک شبانکاره یریگ شکل -٢-٢

اند و از آنان تحت عنوان کردان پارس،  داشته   دیرباز حضورفارس و کرمان از  در    خصوصهدر جنوب ایران و ب  کردها

کرمان بنیانگذار  شده  ادیو شبانکاره    کردان  نوادگان  از  را  کردان شبانکاره خود  یعنی   است.  پادشاهی ساسانی 

شبانی بوده ها کار آناست: » کرده  به شغل کردان شبانکاره اشاره  نامهفارس  ابن بلخی در دانند. اردشیر بابکان می

 نویسد ی م  تاریخ وصافدر    وصاف الحضرهاما  (؛  ١٦٤  :١3٦3  ن بلخی،ب)ا  « وارد فارس شدند  هیبواست و از زمان آل 

کردان شبانکاره در فارس شامل پنج شاخه   (.١٨٦  :١33٨  ،شیرازی )  « اندها پیش از اسالم در فارس بوده آن: » که

ها  بعد از ورود اسالم به ایران، شبانکاره   .رامانیان، شکانیان، کروبیان،  انی، مسعودانیلیاز: اسماع   بودند که عبارتند

ها پیرو  که در ابتدا آن   رسدیبه نظر م  .صورت گرفت  ریها با تأخاما اسالم آوردن آن  ،مرور مسلمان شدند  نیز به

ها به مذهب  حکومتگر آن  ها و ازجمله شاخهبرخی از آن  ،و یا امامیه بودند ولی در قرون بعدی   یامام  شیعیان هفت

  ،حال  ن یا  باد.  را جلب کنن   عباس ی  شافعی از مذاهب اهل سنت گرایش یافته باشند تا بتوانند حمایت خالفت بن 

بوده است. در    یامام فته  شیعه،  آخرین حاکم آنان یعنی ملک اردشیر  دهدیوجود دارد که نشان م  ییهاگزارش 

کردی در آن وجود داشته   ی هاهیمااند که بنخاصی بوده  خود دارای لهجه   ورواج داشته  ها زبان فارسی  دربار آن 

 است.

سلجوقیان مصادف بود.    یابیو قدرت  هیبوقمری بود که با زوال آل   ٤٢١آغاز حکمرانی ملوک شبانکاره سال  

حکمرانی امرای    ی،قمر   ٤٤٨حسنویه در سال    بنمشهور به فضل    ،فضل بن علی  ره به نامامیر معروف شبانکا

مشهور داراالمان   ها شهر ایگ با قلعهبنیان نهاد. پایتخت آن  ،ندیگوی هم م  ایگکه به آنان امرای  ی را  اشبانکاره 

همانا    ،نظرهاها و اختالف اند که یکی از علل این تفاوت نفر برشمرده   ٢٩نفر تا    ١٥بود. تعداد ملوک هرموز را از  

برای نمونه یکی از ملوک مشهور   ؛اندها است که گاه مستقل و گاه وابسته بوده فرود حکمرانی آن  و   فرازو    طشرای

ولی   ،هرمز گسترش داد   ره یو جز  فارس  جیقلمرو شبانکاره را تا حد خل،  مظفرالدین محمد  ه نام ملکشبانکاره ب

  ه نامفردی بود ب   ،ها به قدرت رسیدملوک شبانکاره تابع ایلخانان شدند. اولین کسی که از شبانکاره   ،بعد از وی 

ما چهارمین امیر  نهاد؛ املوک شبانکاره را در جنوب فارس بنیان  ،قمری  ٤٢١که در سال  ی اعلی رامانی شبانکاره 

به سراسر فارس بسط داد و از الب ارسالن ها را  قدرت آن  ،حسنویهبن  فضل    به  یعنی فضل بن علی مشهور  ،هاآن

 سلجوقی فرمان امارت فارس را اخذ کرد.
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روابط آن  ،در قرن پنجم هجری  و  تا    ی ازه یآم  ،هاملوک شبانکاره تحت نظر سلجوقیان بودند  از سرکشی 

برم در  را  توسیمثال،    طوربه  .گرفتیاطاعت  الملک  نظام  سال    ،خواجه  سرکوب   ٤٦٤در  برای  ی قمری شخصا  

 ،کرمان که زیر قدرت قاورد قرار داشت  با سالجقه  حالن یحسن به شبانکاره آمد. ملوک شبانکاره درع  نیالدنظام 

رفته سالجقه رو به انحطاط نهادند و اتابکان داشتند تا آنکه قرن ششم هجری فرارسید و رفته  ی زیوخروابط پر افت 

مرز  ها همقمری فارس را در دست خویش گرفت و سلغریان و شبانکاره   ٥٤3قدرت یافتند. سنقر بن مودود در سال  

فارس روابط متشنجی داشتند و  ضعیف شده بودند. ملوک شبانکاره با اتابکان سلغری  نیز  کرمان    شدند. سالجقه

همیشگی،   ی هایکی از علل این جنگ  .ها جنگی صورت نگیردسالی نبود که بین این دو و متحدین آن  با یتقر

سلغریان را دارای سطح نازل فرهنگی   ،دانستندملوک شبانکاره که خود را اصیل می  .تفاوت فرهنگی و قومی بود

ی  هانه یزمعلل و    جمله  اختالفات قومی و فرهنگی از  .کردندی مسلغریان تصور    و خود را برتر از  پنداشتندیو قومی م

بلکه نسب خود   ،دانستندفقط خود را از کردها می   این دو قدرت محلی بوده است. ملوک شبانکاره نه  بین  رقابت 

