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سدة (هاي ایرانی، اسالمی و ترکی در شیراز  تعامل فرهنگ
  )*هشتم و نهم قمري

 1یعقوب آژند

  چکیده
فرهنگ و تمدن ایرانی، با ظهور اسالم در خدمت پویایی و بالندگی فرهنگ و تمدن اسالمی قرار گرفت؛ و متعاقب 

هدف این . گی نوپدید را بر عهده گرفتورود ترکان و مغوالن به حوزة تمدنی و فرهنگی ایران، مدیریت مجموعۀ فرهن
هاي  طی سده - شیراز - گانه در تختگاه فارس هاي سه مقاله، با تکیه بر روش تاریخی، شناخت نحوة تعامل فرهنگ

هاي تحقیق حاکی از آن است که فرهیختگان ایرانی اعم از دیوانساالر و غیر آن، در  یافته. هشتم و نهم قمري است
هاي مختلف  گون پیوند و تعامل برقرار کردند و با مدیریت مجموعۀ فرهنگی نوپدید، در شاخههاي گونا میان فرهنگ

بدین ترتیب فرهنگ و تمدن ایرانی باز هم . آرایی آثار بدیعی خلق نمودند هنري از جمله تذهیب، نگارگري، و کتاب
  . این حرکت نقش چشمگیري داشتند آل اینجو، آل مظفر، و تیموریان در بسترسازي. اثرگذاري خود را تداوم بخشید

 .ایران، اسالم، شیراز، فرهنگ، هنر، آل اینجو، آل مظفر، تیموریان: واژگان کلیدي

 

Cultural Interaction between Iranian, Islamic and Turkish 
Cultures in Shiraz between the Eighth and Ninth Centuries 

Yaghoub Azhand2 

Abstract 
With the emergence of Islam, the Iranian culture devoted itself to the flourishing 
and expansion of the Islamic culture; and with the consequent entry of the Turks 
and Moguls into the Iranian cultural scene, Iran undertook the responsibility of a 
completely new cultural system. The aim of this article is to use the historical 
approach of research in order to identify the interaction of the three cultures in 
the Iranian capital of Shiraz in the 8th and 9th centuries. Results show that the 
Iranian Intellectuals and luminaries created a sort of bind between the cultures 
and by managing the newly-flourished culture, created spectacular works of art 
and craft. Thus, the Iranian culture once again maintained its influence. Al - 
Injuids, Al - Mozafarids, and the Timurids played major parts in the mentioned 
events. 
Keywords: Iran, Islam, Shiraz, Culture, Art, Injuid, Muzafarid, Timurid. 
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  مقدمه
عربی و  -فرهنگ ایرانی، پس از ساسانیان طی چند سده در تعامل با دو فرهنگ اسالمی

مغولی قرار گرفت که حاصل آن پدیداري یک فضاي متکثر فرهنگی با غالبیت عنصر  -ترکی
شیراز به عنوان تختگاه فارس از جمله مناطقی بود که در این مهم نقش اساسی . ایرانی بود

  .داشت
ن که آخرین بقایاي اتابکان فارس، سلغریان، براي جلوگیري از خونریزي و از آن زما

ها  ها شدند حکومت فارس عمالً در اختیار مغوالن قرار گرفت و آن غارت مغوالن تسلیم آن
خانوادة شیوخ طیبی به سرکردگی   3.دادند براي اداره این ایالت، آن را به مقاطعه می

هاي متمول و ثروتمند منطقه بودند و نفوذي در اردوي  انالدین ابراهیم که از خاند جمال
الدین  جمال. گر اصلی ایالت فارس تا خلیج فارس بودند مقاطعه 4ایلخان در تبریز داشتند،

نایل آمده بود، ایالت  ‛االسالم ملک‘به لقب  -ایلخان مغول - ابراهیم که از جانب کیخاتوخان
دت چهار سال به مبلغ هزار تومان به مقاطعه قمري به م  690فارس و جزایر را در سال 

االسالم، مردم شیراز از تردد مغوالن در امان بودند و روابط تجاري  در زمان ملک 5.گرفت
  .شیراز با هندوستان توسعه یافت

خان هم حکومت ایالت فارس و جزایر را به مقاطعه  االسالم در زمان حکومت غازان ملک
. قمري در روزگار سلطان اولجایتو، چشم از جهان فرو بست 706که در سال  گرفت تا این

اما، در پی وقایعی که . را جانشین پدر کرد -عزالدین عبدالعزیز) ملک(شیخ  -اولجایتو پسر او
او را به اردو خواستند . رخ داد، ملک عزالدین نتوانست شغل خود را، همچون پدر، تصدي کند

 - الدین علی زین پس از گریختن او،. ار کردو چندي تحت نظارت قرار گرفت و سپس فر
به حکومت شیراز برگزیده شد و دو سال در  -االسالم داماد خانواده ملک و فرزند عبدالسالم
ملک عزالدین چندي بعد دوباره زمام امور را به دست گرفت و چند سالی  6.شیراز حاکم بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سازمان : تهران(، تصحیح سید علی آل داود تاریخ و جغرافیاي فارس :االخبار نزهتنگار خورموجی،  میرزا جعفرخان حقایق. 3

 - 157، ص )1380چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، 
156.  
: شیراز(زاده  ، ترجمه همایون صنعتیشکوهمندي شهر ایرانی در قرون وسطی: شیراز در روزگار حافظجان لیمبرت، . 4

هاي  تر دربارة خاندان همچنین براي آگاهی بیش. 4، ص )1386دانشنامۀ فارس و پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی شیراز، 
  . 116 -123همان، ص : ظفر، نکشیوخ در دورة آل اینجو و آل م

  .99، ص )1350انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، : تهران( شیراز نامهابن زرکوب شیرازي، . 5
  .100همان، ص . 6
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د و در شیراز به خاك سپرده قمري به قتل رسی 725او در سال . متصدي حکومت شیراز بود
  .شد

دختر  - ابوسعید ایلخان پس از رسیدن به ایلخانی ایران، شاهزاده خانم کردوجین
این شاهزاده . قمري به حکومت فارس برگزید 719را در سال  - خاتون و منگو تیمور ابش

د و در آن کوشی خانم، از قرار معلوم، زنی عاقله، عادله و با تدبیر بود و در آبادي شیراز می
عماراتی چند از مسجد و مدرسه و بیمارستان و کاروانسرا و سد ساخت و موقوفاتی بر ابنیۀ یاد 

