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 :چکیده
سلطنت خوارزمشاهیان امري است که کمتر بدان توجه شده رونق ادب و شعر فارسی در دوره 

تاریخ مغول پیوند  دوران حکومت خوارزمشاهیان دورانی است که در آن تاریخ ایران با .است
خصوص در موضوع  گیرد. به جدید در تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران شکل میخورده و فصلی 

ادبیات که در این دوره نیز همچون دیگر ادوار تاریخ ایران، فصل مهمی از تاریخ ادبی ایران 
اي شایانی کرد. لذا ه ر ادوار بعدي به رشد و تحول و تطور شعر پارسی کمکشکل گرفت که د

نخست در مورد شهر خوارزم و پیشینه آن مختصري صحبت  ایم که کوشش کردهدر این جستار
بررسی  به صورت اجمالی و سپس خاندان خوارزمشاهی را نماییم، تاریخ خوارزم را مروري کرده

بر اسناد تاریخی و منابع ادبی، به شعراي عصر خوارزمشاهی و  نماییم. سپس در ادامه با تکیه
  ها در رونق شعر و ادب پارسی بپردازیم. نقش آن
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 مقدمه
فراز و فرودهاي بسیاري را گذرانده  ،ساله خود بعد از اسالم 1200ادب پارسی در عمر زبان و 

از آغاز نشو و نماي خود در قرن  .شود است. این زبان که زبان ملی همه ما ایرانیان محسوب می
سوم و چهارم هجري تا به امروز شاعران و نویسندگان بسیاري به جامعه ایرانی هدیه کرده 

  ها نه فقط متعلق به جامعه ایرانی بلکه متعلق به جامعه جهانی هستند. است که بعضی از آن
با آثار و اشعار  و... جامیشاعرانی مانند رودکی، فردوسی، خیام، نظامی، مولوي، حافظ، سعدي، 

المللی و جهانی کرده اند که مایه مباهات ایرانیان است. رواج شعر و ادب  خود این زبان را بین
فارسی در قرن سوم و چهارم هجري به وسیله سلسله فرهنگ دولت سامانی شروع شد. این 

در احیاي  ،رساند میسلسله ایرانی که نسب به سپهبد بهرام چوبینه سردار ایرانی عصر ساسانی 
ها بود. رودکی سمرقندي  فرهنگ و تمدن ایران بسیار کوشیدند که زبان فارسی یکی از آن
  نخستین شاعر بزرگ ایرانی و پدر شعر فارسی در دربار سامانی بود. 

ترتیب  اقوام مهاجر آسیاي میانه در ایران آغاز شد که بهبعد از سقوط سلسله سامانی حکومت 
. اینان در نخستین نویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان بر ایران زمین حکم راندندتحت عنوان غز

سلسله سامانی را برانداختند و بعد به فالت ایران داخل شدند و کشتار و ویرانی بسیار  ،قدم
اما جالب اینجاست که بعداز فرمانروایی بر ایران خود به یکی از بزرگترین مدافعان و  .کردند

فارسی بدل شدند و حتی بعضی از آنها نسب ترکی خود را انکار کردند مانند مروجان زبان 
اي که براي خود ساخت خود را از نسل یزدگرد ساسانی  نامه سلطان محمود غزنوي که در نسب

جستار  ایندرگفت.  آخرین شهریار ایران پیش از اسالم معرفی کرد و به خود محمود زابلی می
و از نقش آنان  خوارزمشاهیان،ایران سخن بگوییم نژاد درهاي تركهبرآنیم تا از یکی از سلسل

به  از موطن آنان سرزمین خوارزم صحبت کنیم و همچنین سخن برانیم،در ترویج زبان فارسی 
از خاندان خوارزمشاهی که اینان چگونه به قدرت رسیدند در ایران سلسله  طور مختصر

 پادشاهی تشکیل دادند.
 سرزمین خوارزم

ترین شهرهاي ایرانی است. مردم این شهر به لهجه  خوارزم (خوراسمیاي باستان) از قدیمی
کردند. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار  هاي ایرانی است تکلم می خوارزمی که یکی از لهجه

اما مردم خوارزم، «گوید:  جا که می الباقیه تصریح می کند که اهالی خوارزم ایرانی هستند آن
   ) 14 :1387(تاریخ کمبریج ایران،  »از درخت استوار ایرانیان هستند.اي  شاخه



                                                                                                                             84                                           1401تابستان   ) سال ششم، شماره بیست و یکم  سابق رخسار زبان( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  ...در شعر فارسی  فراز و فرود                                    
                            