  . کردندیقلمداد متفاخر نموده و همواره حکومت خود را ادامه ساسانیان    ، به این نسبرا به ساسانیان رسانیده

دانستند. ملوک شبانکاره از  از خود می  ترن ییو آنان را پاکرده  غز بودن تحقیر    لی سلغریان را به دل  حالن ی درع

 ریز را تحت سلطه نیشهر    کهی طوربه  ؛در فکر توسعه قلمرو خود بودندیعنی قرن هفتم قمری  ابتدای این قرن  

دست شد. کرمان هم یکی از  بهها و اتابکان سلغری فارس دستد بین آنخود درآوردند و بارها شهر فسا و دارابگر

  ٦٢٩شبانکاره در سال    هیآن بین شبانکاره و سلغریان جنگ و نبرد بود. پای مغوالن به ناح  سر  مناطقی بود که بر

ملوک شبانکاره و    نی ترقمری باز شد. در قرن هفتم قمری، امیری در شبانکاره به قدرت رسید که یکی از برجسته 

یازدهمین حاکم    ،نماد این دولت در حوزه سیاست، ارتش و فرهنگ بود و او کسی نبود جز ملک مظفرالدین محمد

خون ،  قمری حاکم ملوک شبانکاره بود در میدان نبرد با مغوالن  ٦٥٨تا    ٦٢٤از حکمرانان شبانکاره. او که از سال  

را در جنگ با مغوالن و    خود و دو سال بعد از سقوط بغداد، جان  نمود  خویش را فدای دفاع از سرزمین خویش  

اراب  و فسا و د ز یریجنگ و صلح با سلغریان تداوم داشت و شهرهای ن نیز لشگر هوالکو از دست داد. در عهد وی 

 .رقابت این دو حکومت بود عرصه 

با    ۀ رابط،  همه  نیا  با مظفر  هرمزک  ره یجز حاکمان  ملک  ملوک  و  بود    ی ارابطه ،  یش  دوستانه  و  مناسب 

 ،در دوران فرمانروایی ملک مظفرالدین» کیش به وی اهدا شد.    ره ییک رأس اسب از سوی حاکم جز  کهی طوربه

تا سروستان    نیز   تا الرستان و از دیگر جهت  سوی دیگر تا بندر هرمز و از    سوک یاز    ؛ ها توسعه یافتقلمرو شبانکاره 

شد سال  ٤٢3  :همان)  « کشیده  در  به،  قمری   ٦٥٨(.  مغوالن  جنگی  ١٧  کمک  اردوی  مرد  نفر  پایتخت    ،هزار 

تیرِ  ملک مظفرالدین براثر اصابت    ،که روی داددر نبردی  آن را محاصره کردند و    قلعه   یعنی ایگ وها  شبانکاره 

شده و از وی با صفاتی همچون   واقع  ش یستا  کمان مغوالن کشته شد. این ملک مظفرالدین در کتب تاریخی مورد

 که اهل عمران و آبادی بوده و سامانه است. او عالوه بر آن   شده  ادیو دارای سجایای اخالقی    رنوازی، عادل، فقدارنید

شبانکاره را    هی، مردان ناحیسالگ  از هفت  که  ی طور  به   ؛مردی کارآفرین هم بود،  رپا کرده بوددر ایگ ب  یرسانآب 

اکثر اهالی نام  »   شود که. گفته می دانستندی وی را همچون پدر م  ،کرد و مردم شبانکارهبر سر کاری مشغول می

توان مظفرالدین می  بارز ملک  یهایژگی(. از و١١٦  :١3٨١  )صداقت کیش،  «است   کردهی ها را وی انتخاب مشبانکاره

تجمع شاعران و  بود و هم دربار وی محل    عروی اشاره کرد که هم خود اهل شاستعداد شاعری  به قدرت بیان و  

تفسیر  اهل علم و معرفت هم بوده و خود علم تفسیر را بلد بوده و قرآن    ،جز شعر او به»بوده است.  آنان  حمایت از  

 . (١٦٤  :١3٨٩ی، ا)شبانکاره  « سوره النمل در میان مفسران مشهور بوده است ١٨فسیر او از آیه کرد. تمی
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 در این خصوص بیشتر سخن خواهیم گفت.  مربوط به فرهنگ و ادبیات در دوره ملوک شبانکاره  در بخش 

بزرگ  »  مهرجردی،دانشمند  محمد  است  امام  بوده  وی  جانش١3٨١:١١٩صداقت،  )  « معاصر  پسرش    نی(  وی 

)نطنزی،   « سالیانه به شش هزار دینار زر مقاطعه کرد  ،مملکت شبانکاره را از مغوالن» مبارز بود که    نیالدقطب

براثر    ،سال حکمرانی  ک یاو پس از    تا یدر عهد او نفوذ ایلخانان در ملوک شبانکاره افزایش یافت و نها  .(١١١:  ١3٦3

نظام الدین حسن رسید که    نوبت بهبعد از او    .کو در تبریز کشته شدفرمان هال  بدگویی و سعایت رقبای داخلی به

یکی از مخالفان مغوالن یعنی سلجوق شاه    در نبرد با  به دلیل همین همراهی،  کامال  با مغوالن همراهی داشت و

پس از    علیه هوالکو خان یاغی شد وبود که    از اتابکان فارس  ،سلجوق شاه بن سلغر  کهنیتوضیح ا  .به قتل رسید