  .داد شده اختصاص
الدین محمود متصدي  زمانی که ملک عزالدین عبدالعزیز در فارس حکومت داشت، شرف

. و شهرت یافتکارهاي امالك اینجو یا امالك خالصۀ شاهی بود و از این زمان به بعد به اینج
 725وي در سال  7.است رسانده به نوشتۀ ابن زرکوب، وي نسب به خواجه عبداهللا انصاري می

قمري، امور مربوط به امالك اینجو را در والیت فارس و خطۀ شیراز در اختیار داشت و در 
زمان حکومت شاهزاده خانم کردوجین در حقیقت در حکم وزیر او بود و تصدي امالك 

الدین محمود در نزد  شرف. فهان، یزد، کرمان، کیش، و بحرین برعهدة او بودفارس، اص
ادارة این امالك از مشاغل پر دخل و درآمد بود و . سلطان ابوسعید اعتباري در خور داشت

که در اواخر سلطنت سلطان ابوسعید از  چندي نگذشت که او ثروت بسیار اندوخت، چنان
الدین محمود چهار فرزند داشت که در  شرف 8.دي داشتامالك خویش ساالنه صد تومان عای
الدین کیخسرو،  الدین مسعود شاه، غیاث جالل: کردند امور مملکتی او را همراهی می

   9.الدین امیر شیخ ابواسحق الدین محمد، و جمال شمس
اهللا  الدین محمد، وزیر سلطان ابوسعید و فرزند خواجه رشیدالدین فضل خواجه غیاث

الدین  الدین محمود وصلت کرد و دختر خود را به عقد نکاح جالل با خانوادة شرفهمدانی، 
اهللا  رشیدالدین فضل زیرا، خاندان خواجه. این وصلت را نباید نادیده انگاشت. مسعود شاه درآورد
هاي مختلف را  که نزد مغوالن تصدي دیوان -الدین محمد خواجه غیاث -به خصوص فرزند او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگار  حقایق: ؛ همچنین، نک101ص ، )1350انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، : تهران( شیراز نامهابن زرکوب شیرازي، . 7

  .163خورموجی، ص 
بر دفاتر دیوانی دویست و هشتاد و هفت «کل عواید فارس در دورة حمداهللا مستوفی، . 164گار خورموجی، ص ن حقایق. 8

، به اهتمام گاي لسترنج نزهۀ القلوبحمداهللا مستوفی، : نک. رایج در آن زمان بوده است» تومان و یکهزار و دویست دینار
  .113، ص )ق 1331بریل،  : لیدن(

  . 315، ص )1376انتشارات امیرکبیر، : تهران(، تصحیح میرهاشم محدث االنساب مجمعاي،  د شبانکارهمحمد بن علی بن محم. 9
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ها در پاسداشت فرهنگ و هنر  آن. عنصر مسلمان ایرانی در نزد مغوالن بودند داشتند، نمایندة
) شاهنامۀ دموت(بزرگ ایلخانی  شاهنامۀ .کوشیدند می ایرانی در نزد مغوالن به جد و جان

این . آرایی شد و شماري از هنرمندان و دانشوران تحت حمایت او قرار داشتند براي او کتاب
  .الدین محمود اینجو هم می توان سراغ گرفت را در خاندان شرفدوستی  هاي ایران گرایش
  

  نگاري آل اینجو، بازتابی از فرهنگ ایرانی شاهنامه
هاي ایرانی و  یابد، گرایش تر نمود می آنچه در چشم انداز فرهنگی و هنري آل اینجو بیش

و هنري  هاي فرهنگی ها شکوه و شوکت دربار خود را به سنت آن. هاست دوستی آن ایران
. ها پیش در زمان آل بویه خود را نشان داده بود هایی که قرن پیشین شیراز پیوند زدند؛ سنت

به عبارتی اینجویان احیاگر جهان ساسانی و مواریث نهفته در آن، از اقتدار ملی تا منظرة 
اي فرهنگی برخاسته از فکر و اندیشۀ ایرانی بودند که در روزگار اسالمی پوششی از رویکرده

وزیر  -اهللا پیوند خانوادگی اینجویان با خاندان رشیدالدین فضل. اسالمی به خود گرفته بود
تر قوام بخشید و شیراز را  این مواثیق فکري و فرهنگی را بیش -مقتدر و ایرانگراي ایلخانان

در این قلمرو، بیش از هر کس دیگر، امیر شیخ .   کانون احیاي معیارهاي کهن ایرانی کرد
تصمیم او به ساختن قصري همچون کاخ کسري در . اسحق چهرة تابناکی از خود نشان دادابو

مدار وي  اي از رویکردهاي فرهنگی ایران ، گوشهشاهنامهآرایی  شیراز و پشتیبانی وي از کتاب
هایی جدید قرار داد و طبق  گفتنی است که وي آن رویکردها را در خدمت هدف. است

ها، بیش از همه بر نگارگري تأکید  پردازي در نسخه. ها پرداخت زي آنالگوهاي زمانه به بازسا
ورزید که این هنر هم به یک معنا منشأ در دوران پیش از اسالم ایران، به ویژه دورة ساسانی، 

الدین محمد وزیر، در تبریز و سلطانیه آغاز شد و به  این حرکت، تحت حمایت غیاث. داشت
نی به دست احمد موسی و بعدها تکامل خط خاص کتابت ایرانی، ابداع و تکامل نگارگري ایرا

آل اینجو نیز که در جریان چنین . میرعلی تبریزي انجامید یعنی خط نستعلیق، به دست
گرایش مشابهی را به طور همزمان . الدین محمد وزیر بودند رویکردهاي هنري از سوي غیاث

  .ها به چرخش درآوردند اي ایرانی و ارتقاي آندر شیراز سامان دادند و هنر را در محور معیاره
. ورزیدند نگاري بر پیشینۀ مغولی خود تأکید می مغوالن از طریق به کارگیري تاریخ

نگاري به  شاهنامه سان، بدین. رخ کشیدن تاریخ و هنر نگارگري نیز جوالنگاهی بود براي به
یکردهاي مغولی مطرح شد تا عنوان عنصري از عناصر فرهنگی، توسط ایرانیان در مقابل رو
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هاي کوچک  مغوالن بر پیشینۀ دیرینه و با شکوه ایران پی ببرند که از آن میان است، شاهنامه
شیراز مرکز نقاشی، پژوهشهاي دینی و چشمۀ «در سدة هشتم قمري، . در زمان آل اینجو