 
به دست سپاهیان عرب گشوده و مسلمان ق)  53(سال ماورالنهر و خوارزم در قرن اول هجري 

کردند که بعضی نیز حکومت طوالنی  هاي محلی ایرانی حکومت می سلسله خوارزم درشد. 
فریغون تقریبا سیصد سال پس از آمدن  خوارزمشاهیان آلداشته اند. این که دودمان باستانی 

مانند در جهان اسالم است. بیرونی  ها، باقی ماندند رویدادي یگانه و بی اسالم به سرزمین آن
  ).15همان: ( برشمرده استاسامی بیست و دو تن از پادشاهان این دودمان را 

تاثیر مخربی بر فرهنگ باستانی  وحشیگري قتیبۀ بن مسلم سردار عربدر آغاز فتوحات عرب، 
زبان شدند خوارزم  این حمالت تاثیر بدي بر اقتصاد خوارزم داشت. ترك خوارزم گذاشت و حتی

. بیهقی حتی از ترکان قبچاق و کجات و چقراق باشداحتماال از سده چهارم هجري آغاز شده 
هاست که  همین وقت حدات خوارزم را غارت کرده بودند و ق سر 422یاد می کند که در سال 

تر خوارزم ایرانی  شوند اما فرهنگ پیشرفته کم به خوارزم داخل می ترکان مانند سلجوقیان کم
در ادامه،  مانع از فرایند ترك شدن بود ولی در طی قرون آینده این روند کم کم ادامه یافت.

ارزم بر جاي آن سقوط کرد و سلسله ایرانی مامونیان خو 385فریغون در سال  دودمان محلی آل
فریغون خود را خوارزمشاه خواندند اما دولتشان  نشست. مامونیان پس از نشستن بر جاي آل

ق محمود غزنوي به خوارزم حمله کرد و آخرین پادشاه مامونی 408دیري نپایید. در سال 
کنار کرد و سلسله ایرانی مامونیان  ابوالعباس مامون بن مامون خوارزمشاه را از قدرت بر

خوارزمشاهی را برانداختند و به سلطه ایرانیان بر خوارزم پایان داد و خوارزم را ضمیمه 
 .)295-290: 1357(عتبی،  امپراتوري غزنوي کرد

 خاندان خوارزمشاهی
 کهاعقاب غالمی بودند  وخوارزمشاهیان از غزهاي ترکمن بودند که به خوارزم مهاجرت کرده 

 غرچه، ها در دربار سلجوقیان جاه و مقامی داشتند. پسر نوشتگین نام داشت. آن غرچه نوشتگین
 .کرد الدین محمد به شحنگی خراسان منصوب شد و تا زنده بود از سالجقه اطاعت می قطب

کوب،  (زرین» یکسال خود به درگاه سنجر آمدي و یکسال پسر خود اتسز را فرستادي.«چنانکه 
1385 :320( 

پسرش همچنان در دستگاه سنجر به اطاعت مشغول بود. در ابتدا از سنجر اطاعت بعد از اتسز 
کرد و یکبار نیز جان سنجر را از توطئه و سوء قصد نجات داد. از آن پس مورد توجه خاص  می

ها نتیجه داد و میان اتسز  سنجر واقع شد و همین امر باعث تحریک بعضی از امرا گشت. توطئه
اتسز شیوه تمرد پیش گرفت. البته تمرد اتسز دلیل دیگري هم داشت  و سنجر خالف واقع شد
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ن، (تاریخ جامع ایرا »دید. می را اتسز خود آثار زوال در سالطین سلجوقی«اي:  به قول شبانکاره

1393 :9/298( 
) و اتسز مجال انتقام یافت به ق536سنجر در جنگ ختاي در سمرقند از اتسز شکست خورد (

 نمود.مرو رفت آنجا را غارت کرد و آتش زد. بدین گونه اتسز با دربار سلجوقیان قطع رابطه 
 ارسالن به سلطنت خوارزم نشست و سپس پسران او سلطانشاه و تکش پس از اتسز پسرش ایل

یرون آورد و در خراسان را از دست سالجقه بق  585تکش در سال  قدرت را در دست داشتند.
 راوندي در این باره گفته است: به حکومت سلجوقیان عراق خاتمه داد.ق  590سال 

) با عراقیان به دارالملک همدان 590خوارزمشاه چهارم ماه رجب سنه تسعین و خمس مائه («
و خاکسار داشت و شمشیرهاشان باز گشود و  را خوار رسید و بر تخت نشست و عراقیان