برای   ،ی اشبانکاره   حسن  نیالدنظام .  پناه برد   فارسجی شیف در خل  رهیبه جز  کازرونو    رازییک سلسله نبردها در ش

جان خود را در    ،فراوان  ی روزهایکمک به مغوالن و سرکوب سلجوق شاه به جنگ سلجوق شاه رفت و علیرغم پ

 یرلیغ و جایزه دریافت کرده بود. ،میدان نبرد از دست داد. او از طرف هالکوخان

شده بود عازم فتح شیراز    اماادعای مهدویت کرد؛    ی اشبانکاره   نیالدشرفبه نام  ها شخصی  در همین سال 

حاکم شبانکاره  الدین به مدت دو سال  نصرت فردی به نام    ،(. بعد از وی ی قمر  ٦٦٢دست مغوالن کشته شد )به    که

داشت. او نیز تابع مغوالن بود و با هالکوخان   سال دوام   ١3او    حکومتکه  رسید    نی الدبود و سپس نوبت به جالل 

  یهااست ی سبا  برای کمک به مغوالن به خراسان فرستاد.    را  ری کلش  ٦٧٤در سال    داشت تا جایی که  ی اروابط حسنه 

 ،اثر سعایت یکی از درباریان  آباقاخان و احمدتگو دار بر  ولی در عهد   گرفت؛  وباره رونقشبانکاره د   ،متعادل وی 

دوم    حسن  نیالددر دربار ایلخانان کشته شد و نوبت به پسرش نظام او    گردید.دچار تزلزل    نیالدموقعیت جالل 

فرمانروایی    تعیین شد کهنام مظفرالدین به حکومت شبانکاره  ه  پسر دیگرش ب  ،دار  وولی از طرف احمد تگ  ؛رسید

 ر مغوالن بهکلشگرایید. شبانکاره با ایلخانان به تیرگی  رابطه  ،در عهد حکومت وی  .سه سال به درازا کشید  او نیز 

  . بعد از مرگ او درگذشت  ی قمر  ٧١٦در سال    تا یمظفرالدین به لرستان فرار کرد و نها   نمودند،  حملهشبانکاره  

مالیات به فارس و شبانکاره اعزام شدند و   ی آوراز مقامات مغولی برای جمع ی اعده ؛شبانکاره دگرگون شد طیشرا

 جیفارس و خل  ،شبانکاره  ،قمری   ٦٩٥حکام مغولی اعتبار خویش را از دست دادند تا آنجا که غازان خان در سال  

 .مقاطعه داد نیالدجمال  طیبی اسالم  را برای سه سال به ملک  فارس

های ایلخانان در امور شبانکاره افزایش یافت که علت عمده آن، دخالت   ،پایانی قرن هفتم قمری   ی هاسال   در

نام شبانکاره به قدرت رسید  یکی از ملوک صاحب   ،محمود  ناصرالدین  ،قمری   ٦٨٩اخذ مالیات و خراج بود. در سال  

شد و به اوضاع اجتماعی و  مهمی  مصدر کارهای    ،گیخاتو برخوردار شد. او در سه سال سلطنت خود  و از حمایت 

شود. ها واگذار می مغول  ی هانده یامور شبانکاره به نما  اقتصادی شبانکاره سروسامان بخشید. پس از وی مجددا  اداره 

  ،هشبانکارقلمرو پیشین    و یا در   کردندی شبانکاره یا در دربار ایلخانان به شکل گروگان زندگی م  ی امرا  ،در این دوران

جایی هجاب   علیرغم    ادامه یافت و  وضعیت  قمری نیز این    . در قرن هشتم  اینجوها بودندعامل و کارگزار مغوالن و  

در حالی آغاز شد که    هشتم      . قرنبودند    اینجوها و فرستادگان مغولی  تحت تسلط      ایلخانان، امرای شبانکاره

 بر سرکار بود.   محمد نیالداثیغبه نام   یابیست و سومین حکمران شبانکاره 
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حدود شش نفر دیگر بر سرکار آمدند    ،بعد که ملوک شبانکاره به دست آل مظفر برافتادند  قرنمیاز زمان وی تا ن

 ی،قرنم ین  ۀدر این فاصل  نام داشت.اردشیر    ها امیر. آخرین آنندامور شبانکاره بود  رأسدر  قمری    ٧٥٦که تا سال  

در ایران ظهور کرد و دوران    فیالطواآن ملوک   ی جابه   گردید،قمری سرنگون    ٧3٦دولت ایلخانان در ایران به سال  

. در  ملوک شبانکاره شدندبالی جان    با ظهور خود  محصول این دوران بودند که   ،مظفر   آل  فترت آغاز شد. ملوک

 آمدند. ملوک آل اینجو   بر سر کار   اینجو  وف به آلسلغوریان، ملوک معر  ی جا  اول قرن هشتم در فارس نیز به   نیمه

  گذار انی قمری در فارس بر سرکار بودند به دست آل مظفر از بین رفتند. بن  ٧٥٨قمری تا    ٧٢٥از سال    نیز که 

فارس و  ،  مبارزالدین محمد بود که پس از مرگ سلطان ابوسعید بهادر و سقوط ایلخانان  امیر  ،حکومت آل مظفر

حکومت   نمود.  شیراز را تصرف  ،او با قتل ابواسحاق اینجو که ممدوح حافظ بود  .شبانکاره را تصرف کردکرمان و  

قمری، دو میلیون دینار بوده است.   ٧٤٤گورکانی از بین رفت. مالیات شبانکاره در سال    آل مظفر به دست تیمور