بزرگترین در این دوره شیراز همچون تبریز یکی از . ترین شعرهاي جهان بود جوشان لطیف
در تبریز نفوذ نقاشی چینی بسیار بود، اما در . آمد شمار می مراکز نگارگري کتاب ایران به

  10».شیرازي که از دربار مغول دور بود، سبک سنتی ایرانی دوام آورد
هاي کوچک مرکب از چهار شاهنامۀ قطع کوچک اوراق شده و فاقد شمسۀ  شاهنامه

دهد،  ها را به یکدیگر ربط می تنها عاملی که این و 11اهدائیه و تاریخ یا انجامه است
هاي روشن  ها، از رنگ بندي این شاهنامه در رنگ. هاست شناختی آن خصوصیات مشابه سبک

هاي فرعی، طالي  ها و در نقشمایه ویژه در زمینۀ آن و تا حدودي ضخیم استفاده شده و به
هاي ریزنقش  هاي منقوش و پیکره حها آکنده از طر بندي آن ترکیب. است زیاد به کار رفته

ها  ها بر پایۀ الگوهاي پیشین نگاره هاي این شاهنامه تر نگاره رسد که بیش به نظر می. است
ها، چندي  البته تولید این نگاره. است پدید نیامده، بلکه بر پایۀ متن اصلی تصویرپردازي شده

ها پیداست که در یک  کتابت آن از. ها به کار رفت نگاري بعد به صورت الگویی در شاهنامه
آید که این کتابخانه در کارگاه هنري آل اینجو  از قراین بر می. اند کتابخانۀ واحد کتابت شده

  .است در شیراز بوده
شاهنامۀ  .اي که تصویرپردازي شده باشد، موجود نیست ها، شاهنامه پیش از این شاهنامه

شاهنامۀ . گیرد ها قرار می همزمان با این شاهنامه بزرگ ایلخانی هم از نظر تاریخگذاري تقریباً
هب است که  شاهنامۀترین  موجود در کتابخانۀ ملی فلورانس، کهن خطی همراه با عناوین مذَ

  614آن را کشف و معرفی کرد و کتابت آن در سال  -شناس ایتالیایی ایران -12مونتسه پیه
 شاهنامهیک . هیب، تصویري در بر ندارداي با این حد و حجم تذ قمري بوده است، اما نسخه

بریتانیاي لندن موجود است که فاقد هر نوع تصویر و  کتابخانۀقمري در  675به تاریخ  هم
  .تذهیب است

هاي کوچک از سنت  هاي شاهنامه برخی از هنرپژوهان معتقدند که تصویر پردازي
یید نظریۀ خود بر زمینۀ طالیی آرایی؛ و در تأ اند نه از کتاب گرفته تصویري دیوارنگاري بهره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .148 -149لیمبرت، ص . 10
 762ها را با تاریخ  م نوشته و یکی از نسخه1352تا  1330/ق 773تا  751هاي  ها را میان سال لیمبرت تاریخ همۀ آن. 11

  .149همان، ص :  نک. داند می» ورزید، که به هنر عشق می -زیر واالمقام ابواسحقو -الدین حسن هدیه شده به قوام«قمري 
12. Angelo Michele Piemontese 
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 13.است اند که از سنت دیوارنگاري ساسانی منشأ گرفته ها اشاره کرده هاي این شاهنامه نگاره
از مغوالن در ایران،  کنند که پیش ها، سنتی را منعکس می هاي این شاهنامه به هر روي، نگاره

ها روي ظروف  هاي آن مونهن تر است و پیش به خصوص در شیراز و منطقۀ فارس، معمول بوده
ها، به صورت خطی پر رنگ است و زمینه  گیري این نگاره قلم. است مینایی و الجوردینه آمده

این شیوه حتی در حاالتی که مناسبتی با موضوع ندارد به . است هم با درخت یا بوته پر شده
ها، تنها در  ارههاي جدید و نو این نگ ویژگی. تصویر درختان شبیه هم است. است کار رفته

هاي مخروطی شکل است که از قرار معلوم تحت تأثیر منسوجات چینی  ها و کوه نقوش جامه
  .است ها اجرا شده هاي طوماري آن یا نقاشی

ها را در  منشاء تصویرگري این شاهنامه اند تا برخی دیگر از هنرپژوهان، تالش کرده
در  -هنرپژوه آمریکایی 14- سیمسن .هاي بغداد در سدة ششم قمري جستجو کنند نگارگري

، پس از بحثی جامع دربارة .ق 699 متعلق به سال نامه مرزباناي از  اي دربارة نسخه مقاله
هاي بغداد، به این نتیجه رسید که  نگاره هاي این نسخه و قیاس آن با سایر نسخه  نقاشی

وي . است مؤثر بوده شاهنامهنگارگري بغداد در سدة ششم قمري در تکامل و تکوین نگارگري 
رسد که  اي می قیاس به نتیجه نهد و تنها از روي قاطع پیش رو نمی براي نظر خود سندي

  15.تردید بسیار دارد جاي
مقامات  هاي ادبی مانند واقعیت این است که با شروع تصویرپردازي برخی از نسخه

وراوینی،  ان نامۀمرزبنوشتۀ ابوالفرج اصفهانی و حتی  االغانی، کلیله و دمنه ،حریري
هاي ایرانی  در دورة ایلخانان آغاز شد و این نتیجۀ مساعی خاندان شاهنامهآرایی  کتاب

. اي و تاریخی ایران به مغوالن بود هاي اسطوره دیوانساالر از براي شناساندن آرمان
و هاي آن در شیراز، بازتابی از عالقۀ آل اینجو به این آرمان  هاي کوچک و نگاره شاهنامه

آل اینجو سیاست . است شان بوده کسب اعتبار فرهنگی به منظور تقویت اقتدار سیاسی
اما، سیاست مذهبی را هم فراموش نکردند و همبستۀ اعتقادات . گرایی را در پیش گرفتند ایران

تر جلوه و نمود داشت،  ها بیش چه که دربارة آن آن. اسالمی در این بخش از ایران بودند
گرایی بود که پیش  اي سیاست باستان ت و عظمت ایرانِ پیش از اسالم و گونهبزرگنمایی شوک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .56، ص )1369نشر علم، : تهران(، ترجمۀ عربعلی شروه نقاشی ایرانی بازیل گري،. 13