 )1386: 375(راوندي،» به کلی برداشت و اثر آبادانی نگذاشت. هاي عراق مال
الدین محمد به تخت نشست و با زوال قدرت او بود که ایران به دست  بعد از او پسرش عالء

در اثر اختالفی که با ناصر خلیفه عباسی داشت در صدد تصرف  محمد خوارزمشاه مغول افتاد.
دارد اما هجوم مغول و غلبه چنگیز مانع این کار از اوالد علی را به خالف ب بغداد برآمد تا یکی

سلطان محمد خوارزمشاه از مقابل چنگیز گریخت در حال فرار در جزیره آبسکون  .شد
الدین منکبرنی به جایش نشست و در مقابل حمله مغول  پسرش سلطان جاللو درگذشت 

ست ملک رفته را احیا کند و ایران را از چنگ مغول بسیار شجاعت و شهامت نشان داد اما نتوان
ق در ارمنیه  638هاي طوالنی که با مغول داشت در سال  آورد و سرانجام به دنبال جنگ در به

 .)535تا:  (جوینی، بی بدین گونه سلطنت خوارزمشاهیان برافتادبه دست کردان کشته شد و 
 عوامل رونق شعر فارسی در عصر خوارزمشاهی

نژاد  هاي ترك نژاد مانند سامانی و چه حکومت هاي ایرانی ریخ ایران چه در دربار حکومتدر تا
مانند غزنوي و سلجوقی و خوارزمشاهی توجه و اهمیت دادن به شعر و شعرا امري رایج و 

هاي ایرانی مانند سامانی  مرسوم بوده است و این خود دالیل مختلفی دارد. اول اینکه حکومت
به ایران باستان و احیاء ماثر ملی در صدد تقویت زبان فارسی که رکن رکین  به دلیل عالقه

ملیت ایرانی است بودند لذا پر واضح است که از شعرا و ادبا و نویسندگان حمایت کافی و وافی 
کردند و به خصوص وزیري چون بلعمی وزیر سامانیان خود از مروجین و مشوقین این کارها  می

دکی و دانشمندي چون ابن سینا با دربار سامانی درآمد و شد بودند اما بودند شاعري چون رو
ترکان که به داخل فالت ایران داخل شدند و این زردپوستان آسیاي میانه که اقوامی فاقد 
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وقتی با تمدن و فرهنگ ایرانی برخورد می کردند خود در داخل  ،وحشی بودند تمدن و نیمه

انستند چون مسلم است  م بعد از چندي خود را ایرانی میها ه این تمدن هضم می شدند و آن
در  ،تر نمی توانستند لذا اقوامی با تمدن پست ،که فرهنگ ایرانی در طراز باالیی بوده است

بینیم ترکان بعد از اینکه به  می از همین روي است که .مقابل این فرهنگ مقاومت کنند
د و از بزرگترین مروجین و مشوقین فرهنگ شدن رسیدند خود ایرانی می حکومت در ایران می

ایرانی و زبان پارسی بودند. دومین دلیل دشمنی با خلیفه و رقابت با بغداد بود. بغداد مرکز 
خالفت عباسی و به نوعی مرکز حکومت اسالم بود لذا پادشاهان براي رقابت با این شهر و 

اش حکومت سامانی که بخارا را به  ونهدادند نم شعرا و ادبا را به دربار خود راه می اش خلیفه
مرکز علم و فرهنگ تبدیل کرده بود و این بخارا رقیبی بود براي بغداد و این شعر رودکی چه 

 زیبا موید این مطلب است.
  بغداد بخاراست ،امروز به هر حالی           
 پیروزي همانجاست ،خراسان است کجا میر

قولی اغراق آمیز تعداد  .غزنوي را شعرا پر کرده بودندبینیم که دربار سلطان محمود  و می
 رساند و به قول عنصري: شاعران دربار محمود را به چهارصد شاعر می

  ز حرص مدحش اندر زمین ایرانشهر
 همی بروید شعر ار پراکنند شعیر   

ري که در لذا دربا ،شد اما دلیل سوم این بود که وجود شعرا و ادبا براي دربار امتیاز محسوب می
شد و حامی علم و  پادشاهش به نیکنامی معروف می ،آمد داشتند و آن شعرا و دانشمندان رفت

 مثال ؛دادند هاي گرانی بود که پادشاهان به شاعران می گشت. دلیل بعدي صله ادب معرفی می
لحاظ شد از  لذا شاعري که به دربار وصل می ،خواندند اي که در مدح پادشاهی می براي قصیده