شخصیت علمی و    ،دی گذرانی ویش را مشبانکاره دوران پایانی حکومت و استقالل خ  که اول قرن هشتم    مه یدر ن

نام    حافظ هم او را مدح کرده است.ایجی در شبانکاره ظهور کرد که    قاضی عضدالدینبه نام  مذهبی مشهوری  

  سنی مذهب و مخالف تشیع بود، در روزگار پادشاهی ملک  که   اصلی وی عبدالرحمن بن عبدالغفار بوده است، او
شبانکاره در  مخالف  و  اردشیر  علت  ش به  با  آن   ،مامیها  عهی ت  تا  بود  زندانی  درگذشت. مدتی  زندان  در  او  »   که 

وی چنین    است که حافظ درباره مواقف  مشهورترین کتاب وی  . » (١٥٤  :١3٩٠،  )صداقت کیش  « بود  القضاتیقاض

 سروده است: 

ملوک شبانکاره    هرمز منتقل شد. رابطه  ره یقمری نیز پایتخت ملوک هرمز از بندر هرمز به جز  ٦٩٩در سال  

ها با آنان  شبانکاره  تا قبل از نابودی ملوک قیصر در کیش رابطه  که؛ همان طور  حسنه بود ی ابا ملوک هرمز رابطه

  نگاه  در حد مطلوبیها الش داشتند روابط خود را با شبانکاره گوناگون تعلل  هرموز به  البته ملوک  ؛نیز حسنه بود

داخلی ملوک هرموز    ها بارها و بارها در امور هرموز دخالت داشتند که بیشتر به دلیل اختالفات ولی شبانکاره ؛  دارند

  نیالدخواهی تاج در هرموز و کمک   توان به قیام ایازاز آن جمله می»   است.  و مددخواهی آنان از امرای شبانکاره بوده 
شبانکاره به هرموز رفت و چند مدتی در جرون باقی   آن، لشکرموجب   مسعود از امرای شبانکاره اشاره کرد که به

هرموز را داشتند و مثال     گاهی ادعای مالکیت بر ملوک شبانکاره گاه،  حالن یباا  .(١٩٥:  نیالدنیمع)نطنزی    « ماند

در عهد حکومت الجایتو ملک عزالدین حاکم شبانکاره از ایلخان درخواست انضمام هرموز به شبانکاره را داشت » 

در کرد که لشکر فارس  و ادعا کرد که مملکت هرمز از دوران قدیم از پدران من بوده است و الجایتو هم فرمان صا

 ،بندر هرموز پرداختند  نفره فراهم شد و به محاصره   هزار  ١٥  اساس، نیروییبراین    .و شبانکاره به او کمک نمایند

قمری در ایران حکومت کرده    ٧١٦قمری تا    ٧٠3از    توی(. الجا٢١٨:  ١3٦3ی،  ا)شبانکاره   « نبردند  ییجاولی ره به 

 است.

 اوضاع اقتصادی ملوک شبانکاره  -٣-٢

. نخست کشاورزی و باغداری، دوم دامداری و  شدیم   نیمالی ملوک شبانکاره از سه ناحیه تأم  منابع اقتصادی و

باغی و   ،ها از طریق وضع مالیات و عوارض بر محصوالت کشاورزی تجارت. درواقع دولت شبانکاره   از طریق  سوم

.  پرداختی م  ازی ن  موردۀ  بودج   نیهای تجاری و مسیرهای بازرگانی به تأماخذ مالیات از کاروان و همچنین،  دامداری  

 :سدینویم  در این مورد  اهلل شیرازی ضل از معادن موجود در ملوک شبانکاره نیز کسب درآمد داشت. ف  ،عالوه بر آن

 به نام شاه نهاد مواقفبنای کار                  دگرشهنشه دانش عضد که در تصنیف       

 ( ٧٨٩:  ١3٨٨)حافظ،                 
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(. به علت  ٤٢٢:  ١33٨شیرازی،  )  « رنگجمله فلزات مانند نقره و فوالد و نمک هفت   معادنی بوده از  ،در شبانکاره» 

انواع محصوالت کشاورزی به دست   ،شدی شبانکاره که شامل مناطق معتدل و گرمسیر م  ه یمتنوع در ناح  ی هامیاقل

سردسیری و گرمسیری از قبیل انار، پرتقال، انجیر، شفتالو، نارنج، ترنج، لیمو، خرما، قصب،   ی هاهوی . انواع مآمدیم

حاصل   در این ناحیه به  کرباس   و  پنبه  ،جو  ،گردو و نیز انواع محصوالت زراعی مثل گندم  ،انگور، کشمش، بادام

از کوه شدیم انواع داروهای گیاهی نیز  انواع پارچه،    .دیگردی می  آورهای آن جمع. همچنین  کاالهایی همچون 

به سایر    ،. این محصوالت عالوه بر رفع نیاز مردم شبانکارهه استشدی تولید م  ه یناح  این  در   نیز   و عطر  لویفرش، ز

ن از این راه درآمدی   شدی صادر م  زی مناطق همچون هرموز، کیش و کرمان  .  کردی م  نصیب مردم و دولت  را  و 

داشت   رواج  نیز  گروهدامداری  قبو  ناحیه  ی اله یهای  این  کوچ   و  زندگی  ،در  آن  گرمسیر  و  مسیر سردسیر  در 

تحت    واحیو به ن  نیتأم  ی اله یقبی  هاگروه همین    شبانکاره به دست  ه یناح   ازین  . گوشت و لبنیات موردکردندیم