14. M.S. Simpson 
، زیر نظر شهریار عدل، ترجمۀ عه در جهان ایرانیهنر و جام» ،نقش بغداد در تکوین نقاشی ایران«سیمسن، . اس. ام. 15
  .129، ص )1379انتشارات توس، : تهران(اهللا افسر و دیگران  کرامت
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ها در زمان آل بویه، به ویژه در دورة عضدالدوله، و حتی در روزگار ایلخانان در زمان  از آن
  .الدین محمد چهره نموده بود سلطان ابوسعید با وزارت غیاث

  
  اسالمی -آل مظفر مدافع فرهنگ عربی 

مبارزالدین محمد مظفر در یزد، فارس، اصفهان، کرمان و گسترش آن تا سواحل حکومت امیر 
گیري شد، تا سیاست  اسالمی پی -تر در پرتو سیاست مذهبی عربی خلیج فارس، بیش

هاي گسترده، پیکی نزد یکی از  امیر مبارزالدین پس از پیروزي. گرایی گرایی یا باستان ایران
فرزند او، . در مصر فرستاد و با او بیعت کرد -ن خلیفه عباسیآخری - بازماندگان مستعصم باهللا

هاي مذهبی،  شاه شجاع ممدوح حافظ شیرازي، هم با همۀ آزاداندیشی در قلمرو اندیشه
سرانجام مانند پدر با بازماندة خالفت عباسی در مصر بیعت کرد تا حکومت خود را از نظر 

اي بود که  تعلیمات دوران کودکی او به گونهها گذشته،  از این. مذهبی مشروع سازد - سیاسی
الدین یزدي که سمت معلمی  به گفتۀ معین. هاي عربی گرایش داشت تا ایرانی تر به جنبه بیش

تحصیل علوم ادبی و «اهللا مجید را حفظ کرد و به  او را داشت از همان دوران کودکی کالم
هشت بیت «اي رسید که  درجه و به 16پرداخت» اکتساب لطایف عربی و تعلیم فواید تحریر

گرفت و نظم و نثر تازي و فارسی و مکتوبات و رسائل او در طرف  عربی به یک نوبت یاد می
شعر به عربی و . داد او همواره علما و فضال را مورد مالطفت قرار می. شهرتی یافت» عراق

جلس او ظاهر اي رسید که فضال و علما در م سرود و در علوم و معارف به درجه فارسی می
  17.بردند می شدند و از لطایف او لذت می

آرایی، تصویرگري و  طبیعی است که رویکردهاي فرهنگی شخصی شاه شجاع در کتاب
آرایی  هایی کتاب تر، نسخه در این دوره، بیش. تذهیب در دورة آلِ مظفر تأثیري درخور داشت

یکی از زیباترین نسخه هاي . شد که از نظر محتوا بر امور اخالقی و مذهبی مبتنی بودند
در این دوره، سنتی پیدا  شاهنامهآرایی  کتاب. است از این دوره باقی مانده کلیله و دمنهمصور 
هاي  آرایی آن را در زمرة برنامه نهادند و کتاب بود که حکمرانان بدان سنت گردن می کرده

  .از آن میان استقمري  771بازمانده از سال  شاهنامۀدادند؛   هنري خود قرار می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، با تصحیح و مقدمۀ سعید 1، جمواهب الهی در تاریخ آل مظفرالدین محمد معلم یزدي،  الدین محمد بن جالل معین. 16

  .100ص  ،)1326کتابخانه و چاپخانۀ اقبال، : تهران(نفیسی 
  .81، ص )1362انتشارات امیرکبیر، : تهران(، به کوشش عبدالحسین نوایی تاریخ آل مظفرمحمود کتبی، . 17
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مسجد . هاي مذهبی آنان بود شهرسازي و معماري آل مظفر هم در راستاي تقویت اندیشه
جامع کرمان از یادگارهاي این دوره است که امیر مبارزالدین محمد دستور ساخت آن را صادر 

هم مسجد  - برادر شاه شجاع -عمادالدین احمد. قمري است 750تاریخ ساخت بنا سال . کرد
در کرمان و یزد و شیراز هم به دستور حکمرانان آل . در آن شهر ساخت 793نار را در سال پام

تر علماي این دوره در فنون مختلف از آن  بیش 18.ها و مدارسی ساخته شد مظفر، دارالسیاده
میان قرائت و تفسیر قرآن، علم حدیث، فقه و اصول و کالم دست داشتند، در مقام قضا بودند 

ها،  به تعبیر حمداهللا مستوفی، مجموع خانقاه. کردند ها در مدارس تدریس می آن و شماري از
مدارس، مساجد و ابواب خیري که ارباب ثروت و قدرت در شیراز ساخته بودند، از پانصد عدد 

  19.تر بود بیش
از دودمان قراختائیان کرمان و دختر سلطان  -قتلغ مخدومشاه خاتون -مادر شاه شجاع

که شاه شجاع به ترك شیرازي شهرت یافته بود، از این نسبت  این. اه جهان بودالدین ش قطب
شاه شجاع چون به هفت سالگی رسید به کسب علوم و فنون پرداخت، در . گرفت می او مایه

نُه سالگی قرآن را حفظ کرد و سپس به تحصیل علوم ادبی و اکتساب لطایف عربی و 
. مهارت پیدا کرد ‛سته‘در نوشتن خطوط . شدفراگیري فواید تحریر و کتابت مشغول 

که معلم شاه شجاع در ایام ) دربارة تاریخ آل مظفر( مواهب الهیالدین یزدي، نویسندة  معین
آمدیم به حال تحریر غباري که زردي خوش خرام «: نویسد است دربارة او می کودکی بوده

بر رقاع ارباب حاجات کشد، کلکش برانگیزد، گرد نسخ بر چهرة عنبره بیزد و توقیعی که 
از خط ثلثش محاسن چهره حور محقق شود و در سواد . وقع سازد ریحان خط خوبان را بی

نگار خورموجی، نیز، دربارة  حقایق 20».مثالش چون ماه درخشنده امداد نور تابان بود تعلیق بی
لق و وفور فضل و«: نویسد او می زیور ادب و  شاه شجاع پادشاهی بود به لطف طبع و حسن خُ

صف او همچنین به فراگیري شمشیربازي، تیغ اندازي،  21».کمال مکرمت و شیمۀ شجاعت متّ
  .گزاري پرداخت و در این فنون هم مهارت یافت نیزه سوارکاري و