اي که شاعران در عصر سامانی داشتند مدحی معقول و  معیشت تامین بود. البته مدح اولیه
منطقی بود. مثال رودکی پادشاهی چون امیر نصر بن احمد سامانی پادشاه علم دوست سامانی 

کرد یا بلعمی وزیر دانشمندش. آن هم مدحی که متداول و رایج عصر بود و تقریبا  را مدح می
اي  حکومت ترکان بر ایران مدح شیوهدر زمان منطقی اما در ادوار بعد به خصوص  معقول و

سر و پایی را مدح   امیرك و بی بسیار بد و پاوه به خود گرفت و شعرا در اشعارشان هر
گرفت. یکی دیگر از  کاست و حالت مبتذل به خود می کردند که واقعا از ارزش شعر می می

هاي شبانه بود همچنان که در تاریخ هست که  ر عیش و عشرتدالیل وجود شاعران در دربا
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خواست که  کرد و از انوري می گساري می اش باده هاي شبانه سلطان سنجر سلجوقی در بزم

برایش قصیده بخواند و یا اتسز خوارزمشاه که در سفر و حضر رشیدالدین وطواط را با خود به 
لذا  .گوید تا اسباب عیش سلطان را فراهم آوردهمراه داشت که برایش قصیده بخواند و شعر ب

حکومت خوارزمشاهی نیز از این دالیل مستثنا نبود. بر روي هم رفته دولت خوارزمشاهیان 
آشام و ویرانگري به  یکی از بدترین دولت هاي ایران پیش از مغول است. اینان نیروي خون

ان و افغانستان امروزي و ماورالنهر دست آنان خراسان و عراق و فارس و کرمه وجود آوردند و ب
هاي فراوان در آن  ها و نامردمی رسمی هاي بسیار و بی را به خاك و خون کشیدند و ویرانکاري

و » ادند.هاي نابهنجار نه نواحی کردند و عاقبت خود و ایران و تمدن اسالمی را بر سر آن کار
تدبیري اینان بر ملت ایران  کفایتی و بی بزرگترین مصیبت تاریخ ایران (فتنه مغول) بر اثر بی

خواهیم از نقش اینان در ادبیات و زبان فارسی  ولی چون ما می )1/165 :1377(صفا، تحمیل شد 
  گذاریم. بگوییم لذا دیگر مطالب را کنار می

ا خود شاعر و صاحب قریحه ه خوارزمشاهیان اکثرا به شعر و ادب عالقه داشتند و بعضی از آن
کند که به فضل و دانش معروف و له  مولف تاریخ جهانگشاي درباره اتسز خاطر نشان میبودند. 
عوفی از عالقه او نسبت به رشید وطواط و همچنین  اشعار و رباعیات پارسی بسیار استو او را 

  ).321: 1385کوب،  (زرین گوید مدح و طواط گفته است سخن میاي که در  و از قطعه
) معروفترین شاعر دربار خوارزمشاهی 573بلخی معروف به وطواط (وفات الدین محمد  اما رشید

ر سید الشعرا و افضل الفضال ذک«است و نام و نسبتش در اسناد دست اول چنین آمده است. 
نسب او به امیرالمومنین العمري،الدین وطواط و رشید الدین محمد بن عبدالجلیل الکاتب رشید

ل و ادیب و ذوفنون بود و بزرگواري و فضل ضسد، بزرگ و فار عمر بن خطاب رضی اهللا عنه می
اند و ظهور او در روزگار اتسز بن قطب الدین محمد خوارزمشاه بوده  او را همگنان معترف شده

ست اما در خطه خوارزم مسکن داشته و در روزگار خود استاد فرقه شعر او است. اصل او از بلخ
نموده و به استفاده علم  نزدیک و دور قصد مالزمت او می فصحا بوده و همواره شعراي اطراف از

  )87: 1382(سمرقندي، » اند... بوده شعر و علوم دیگر مشغول می
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 و از اشعار اوست در مدح خوارزمشاه:

  رسد شاها به پایگاه تو کیوان نمی  
 رسد در ساحت تو گنبد گردان نمی 

  اي به معالی تربیت جایی رسیده                                       
 رسد کانجا به جهد فکرت انسان نمی  
  رود به مشرق و مغرب نمی جز امر تو  
 رسد جز حکم تو به تازي و دهقان نمی 
  یک لحظه نیست در همه آفاق خافقین  
 رسد ز بارگاه تو فرمان نمی کانجا                                        