 .شدیکیش و شیراز فرستاده م  ،کنترل ملوک هرمز

یکی از اقالم صادراتی    اسب،  دادند و بسیار اهمیت می  ،پرورش اسبحکمرانان کرد شبانکاره همچنین به  
  اسالم  ملک  میانه  ی هاتاجر بزرگ جهان اسالم در سده   .شدیمارسال  ود که از طریق کیش و هرموز به هند  بها  آن

عمده تجارتی  را به مبلغ هزار تومان از ارغون اجاره کرده بود و اسب یکی از اقالم    فارس  ج یطیبی بود که مالیات خل
شبانکاره همچون   ه ی. نزدیکی شهرها و روستاهای ناحشدی ممحسوب    در آن دوره   فارس  جیوی و سایر بازرگانان خل

ن  فسا،  به کرانه زیریدارابگرد،  اصطهبانات  و  نه  فارس  جیخل  ی ها، سیرجان  و جزایر آن،  بندرها  تنها موقعیت    و 
  یها. راه شود  ناسبی برای صادرات محصوالت فراهمم  ۀ نیزمتا  باعث شده بود  نیز    ،ترانزیتی به این ناحیه داده بود

از    ،رفتیایران م  ی نواحی درونیسو  تجاری آن همچون کیش و هرمز به   ی هاانهیو پا  فارس  جیتجاری که از خل
، شد ی ممنتهی  موز  کرمان، سیرجان و هر  ی سو  به  رازی هایی که از ش. راه کردیکرد عبور م  ی هادرون قلمرو شبانکاره 

آنجا به دارابگرد و سپس به ساحل   دیگر از شیراز به فسا و از مسیر  .  نمودی م  از سرزمین شبانکاره عبور  گیهم
  سمت  به الرستان متصل شده و به  ،جهرم رفته  ی سو  بود که از شیراز به  نیز  رسید. راه دیگری می  فارس  جیخل

طور مستقیم به سیراف در  شبانکارگان بود. راه دیگری بود که از دارابگرد به در قلمرو  نیز  این راه    .رفتی کیش م
 ج یناخواه با تجارت خلخواه   ،هااین موقعیت جغرافیایی، شبانکاره به دلیل  رسید.  می  فارس  جیشرقی خل  ی هاکرانه 
مهم برای    تباط بودند. نکتهدیگر در ار  ی سو و تجارت فالت ایران، قفقاز، آناتولی و آسیای میانه از سواز یک   فارس

 نیها بود و ملوک شبانکاره از طریق تأمو مناطق هدف، امنیت راه   فارس  ج یدر تجارت خل  نفعی ذ  ی هاتمام طرف 
ایفا انبار و مساجد و رباط بازرگانی و ساخت کاروانسرا، آب   ی هاتجاری و کاروان   ی هاامنیت راه  ها نقش خود را 

 . ساختندی گاه خود را مستحکم منموده و ضمن کسب درآمد، جای

از بازرگانی و عوارض گمرکی  منابع درآمد دولت    نیتری اتیو ح  نیترجمله مهم  مالیات راهداری، عوارض 

 نکته   فارس  جیهای مستقر در بندرها و جزایر خلبرای حکام دولت  ب یترتنیا. بهرفتیمبه شمار    کردان شبانکاره 

و  ، مسیر طبیعی خود را طی کند  بود تا جریان تجارت  ی اکرانهپس ی  هاوجود امنیت راه   ،ساسی و استراتژیکا

متعادل    استیس  با  ست یبایمکه    کردنددریایی را حفظ می   ی هافقط باید امنیت راه   ها نه منقطع نگردد. این دولت 

بود که حکومت کردان شبانکاره    هگونن یکردند و ارا حفظ می  ی اکرانه پس   ی ها، امنیت راه زیآمو همزیستی مسالمت 

   تجارتی که از   ی هاراه   حیاتی یافته و بیش از سیصد سال دوام پیدا کرد.  تیاهم  فارس   جیخل  ی هاکرانه در پس 

  ی هاشبکه  آنجا به    رفته و از  اصفهان و ری و یزد  ی سو  به  ،شدی ها مقلمرو شبانکاره  شده و وارد  منشعب  فارس  جیخل

راه دیگر از ری به  تفلیس بود.    و   تبریز   ری، سلطانیه،    تجارِی  ی ها، جادهخورد. یکی از این شبکه می  پیوند   اصلی

مرکز تجاری شمال غرب ایران، قفقاز و    نیتربزرگ   ،. تبریز در عهد ایلخانانرفتیهمدان و کرمانشاه و عراق م 

 .بود موردتوجه بسیار به ترابوزان در این دوره  ز یبود. راه تبر یآناتول
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       ( ٤٢١-ق  ٧٥٦جایگاه فرهنگ و ادبیات نزد ملوک کُرد شبانکاره   )ق 
 

 ردهای شبانکاره جامانده از دوران کُآثار تاریخی به -٤-٢

  کهن فراوانی   ه یآثار تاریخی و ابن  ،فارس  جیخل  ی اکرانه پس   یو نواح ارسف  از دوران حکومت ملوک کرد در شبانکاره

 به   اند،پراکنده   ملوک شبانکاره مناطق تحت حاکمیت    ی هاها و کوه که در شهرها، روستاها، دشت  است  مانده   جا  به

سنگی   کیلومتری جنوب شیراز، مسجدی وجود دارد که به مسجد  ٢٤٠طور مثال در شهر داراب امروزی واقع در 