گرچه او از آغاز جوانی در کنار . قمري در شیراز به حکومت رسید 760شاه شجاع در سال 
اند که  نوشته. ز کسب معارف و تحصیل هم غافل نبودها شرکت داشت ولی ا پدرش در جنگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62 - 86لیمبرت، ص : هاي معماري از آن دوره در شیراز، نک تر دربارة بازمانده براي آگاهی بیش. 18
  .115مستوفی، ص . 19
  .103یزدي، ص . 20
  .175نگار خورموجی، ص  حقایق. 21
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 754او در سال  22.خواند اي قوي داشت و بسیاري از اشعار عربی را از حفظ می وي حافظه
بهره جست و نزد او به تحصیل علم و  23)ق 701 - 756(قمري از محضر عضدالدین ایجی 

ها با نیکوترین  شد و با آن شاه شجاع در مجلس درس دیگر علما نیز حاضر می. کمال پرداخت
معالم عربیت زنده «: نویسد می هزار مزاردر کتاب  عیسی بن جنید شیرازي. کرد وجه رفتار می

شد و حاجت  کرد و کتب ادبیات در زمان او رونقی عظیم داشت و در مجالس علما حاضر می
و ... بود  ی نمیخال عالم، ادیب، و فاضلکرد و مجلس او از علما  ضعیفان و مسکینان قضا می
  24».گرفتند و آثار خیرات او باقی است شمار می نوشتند و جایزة بی کتب بسیار به اسم عالی او می

به فارسی و عربی شعر . شاه شجاع طبع شعر داشت و اشعار زیادي از او به جا مانده است
ربی و مجموعۀ آثار منثور و منظوم او در ع. سرود و رسایل او در عراق شهرتی داشت می

  823فارسی، در زمان خود او توسط سعدالدین انیسی، از رجال درگاهش، گردآوري و در سال 
جا که شاه شجاع عالم، و صاحب طبع، ذوق، و  از آن. قمري به وسیله عبدالحی کتابت شد

حافظ شیرازي، عبید . قریحه بود دربار او محل گرد آمدن شاعران، دانشمندان، و هنرمندان بود
، و عماد فقیه کرمانی از شاعرانی بودند که به دربار او رفت و آمد داشتند و گاهی او را زاکانی

  .اند در اشعار خود مدح گفته
 ابن حجر عسقالنی در. است کرده به نظر می رسد که شاه شجاع گاهی کتابت هم می

شعر  .نویسد که به حسن فهم و محبت علما مشهور بود دربارة او می الدرر الکامنهکتاب 
گویند  می .داد داشت و به سرایندگان مدایح صله و انعام می گفت و اهل ادب را دوست می می

ابن حجر سپس می . بود را به خط خود نوشته کشافخوانده و یک نسخۀ  هم می کشاف
ابن عربشاه هم در کتاب  25».خطی است در غایت خوبی. ام من خود خط او را دیده«: افزاید

، معتقد است که شاه شجاع مردي دانشمند و داراي طبعی بلند بود و تیمور آور زندگانی شگفت
  26.کرد را نیک تقریر می کشافسیر فت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .101یزدي، ص . 22
  .است اي در نزدیکی داراب و مرکز ملوك شبانکاره بوده ایگ منطقه: ایج. 23
، ص )1364انتشارات کتابخانۀ احمدي، : شیراز(، تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال هزار مزار، عیسی بن جنید شیرازي .24
474.  
  .187، ص )ق 1340-50نا، بی: حیدرآباد دکن(، المجلدالثانی الدرر الکامنهابن حجر عسقالنی، . 25
، ترجمۀ محمد علی نجاتی )عجایب المقدور فی اخبار تیمور(زندگی شگفت آور تیمور احمد بن محمد ابن عربشاه، . 26

  .329، ص )1356بنگاه ترجمه و نشر کتاب،: تهران(
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در جوار . شد شاه شجاع در ساختن عمارات نیز از حامیان مهندسان و معماران محسوب می
ا به ج اي به خط ثلث زیبا از آن آرامگاه کوروش در پاسارگاد، کاروانسرایی ساخت که کتیبه

بود، ) مهریز کنونی: به احتمال( ‛مهریجرد‘در یزد، آبشاهی را که منبع آن  27.است دست آمده
او این آبشاهی را براي محاصرة یزد آورده بوده که چون ماجرا به صلح انجامید، . جاري ساخت

  28.از اتمام آن باز ماند
ایت از کتابت، جا که خود دل در گرو خوشنویسی و هنر داشت به حم شاه شجاع از آن

 شاهنامۀ. تذهیب و نگارگري پرداخت و شماري از هنرمندان را زیر چتر حمایت خود گرفت
از خوشنویسان . قمري از محصوالت هنري کارگاه هنري کتابخانۀ سلطنتی اوست  771سال 

اند که خطی خوش داشت و  و خطاطان دربار آل مظفر، سید جالل بن سید عضد را نام برده
ملک قاسم شیرازي، نیز،  29.او را تا به مقام وزارت برکشید - پدر شاه شجاع -مبارزالدین محمد

سبک  30.که عالوه بر خطاطی در نقاشی هم مهارت داشت، معلم خطاطی شاه شجاع بود
وره به هاي این د تر کتابت اي در دورة آل مظفر در شیراز رواج یافت که در بیش خطاطی ویژه

این خط، خطی است منشعب از خط نسخ که باریک و اندکی خمیده و فاقد . است کار رفته
این خط بعدها با . نوك و انحناي ظریف حروف است، اما روي هم رفته ظاهري متناسب دارد

هاي متون کهن شعر فارسی  در دورة شاه شجاع، نسخه. رواج نستعلیق در کتابت از بین رفت
محصوالت . پیرایه بود ها ساده و بی سبک نقاشی. کتابخانۀ سلطنتی کتابت شدهاي  در کارگاه

قمري که  796سال  شاهنامۀ .ها از مرزهاي شیراز فراتر رفت و به هند رسید کهن این کارگاه
شود، از محصوالت کارگاه هنري شیراز در دورة شاه شجاع نیست، ولی  در مصر نگهداري می

ها  از این. رگري مظفریان در روزگار جانشینان شاه شجاع استاي از تداوم سنت نگا نشانه
اي در کتابخانۀ ملی پاریس محفوظ است که آن را محمد  نظامی نسخهخمسۀ گذشته، از 

قمري در شیراز کتابت کرده و مصادف  767عبداللطیف بن محمد عقاقیري شیرازي در سال 
رندة پنج سر لوح مذهب به سبک این نسخه دربردا. با حکومت شاه شجاع در آن شهر است