قربت و احترام بسیار داشت و کاتب و مداح و ندیم او بود. وطواط رقیب و  وطواط در نزد اتسز
معارض ادیب صابر ترمذي شاعر معروف دربار سلجوقی بود و چون این دو شاعر در دو دربار 

 کنیم. جا ما از ادیب صابر نیز یاد می بسیار مهم هستند در این
در عهد دولت  . اوشاعري کامل بوده استیبی فاضل و دانشمندي ماهر و ادادیب صابر به حق 

یافته،  اما در خراسان نشو و نما ،سلطان سنجر از ترمذ به مرو افتاد و اصل او از بخار است
 .)93، ان(هم اند به الفاظ رکیک هجو کردهحدي که یکدیگر را معارض شدید وطواط تا 

ز خوارزمشاه در خوارزم در تاریخ هست که ادیب صابر نزد سلطان سنجر محترم بود. چون اتس
سلطان سنجر ادیب را مخفی به  ،علم طغیان برافراشت و با سلطان سنجر بر سر جنگ شد

خوارزم فرستاد تا از اتسز جاسوسی کند، اتسز شخصی را فرستاد تا سلطان سنجر را هالك 
لو کند، ادیب صابر شکل و هیئت آن شخص را بر کاغذي تصویر کرد و به مرو فرستاد و ماجرا 

دست و پابسته در جیحون انداخت و  ،رفت، اتسز خبر یافت و ادیب صابر را که در خوارزم بود
بخت به پایان رسید. انوري و خاقانی را در حق ادیب  غرق ساخت و اینگونه عمر شاعر نگون

 .)95-90: 1380(انوشه،  صابر اعتقادها بود
عوفی اشعار روایت کرده است از جمله هم از تکش و  ،از سایر سالطین و امراي خوارزمشاهی

از سلطان محمد اشعار و رباعیات نقل کرده. سایر امراي این خاندان مثل علیشاه بن سلطان هم 
لذا پس عجیب نیست که  ،اند گاه شعر گفته تکش و هندوخان پسر ملکشاه بن تکش نیز گه

 بودند و خوارزم در عصر آنان یکچند کانونشعر او ادبا به دربار خوارزمشاهیان در رفت و آمد 
 آمد. اتسز شعر و ادب شده بود. حتی شهر جرجانیه در عصر آنان کانون اهل علم به شمار می
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بر مرو مسلط شد جمعی از فضالي آن دیار مثل قاضی ابوالفضل کرمانی ق  536وقتی در سال 

) و ابو منصور عبادي 548) و قاضی حسین بن محمد ارسابندي (مقتول در 544فقیه (وفات 
) با خود از مرو به خوارزم برد. و این 540) و ابو محمد خرقی فیلسوف (وفات 547واعظ (وفات 

دوست  اشخاصی منهاي شاعران بودند که با دربار خوارزمشاهی در ارتباط بودند و همین ادب
ضال به دربارشان بودن و اهل شعر بودن امراي خوارزمشاهی یکی از دالیل عمده جلب شعر او ف

شد و موجب رونق شعر پارسی در دربار آنان شد. حتی زمخشري صاحب تفسیر کشاف نیز در 
خوارزم مدتی با آنان در ارتباط بود. هر چند در دوره سلطان محمد به سبب استیالي ترکان 

اهل علم در خوارزم ایمن نبودند باز  ،خاتون و ترکان بی رحم قنقلی که خویشان او بودند
جمعی از علماي بزرگ در این عصر در خوارزم بودند و به دربار سلطان خوارزم رفت و آمد 

الدین ابوسعید بن عمر خیوقی از فقهاي معروف و همچنین  جمله امام شهاب من .داشتند
) در دربار سلطان احترام فراوان داشت. امام فخر رازي (وفات 627(وفات  ابویعقوب سکالی

درگاه خوارزمشاهیان تردد داشت و سلطان محمد در نزد او تلمذ هم  ) مفسر معروف به606
کرده است. ولی بعد از اتسز در دستگاه خوارزمشاهیان به شعر و ادب چندان توجهی نشد و 

توجه به شعر و ادب را پیدا  با وجود ذوق و قریحه شخصی مجال پادشاهان دیگر این سلسله
توان از  ر دربار خوارزمشاهی آمد و شد داشتند مینویسندگانی که د نکردند. از شاعران و

الدین اعرج نام برد و کاتبانی چون رشید  شعرایی چون قمري جرجانی و شاهفور اشهري و سیف
الدین محمد بغدادي مولف التوسل الى الترسل به دربار خوارزمشاهی منسوب  وطواط و بهاء