ه انتساب این مسجد به  توان بست که از آن جمله میا  موجود  این مسجد روایات متعددی ة  معروف است. دربار

 سنگی متعلق به دوره ة  یک آتشکد  ،مسجد در اصل   نیا  ،برخی از محققان  تیبنا به روانمود.  ساسانی اشاره    دوره 

کاربردهای متنوعی   ،این ساختمان در طول تاریخ» این باورند که    ساسانی بوده است. برخی دیگر از محققان بر 

 مشهور   (. مورخ١3:  ١3٨٦،  )صدارت خدیجه  ی« زرتشتی و مسجد اسالم  داشته همانند معبد مهرپرستی، آتشکده 

این ساختمان را به مظفرالدین مبارز نسبت داده    ی بنا   ،مجمع االنسابدر    ی ایعنی شبانکاره   ،هاشبانکاره   اندور

گونه که آن  .(١٦٠:  ١3٦3ی،  ا)شبانکاره   « ن عمارتی وجود ندارددر هیچ والیت شبانکاره چنی»   :سدینویو ماست  

یش: صداقت ک  ی هایبررسمطابق با    لیو  است؛  شده  عهد ملوک شبانکاره ساختهبنا در  این    ،سدینویم  ی اشبانکاره 

 .(٢١٧: ١3٩٠، الف، )صداقت کیش« العاده با مسجد ایگ دارداین بنا شباهت فوق» 

توان به است که می  ماندهی  جا  آثار فراوانی از ملوک شبانکاره بر  ،ندیگویامروزه بدان ایج مدر شهر ایگ که  

 »شهر  ی اشاره نمود.رسانآبی و آب  ی ها ، مسجد سنگی و سازه یکاخ ملک مظفرالدین محمد، قلعه سفید، چهارطاق

از سال   نظام   ٥١٠ایگ  نام گرفتداراالم  و  پایتخت شبانکارگان شد   نیالدقمری توسط ملک  ابراهیم  « ان  ، )آل 

به   ه یاول  ی بنا» (.  ١٦٩:  ١3٨٧ را  ایگ  قمری به حکومت رسید نسبت    ٤٥٩الدین حسن که در سال  نظام   شهر 

نام اصلی ساخت این شهر را به حسنویه یا همان فضلویه که    ،دیگر  یبرخ» (.  ١٥٢:  ١3٦3ی،  ا)شبانکاره   « دهندیم

اعتقاد دارد که:   دفتر دلگشاکتاب    ةسندینو  (. ١33:  ١3٦3ی،  )ابن بلخ  «دهندیآن فضل بن علی بوده نسبت م  نیز 

  آیا این  . (٤٦:  ١3٨٩ی،  اشهر ایگ بوده و همو بود که نام آنجا را شبانکاره نهاد )شبانکاره   سازنده   ،حسن  نیالدنظام»

در  : » سدینوی مو در مورد آن  است؟    کرده  اد ی  که مارکوپولو از آن تحت عنوان شبنکارهاست  همان شهری    شهر،

، )آل ابراهیم  « شده استطال و نقره در آن ضرب می  ی هاهم وجود داشته است که سکه  ی اشهر ایگ ضرابخانه 

آثار  نیز  کرد بوده، در دشت مقابل این شهر    ی هاایگ که پایتخت مشهور شبانکاره   عالوه بر شهر   (.١٠٧:  ١3٨٧

در شهر رزکان نیز مسجد جامع » .  نمود  ( اشارهRazkan)  توان به شهر رزکانکه می  ماندهی  فراوانی از آن دوره باق

ها  شبانکاره   از دوره   ماندهی  جا  عتیق، حمام، تابوت سنگی، قلعه دختر و غار چهل پری ازجمله آثار تاریخی بر

 (. ٢٧٨:  ١3٨١، الف، )صداقت کیش است« 

 فرهنگ و ادبیات در نزد ملوک شبانکاره -٥-٢

ی اگونهبه؛  اندداشته مقولۀ فرهنگ و ادبیات توجه بسیار    که ملوک شبانکاره به  دهدیم شواهد و اسناد تاریخی نشان  

شعر و شاعری    ژهیوبهادبیات و    جمله  ازی فرهنگی  هامقولهاهتمام و توجه آنان به    ی فراوانی در موردهانشانهکه  

توجه و    مبارز اشاره نمود که   نیالدقطب به ملک مظفرالدین محمد بن    توانی ملوک م  ه اینجمل  از  وجود دارد.

این امیر    را  ر یزشعر    است.  سرودهیمنیز شعر    اهتمام او نسبت به ادبیات و هنر زبانزد بوده است؛ حتی خود او

 ی در سوگ پسر خویش سروده است:اشبانکاره 

باااد خاوش  جاهاااناات  آن  کااه  پاادر  جااان   ای 

بااه   را  بااقااا  ماالااک  بااگاازیاادی تااو   فاانااا 

 

باااد         خاوش  جاااوداناات  کااه  بارم  ز   رفاتای 

 ساااوری ساااره کردی که روانت خوش باد       
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    ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی ، ١ ش.، ٧ س.                                   وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

 

 :دیسرای مو شوق دیدار او چنین   لیاسماع  نیالدکمال ی به انامهو همچنین در 

 چون نیسااات مرا باه خادمتات روی وصاااال 

آیااد ناقصااااان  چااه  تاو  در  فالاکااا   گاویام 

 

 سااار برخط دیوان تو دادم ماه و ساااال       

 گر زان کاه رسااااانیم زماانی باه وصااااال     

 