  .آرایی شده است هاي نظامی است که کتاب شیراز است و جزو نخستین خمسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .217، ص )1357کبیر، انتشارات امیر: تهران(، ترجمۀ علی اصغر حکمت  3، ج تاریخ ادبی ایرانادوارد براون، . 27
؛ احمد بن 151، ص )1338بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : تهران(، به اهتمام ایرج افشار تاریخ یزد جعفر بن محمد جعفري،. 28

  .219 -220، ص )1357انتشارات امیرکبیر، : تهران(، به اهتمام ایرج افشار تاریخ جدید یزد حسین بن علی کاتب،
  .258، ص )1347انتشارات دانشگاه تهران، : تهران( 2، ج مظفر تاریخ آل حسینقلی ستوده،. 29
  .234، ص )ق 1345نا،   بی: قاهره( پیدایش خط و خطاطانحاجی میرزا عبدالحمید خان، . 30
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 اسالمی - ایرانی  - تیموریان، فرهنگ ترکی 
را در » مرکز برجسته و شکوهمند، آفرینش هنري و بالش معماري«در دورة تیموري، چندین 

د؛ در این میان سمرقند، هرات، شیراز، تبریز، یزد و اي پهناور از بغداد تا کاشغر پدید آوردن ناحیه
در پی پیروزي تیمور بر شاه منصور  31.سزایی در این خصوص کسب کردند مشهد شهرت به

، حکومت آل مظفر در فارس و پیرامون آن، سقوط کرد و عمر شیخ فرزند )م1393/ ق  795(
  32.تیمور حکومت فارس را به دست گرفت

مغول در این سرزمین  -ان در فارس و اصفهان، حضور عنصر ترك با آغاز حکومت تیموری
هاي حکومتی میان امیرزادگان تیموري قرار  عمالً تحقق یافت و حتی در معرض رقابت

که بیان شد، حکمرانان این منطقه در زمان هجوم مغوالن به ایران، با تدبیري  چنان. گرفت
ر این سرزمین جلوگیري کردند و مغوالن با ها د که اندیشیدند از ورود و حکومت مستقیم آن

تر به  کردند و بیش گماشتن ماموران مالیاتی، چندان دخالتی در امور تشکیالتی آن نمی
پس از استقرار  - فرزند تیمور -عمر شیخ. کردند هاي این منطقه بسنده می یابی از مالیات بهره

در اندکان ماوراءالنهر مستقر بودند به در شیراز، دستور داد تمامی شاهزادگان و خانوادة او که 
اي هم در این  با انتقال این شاهزادگان، نیروي نظامی قابل مالحظه. شیراز منتقل شوند

از این . سرزمین استقرار یافت و بعدها در امور کشوري و لشگري این منطقه دخالت ورزید
ري قوي، بستري براي پس، سرزمین فارس، اصفهان، یزد، و کرمان با پیشینۀ فرهنگی و هن

  . آورد مغول در دورة تیموریان فراهم -ترك  هاي سیاسی و فرهنگی عنصر شکوفایی آرمان
قمري و کشمکش بر سر جانشینی او، در نهایت فرزند او  807پس از مرگ تیمور در سال 

هاي اسالمی زیادي از خود نشان داده بود، با کمک عناصر ایرانی مسلمان  شاهرخ که گرایش
ر سر کار آمد و پایتخت خود را از سمرقند که در دل سرزمین جغتائیان قرار گرفته بود، به ب

سان، به تدریج  بدین. زمین قرار گرفت هاي اسالمی ایران هرات منتقل کرد و در بطن سرزمین
ها  اي تیموریان و پیوندهاي خانوادگی آن هاي قبیله اصول و نهادهاي اسالمی به جاي آرمان

رات در روزگاران پیشین، به خصوص در زمان غزنویان، غوریان، و آلِ کرت، از ه. نشست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به کوشش ریچارد هوانسیان حضور ایرانیان در جهان اسالم » مصورسازي یا نقاشی،: مینیاتورهاي ایرانی«الگ گرابار، . 31
  .272، ص ) 1381مرکز بازشناسی اسالم و ایران، : تهران(اي  اغ، ترجمۀ فریدون بدرهو جورج صب

تاریخ ایران و آسیاي مرکزي در : برآمدن و فرمانروایی تیمور؛ بئاتریس فوبز منز، 186نگار خورموجی، ص  حقایق. 32
: تر، نک ؛ براي آگاهی بیش99، ص )1377انتشارات رسا، : تهران(گل  ترجمۀ منصور صفت هاي هشتم و نهم هجري، سده

  .133 -136کتبی، ص 
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این . نقشی درخور داشت هاي تیموریان، گیري هاي مهم تمدن اسالمی بود و در جهت کانون
ها  و ده 33»کاري مرکز ادارة شعر، تصوف، نقاشی، جلدسازي، تذهیب«شهر در دورة تیموریان 

شاهرخ . شد ترین شهر هنري تبدیل می یشی زیبا از معماري به مهمنوع هنر دیگر بود که با آرا
هرچند او یکی از . امتناع ورزید ‛گورکانی‘بر خود بست و از کاربرد  ‛سلطان‘لقب حکومتی 

هاي  ظاهر در هرات قرار داده بود، اما بر خالف پدرش، با خانواده خوانین خاندان مغولی را به
دریغ شاهرخ را از کتابت  ن اساس، شاید بتوان حمایت بیبر ای. خاندان مغول وصلت نکرد

ها گذشته در روزگار  از این. هاي مذهبی اسالمی در این راستا توجیه و تفسیر کرد نسخه
هاي منظم و دقیقی از شهرسازي و معماري اعم از مسجد، خانقاه، مدرسه،  سلطنت وي، برنامه

اتون و فرزندان و فرمانروایانش در هرات، به وسیلۀ خود وي و همسرش گوهرشاد خ... مزار و
پسر شاهرخ تیموري به نام ابوافتح سلطان ابراهیم میرزا . مشهد، یزد، و دیگر شهرها اجرا شد

حاکمی عادل، به «قمري به حکومت فارس رسید که به روایت برخی از منابع،  818در سال 
صف بود    34».وفور مکارم اخالق و محاسن آداب متّ

. مغولی تیموریان در شیراز و مرکز ایران شدید بود -هاي ترکی  اید و آرماناستحالۀ عق
هاي ایرانی و در روزگار اسالمی،  که بیان شد، این مناطق از روزگاران باستان مهد اندیشه چنان