 که:  دهدیمهم پاسخ  نیالدکمال 

 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      

 

 است: نینشدل ی هم بسیار زیبا و  اشبانکاره ملک مظفرالدین این شعر 

گاارفااتااه دیاااری   گااار  روز  دساااات   ایاام از 

دویاام دیااوانااه هااماای  عااالاام  هاامااه  در   وار 

روز کاار مااساااات و   باا جور، دشااامنی شااااب 

 پر نقش گشااات جملاه تن از  خون و جوش دل 

کااه   غام  و  هااا  غصااااه  جاهااانباس  در   باخاوردیام 

 

گارفاتااه     خاماااری  زمااانااه  شاااارباات   ایام وز 

گارفاتااه     قاراری  کااه  کسااای  نشاااناود   ایامتااا 

 ایم انصااااف ده کاه خوش ساااروکااری گرفتاه    

 ایم کاخخر ز دساااات دوساااات نگااری گرفتاه    

گارفاتااه     کاناااری  دوساااات  کانااار  از   ایامتااا 

 

ایرانشهری، به تقویت فرهنگ ایرانی    ةدیای محلی بودند که ضمن توجه به  هاحکومت   ازجملهملوک شبانکاره  

ی ستودنی هاتالش و پرورش شعر و ادبیات    هاآننیز همت گماشتند و در تربیت شاعران و نویسندگان و تشویق  

ادیب و شاعر    است که  دفتر دلگشااثر معروف به    بودند. یکی از آثار ادبی این دوره،  پرورادبملوکی    هاآن  کردند.

دارای یازده هزار بیت    هجری قمری سروده است. این منظومه   ٧٢٠ی در سال  اشبانکاره   به نام صاحب   ی اشبانکاره 

است«   سرودهیمی دبیر بوده و شعر هم  اشبانکاره   شاه   طیب  نیالدنظام این منظومه در دولت    نده یسرا»   شعر است.

سروده شده است و خود یک    فردوسی  شاهنامه با پیروی از سبک و سیاق  دفتر دلگشا  (. » ١3:  ١3٨٩ی،  ا)شبانکاره 

تاریخی  ۀ منظوم و  شمار    حماسی  صاحب  ٧٨:  ١3٩٦  غفوری،)  « رود ی مبه  تحت  اشبانکاره (.  گفتمان   ریتأث ی 

  ها آنیی حاکم بر خاندان شبانکاره به تمجید از نژاد قهرمانان شاهنامه پرداخته و نسب پهلوانی و ایرانی  گرارانیا

 :میبری ماین سخن را به پایان  دفتر دلگشاابیاتی از  نقل. اینک با دیستای مرا 

مااغااز  پاااکاایاازه  ایااران  شااااایااران   چااو 

جااااام تااااا   آورش نااااام  باااافاااارمااااود 

جاااهاااان  روزگاااار  شاااااباااان  و  روز   دو 

باا  سااااه  نشاااسااااتانااد  او   اخاتارشاااامااار ا 

هااناادوسااااتااان  ز  ناااماای  الااف   نااخساااات 

روم  راه  از  دیاااگااار  ماااوباااد   یاااکااای 

شاااااهاااریاااار  بااار  آماااد  و  کااارد   گاااذر 

ذوفاانااون مااوبااد  یااکاای  دیااگاار   ساااااه 

                                                                               

از            نغزهااساااخن  ساااااننیابگفتناد   ی 

بااا            باارش  جیاا زباابااردنااد   شاااااهاای 

بر            از  نهااان  جیزنشاااساااات   شاااااهی 

 هاااوشااااایاااار   داناااادلبااازرگاااان           

جااادوساااااتااانناااماا   سااااار           داران 

نااجااوم          اناادر  بااد  ثاااناای  ادریااس   کااه 

کاانااار           اناادر  بااد  رهااگااذاری   یااکاای 

رهنمون           را  شاااااه  بااد  و  نیااک  هنر   بااه 

 

( ١٧٩:  ١3٨٩ی، اشبانکاره )  
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       ( ٤٢١-ق  ٧٥٦جایگاه فرهنگ و ادبیات نزد ملوک کُرد شبانکاره   )ق 
 

داد  باارگااذشاااااتباارو   و  باازرگاای   آن 

هااانااار  و  ناااژاد  و  فااار  و   بااازرگااای 

ساااود   چااه  لایاکان  رناج  هامااه  نیا او  و   درد 

روزگااار  را  تااو  ماار  باارکشاااااد   گااهاای 

شااااهااریاااری    خااوار   فااکااناادهیاا باا چاانااان 

تایاغ نااه  و  کااار  بااه  آمااد  باخاتاش  نااه   کااه 

سااار   از  بارگااذشاااات  او   تاخاات  و  تاااجچاو 

                                                                          

یاااد        بااه  او  از  دارم  دهااش  و  داد   کااه 

باار        و  بااوم  آن  در  پاایاادا  کاارد   هاامااو 

 کاه بس ریمنسااات این سااارای ساااپنج       

مااار      و  مااور  روزی  ساااااازدت   گااهاای 

خاااکسااااار      چنااان  اناادرونش  خاااک   بااه 

دریااغ      شااااهااریاااری  چاانااان  از   دریااغ 

درخاات      نااو  یااکاای  درآمااد  بااخااتااش   ز 

 

 ( ١٤٠)همان:                                         

 یری گجهینت  -٣

سال به درازا کشید    33٠حدود    فارس  جیخل  ی هاکرانهرد شبانکاره در جنوب ایران و پس حکومت ملوک کُ

ی اکارنامه و  خی در تارکرد شبانکاره  نیکنامی ملوک ة سو و آوازآن آبادی و رونق این مناطق از یک ۀ جیکه نت

دیگر بوده است. دولت شبانکاره که در قرن پنجم هجری شکل گرفت در طول سه قرن و    ی از سودرخشان 

به   توانیموناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده است که  دارای کارکردهای گکار بود،    نیمی که بر سر

تحت حاکمیت خود   ه یحفظ امنیت، نگهداری از خطوط بازرگانی، عمران و آبادی ناحاین موارد اشاره نمود: 

جنوب ایران، شکوفایی فرهنگ و حمایت از اهل ادب و دین، ارج نهادن به ایران باستان و نوعی رنسانس   در

بر خصایص فرهنگی و    د یتأک  ،گرایی و مقاومت در برابر عناصر غیر ایرانی مخصوصا  غزان و مغوالنساسانی

شبانکاره. ستون فقرات دولت ملوک شبانکاره را سه عنصر    یۀقومی خود و تالش برای حفظ استقالل ناح 

داد که این امکان را می شبانکاره به ملوک کرد آن    یۀ داد. جغرافیای ناحجغرافیا، تاریخ و تجارت تشکیل می

مواضع مستحکمی در    بپردازند وبه دوام و استقالل دولت خویش    مستحکم کنند،بتوانند جایگاه خود را  

ها به ایران پیش از اسالم و مخصوصا  دولت شاهنشاهی این قوم و انتساب آن   قبال رقبا داشته باشند. تاریخِ

 ها آن به پشتوانۀ همین اعتبار تاریخی،    که  ی طور  به   ؛ه بودها بخشیدبدان  ی اژه ی و  یخی اعتبار تار  ،ساسانی

خاک شمرده و عناصر رقیب مثل اتابکان    و  دارای حق آبخود را    دانسته،  اصیل  نژاد تاریخی،  ازنظر  خود را

مشروعیت ملوک کرد    ۀ تاریخی،پشتوان  عنصر ودر حقیقت، همین    .دانستندی م  فارس و مغوالن را  سلغری 

آن  .نمودیمتضمین  را    شبانکاره درآمد  اصلی  منبع  نیز  تسلط شبانکاره رفتیمبه شمار    هاتجارت  بر  ها  . 

آنان را ثروتمند   ،الت ایران یۀ فبا درون و حاش  فارس  جیمبادی و بندرها و جزایر خلمیان  اصلی تجارت    ی هاراه 

اگر در   ازین  مورد  یشناسباستان  ی ها. کاوش نمودیخود م  ی ها است یها و س ساخته و قادر به اجرای برنامه 

  مرزوبوماین  تاریخ    الی فرهنگ وبر اه  تاریخی  از حقیقت   ی اابعاد تازه   ،فارس صورت پذیرد  ةشبانکار  ه یناح

 روشن خواهد شد.

 

 

 

 

11
۹۴



 

    ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی ، ١ ش.، ٧ س.                                   وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

 

 منابع

 تهران: سته بان.، در استهبان ی. اماکن مذهبی و گردشگاهیآثار باستان  (. ١3٨٧)  .رضا آل ابراهیم، محمد

 تهران: علم. .سلجوقیان و غز در کرمان (.١3٤٨) .ابن ابراهیم، محمد

 چاپ منصور رستگار فسایی، حیتصح، و نیکلسن دسترنج . بر اساس متن مصحح امهنفارس  (. ١3٦3) .ابن بلخی

 اسی.شنسوم، فارس: بنیاد فارس 

 . فارس جیخل بوشهر: دانشگاه  .شبانکاره خیتار (.١3٩3. )دی اسدپور، حم

دوم،  چاپ  خرمشاهی و هاشم جاوید،   نیبهاءالد. به کوشش غزلیات دیوان (.١3٨٨)  .محمد نیالدشمس ، حافظ

 تهران: فروغ دانش.

  ایران.تهران: بنیاد فرهنگ  شیرازنامه. (.١3٥٠الخیر. ) ابی احمد بن شیرازی، 

 تهران: امیرکبیر.  .االنسابمجمع  (.١3٦3علی. ) ، محمد بنی اشبانکاره 

ی و پروانه بهرامی، تهران: بنیاد اشبانکاره به کوشش غالمحسین  .دفتر دلگشا  (.١3٨٩) .صاحبی، اشبانکاره 

 شناسی، آوند اندیشه.فارس 

 لج.تهران: علمی گا .کردان پارس و کرمان (.١3٨١. )صداقت کیش، جمشید

 .کالج تهران: علمی  .کردان شبانکاره (١3٩٠اا )

 به اهتمام منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.  .ناصری  نامهفارس  (.١3٦٧. )فسایی، حسن

، صص 3٤، سال هجدهم، شماره نامهکاوش ی آن«.اشاهنامه دلگشا و تلمیحات   دفتر»  (.١3٩٦غفوری، رضا. ) 

3١٠-٥. 

 تهران: اساطیر.  منتخب التواریخ معینی، (.١3٦3و پروین استخری. ) نیالدن ینطنزی، مع

به کوشش ایرج افشار و   تجزیه االمصار و تزجیه االعصار،(. ١3٨٨وصاف الحضره(. )) اهللفضل شیرازی، عبداهلل بن 

 ، تهران.ساالر دی اممحمود 

11
۹۵