اي به نوعی  ها و عقاید در هر دوره این اندیشه. اسالمی بود -بستر افکار و رویکردهاي ایرانی 
هنگامی که حکمرانان تیموري در این سرزمین . کرد رایش حکمرانان، تجلی پیدا میو بنا به گ

ها به  ها دل بستند و با حمایتی که از آن ها و اندیشه مستقر شدند، از همان آغاز به این آرمان
مغولی خود را با آن پیوند زدند و در نتیجه، جوشش و  -عمل آوردند، رویکردهاي ترکی 

  .ها نمودار شد ري شیراز با معیارها و ترازي واال در روزگار آنفیضان مکتب نگارگ
کارگزاران و حکمرانان تیموري پس از مرگ تیمور، عمیقانه از حیات فرهنگی و هنري 

هاي جدید خاندان  ها، البته، از نیازها و ضرورت این حمایت آن. شرق ایران حمایت کردند
ورانی که تیمور از  را حضور هنرمندان و پیشهکرد و این رویکردها  حاکم تیموري حکایت می

هاي  ترکیب سبک. کرد مناطق مختلف در سمرقند و شرق ایران گرد آورده بود، تقویت می
هاي فرهنگی تیموریان، محیط خالقی از  مختلف هنرمندان نواحی پراکندة ایران با گرایش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص )1368انتشارات هیرمند، : تهران(، با مقدمۀ محمد سرور موالیی تاریخ هرات در عهد تیموریانعبدالحکیم طبیبی، . 33

42.  
  .190نگار خورموجی، ص  حقایق. 34

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  / )سدة هشتم و نهم قمري(هاي ایرانی، اسالمی و ترکی در شیراز  تعامل فرهنگ                                                                         

 

13

است که در زمان  اشاره شده. دهاي خالق و نوآور بو هنرها را پدید آورد و شیراز یکی از محیط
اما، این  35.هاي نگارگري شیراز به سمرقند منتقل شدند تیمور، هنرمندان بسیاري از کارگاه

مسئله چندان که باید باعث نشد تا در شیراز انقطاع هنري پیش آید زیرا پس از مرگ تیمور 
اً، از مقاصد اصلی آنان بسیاري از هنرمندان از سمرقند بیرون رفتند که هرات و شیراز، قاعدت

  .است بوده
حضور شاهزادگان با فرهنگ و هنرمندي چون اسکندر سلطان و ابراهیم سلطان در 

جا که  شیراز، صحنه را براي ایجاد شکوفایی و تمرکز فرهنگی و هنري فراهم کرد تا آن
ی خصوص به هم چشم هاي ادب و هنر به رقابت با یکدیگر و به این شاهزادگان در زمینه

ها در جلب هنرمندان به دربار خود  آن. با هرات تختگاه هنري تیموریان برآمدند
آرایی و کارگاه هنري  کردند و در بسط و توسعۀ هنر کتاب گذاري می سرمایه
هاي زیادي از این کوشش و جوشش هنري  نمونه .کوشیدند هایشان به جان می کتابخانه
با یک نظر کلی به دستاوردهاي . و حس کرد ندتوان در البالي متون این دوره خوا را می

شود،  تر حس می چیزي که بیش شیراز، ها در این شاهزادگان و اعوان و انصار آن
. اسالمی به خود گرفت - ایرانی  هاست که بعدها کسوت اسالمی آن - رویکردهاي ترکی 

سرزمین مدارانی بودند که پرچم عظمت هنر ایران را در  این شاهزادگان گویی ایران
این خود ظرفیت و حد گسترش افق . مرکزي آن بر آسمان بردند تا ایرانی را سرافراز کنند

این شاهزادگان در عرض نیم سده، صحنۀ . دهد ها را کامالً نشان می فکري و آرمانی آن
فرهنگی شیراز را به قدري پرمایه و غنی ساختند که قابل قیاس با ادوار پیش از خود 

  .نبود
هاي هنري پرباري براي نقاشی  سال، از کارگاه 150آن پس دست کم تا  شیراز از

سنت  36.شد جا تولید می شده در آن هاي خطیِ تذهیب برخوردار بود، که شمار عظیمی از نسخه
مراکز حکومتی  -نگارگري در مکتب شیراز اگرچه تا مدتی تحت تأثیر نگارگري بغداد و تبریز 

قوت این سنت کهن کافی بود تا بار دیگر پس از مرگ اسکندر « قرار گرفت، اما، -آل جالیر 
در ایالت فارس که بیست سال طول کشید،  -ابراهیم بن شاهرخ  -و جانشینی پسر عم او 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: تهران(یعقوب آژند  ترجمۀ ،)کمبریج نشگاهدا پژوهش(دورة تیموریان: تاریخ ایران» جانشینان تیمور،«رویمر، . ر. ه. 35

  .152، ص )1379جامی،  انتشارات
ترجمۀ  ،)پژوهش دانشگاه کمبریج(دورة تیموریان : تاریخ ایران» هنرهاي تصویري در دورة تیموري،«بازیل گري،. 36

  .381، ص )1379انتشارات جامی، : تهران(یعقوب آژند 
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با  شاهنامهشده و از آن میان نسخۀ  هاي بازماندة نگارگري نسخه 37».مطرح و مسلط گردید
تأثیرگذاري مکتب . اد، گواهی است بر این مدعانگاره که ابراهیم براي بایسنقر میرزا فرست 47

اي  و نسخه) م 1435(قمري  839اي از سال  نظامی گنجه خمسۀتوان در نسخۀ  شیراز را می
دهندة تداوم اثرگذاري فرهنگ  این همه نشان 38.الدین علی یزدي پی گرفت شرف ظفرنامۀاز 

مغولی  -نفوذ فرهنگ ترکی ایرانی در نقش و نگارهاي مکتب نگارگري شیراز، هم زمان با
 .است

  
  گیري نتیجه

صحنۀ سیاسی و فرهنگی شیراز در عرض یک صد سال، تحوالتی را از سر گذراند که براي 
در حقیقت این شهر خصوصیات سه فرهنگ را . تکامل فکري و فرهنگی آن ضرورت داشت
آل . شود رده میهاي اصلی ادوار تاریخی ایران برشم تجربه کرد که این سه فرهنگ از ویژگی

هاي آن را از دوران پیش از اسالم  اینجو به فرهنگ ایرانی متوسل شد و تالش کرد تا ویژگی
احیاي عناصر . اقتباس کند و آن را در سیاست کلی هنري و فرهنگی خویش تسري بخشد

 شاهنامۀآرایی  ویژه ساخت کاخی مانند کاخ کسري در شیراز، کتاب فرهنگی دورة ساسانی، به
دوسی در کارگاه هنري کتابخانه، از جمله اقدامات ایرانگراي این سلسله بود که در زمانی فر

بود و جایش را به آل مظفر » مستعجل«کوتاه حکومت کردند و به قول حافظ، عمر این دولت 
  .داد

هاي ایرانمدار آل اینجو  یابی، به مبارزه با گرایش سلسلۀ آل مظفر از همان آغاز قدرت
با توسل به بقایاي خالفت عباسی در مصر به منظور تقویت مشروعیت حکومت پرداخت و 

خود و به میان کشیدن مفاهیمی چون جهاد و غزوه، فرهنگ عربی را در منطقه تبلیغ کرد و 
  .آرایی آثار اخالقی، فلسفی، کالمی، و اسالمی کشیده شد دامنۀ این تبلیغ تا کتاب
نوادگان  -ز او اسکندر سلطان و ابراهیم سلطانو پس ا -عمر شیخ -حکومت فرزند تیمور

تیموریان گرچه گاهی . مغول را در شیراز تثبیت کرد - در فارس، حضور عنصر ترك  -تیمور
هاي ترکانه و مغوالنه از نوع تبعیت از توره و یاساي چنگیزي داشتند و خصوصیات  سیاست

رفته تحت  د، اما، روي همها تا حدودي در فرهنگ این منطقه منعکس ش زندگی ترکانه آن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .391ص »  ،هنرهاي تصویري در دورة تیموري«گري، . 37
  .همان. 38
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زمین  تأثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتند و با گذشت چند دهه، از پشتیبانان هنر و فرهنگ ایران
اي از خصوصیات سه  ترین نتیجۀ این تعامل در عرصه فرهنگی هرات، آمیزه مهم. گردیدند

این سه فرهنگ چه که  فرهنگ ایرانی، اسالمی و ترکی پدید آمد و فرهیخته و پرورده شد آن
سترد  ها را می هاي فرهنگ ها و کژي را در هم آمیخت، فرهنگ اسالمی ایران بود که ناصافی

  .آورد و محصولی پخته و پرورده در جامعۀ ایران فراز می
  

 کتابنامه

  .ق1340-1350نا،  بی: حیدر آباد دکن. المجلدالثانی. الدرر الکامنه. ابن حجر عسقالنی
  .1350انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، : تهران. یراز نامهش. ابن زرکوب شیرازي

ترجمۀ محمد . )عجایب المقدور فی اخبار تیمور(زندگی شگفت آور تیمور . ابن عربشاه، احمد بن محمد
  .1356بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : تهران. علی نجاتی
  .1357انتشارات امیرکبیر، : تهران. ترجمۀ علی اصغر حکمت. 3ج . تاریخ ادبی ایران. براون، ادوارد

  .ق 1345نا،  بی: قاهره. پیدایش خط و خطاطان. خان حاجی میرزا عبدالحمید
. تصحیح سید علی آل داود. فارستاریخ و جغرافیاي : االخبار نزهت. نگار خورموجی، میرزا جعفرخان حقایق

موزه و مرکز اسناد سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کتابخانه، : تهران
  .1380مجلس شوراي اسالمی، 

  .1338بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : تهران. به اهتمام ایرج افشار. تاریخ یزد. جعفري، جعفر بن محمد
ترجمۀ یعقوب  ).پژوهش دانشگاه کمبریج(دورة تیموریان: تاریخ ایران» .جانشینان تیمور«. ر. رویمر، ه
  .153 - 170ص . 1379انتشارات جامی، : تهران. آژند

  .1347انتشارات دانشگاه تهران، : تهران. 2جلد . تاریخ آل مظفر. ستوده، حسینقلی
زیر نظر شهریار . هنر و جامعه در جهان ایرانی» .نقش بغداد در تکوین نقاشی ایران«. اس. سیمسن، ام
  .1379انتشارات توس، : تهران. اهللا افسر و دیگران ترجمۀ کرامت. عدل
انتشارات : تهران. تصحیح میرهاشم محدث. االنساب مجمع.  اي، محمد بن علی بن محمد شبانکاره

  .1376امیرکبیر، 
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انتشارات کتابخانۀ احمدي ، : شیراز. تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال. هزار مزار. شیرازي، عیسی بن جنید
1364.  

انتشارات : تهران. ور موالییبا مقدمۀ محمد سر. تاریخ هرات در عهد تیموریان. طبیبی، عبدالحکیم
  .1368هیرمند، 

هاي هشتم و نهم  تاریخ ایران و آسیاي مرکزي در سده: برآمدن و فرمانروایی تیمور. فوبز منز، بئاتریس 
  .1377انتشارات رسا، : تهران. گل ترجمۀ منصور صفت. هجري

  .1357امیرکبیر، : تهران .به کوشش ایرج افشار. تاریخ جدید یزد. کاتب یزدي، احمد بن حسین بن علی
  .1362انتشارات امیرکبیر، : تهران. به کوشش عبدالحسین نوایی. تاریخ آل مظفر. کتبی، محمود
به کوشش . حضور ایرانیان در جهان اسالم » .مصورسازي یا نقاشی: مینیاتورهاي ایرانی«. گرابار، الگ

مرکز بازشناسی اسالم و ایران، : نتهرا. اي ترجمۀ فریدون بدره. ریچارد هوانسیان و جورج صباغ
  .267 -300ص . 1381
  .1369نشر علم، : تهران. ترجمۀ عربعلی شروه. نقاشی ایرانی. گري، بازیل
 ).پژوهش دانشگاه کمبریج(دورة تیموریان: تاریخ ایران» .هنرهاي تصویري در دورة تیموري«. ______

  .380 -414ص . 1379جامی، : تهران. ترجمۀ یعقوب آژند
ترجمه همایون . شکوهمندي شهر ایرانی در قرون وسطی: شیراز در روزگار حافظ. لیمبرت، جان
  .1386دانشنامۀ فارس و پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی شیراز، : شیراز. زاده صنعتی

  .ق 1331بریل، : لیدن. به اهتمام گاي لسترنج. نزهۀ القلوب. مستوفی، حمداهللا
با تصحیح و . 1ج. مواهب الهی در تاریخ آل مظفر. الدین محمد معلم  ن جاللالدین محمد ب یزدي، معین

  .1326کتابخانه و چاپخانۀ اقبال، : تهران. مقدمۀ سعید نفیسی
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