وره به شعر و شاعري عالقه نشان دادند مانند ائمه و وعاظ و فقها نیز در این د بودند. تعدادي از
الدین خجندي شاگرد فخر رازي که در  نسفی که از علماي حدیث بود. خواجه ضیاء الدین شرف

قاضی شد. محدود اشعاري از او باقی مانده است که از قدرت شاعري وي حکایت دارد.  خجند
گاه  ی و شرعی در جوانی گهمسعود معروف به صدرالشریعه که با وجود حیثیت علم عمر بن

) که از ائمه فقه بود که به فارسی و 598الدین نیشابوري (وفات  رضی کرد. رباعیاتی نظم می
طبسی هم قاضی زاده طبس و از علماي عصر بود و در  شاگرد او شمسگفت.  عربی شعر می

اعی شاعران شاعري تبحر داشت. شهرت این گونه علما و فقها به شعر و شاعري از حیثیت اجتم
دهد در عصر خوارزمشاهی شاعران چه مقام و اعتباري  در این عصر حکایت دارد و نشان می

اند. اما با این وجود عصر خوارزمشاهی را اگر با دوره قبل و بعد از خودش یعنی  داشته
بینیم که  و ایلخانی مغول که بعد از آنان آمدند قیاس کنیم می ،هاي غزنوي و سلجوقی حکومت
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اند و زبان و  تر بوده تر و موفق صار قبل و بعد از خوارزمشاهی در رونق شعر و ادب درخشاناع

ادب پارسی در دربار آنان بیشتر رونق و رواج داشت تا در عصر خوارزمشاهی. چون در حقیقت 
ند حکومت ا کردههایی ترك که بر ایران حکومت  حکومت خوارزمشاهی را باید در میان سلسله

بین حکومت سلجوقی و دولت ایلخانی. حکومتی کوتاه مدت اي  پرده میان ؛اي نامید پرده میان
که اکثر اوقاتش نیز در جنگ و خشونت گذشته است. تعداد شعراي عصر غزنوي و سلجوقی و 
همچنین عصر ایلخانی از لحاظ کیفیت و کمیت بسیار بارزتر و بهتر از عصر خوارزمشاهی است 

نگریم که با دربار سلطان سنجر و ملکشاه در ارتباط  سلجوقی میحتی وقتی به شعراي عصر 
امیر معزي،  بریم که بسیار از دربار خوارزمشاهیان در شعر و شاعري برتر بودند. بودند پی می

سراي  ادیب صابر، عبدالواسع جبلی با دربار سلجوقی در ارتباط بودند و انوري بزرگترین قصیده
که به تصریح استاد  فارسی سی سال در دربار سنجر بود در حالی ایرانی و جزو سه پیامبر شعر

کس شهرت نیافت و شعر  جز رشید وطواط هیچ )کوب: از شاعران این دوره (خوارزمشاهی زرین
او هم که خودش ادعا دارد هیچ شاعري چون او شعر نگفته است ادعایی بیش نیست و جز 

کوب،  (زرین اعمال شده است چیزي نیست و مهارتاي از صنایع بدیعی که با دقت  مجموعه
1385 :322(. 

سرودند و با خوارزمشاهیان  گاه شعري می  همه فقیه و واعظ که نام بردیم که گه همچنین از آن
از شاعران  .اند اي نبودند و فقط براي تفنن شعري سروده شاعر به معنی حرفه ،در ارتباط بودند

عبدالواسع  ،حکیم ازرقی ر تاریخ مذکور است مانند:عصر سلجوقی و خوارزمشاهی که نامشان د
 ،عثمان مختاري ،ادیب صابر ،رشید وطواط ،انوري ،افضل الدین خاقانی ،ابوالمفاخر رازي ،جبلی
 ،سیفی نیشابوري ،فرید کاتب، سید حسن غزنوي ،فلکی شروانی ،سوزنی سمرقندي ،سنایی

سیف  ،اثیر الدین اخسیکتی ،جوهري زرگر ،مجیر بیلقانی ،ظهیر اریابی، روحانی سمرقندي
مهستی گنجوي و ... عده کمی با دربار خوارزمشاهی در  ،عطار نیشابوري ،الدین اسفرنگی

ارتباط بودند و اکثرا یا با دربار سلجوقی حشر و نشر داشتند یا با اتابکان آذربایجان و جز رشید 
شاعر قدر دیگري نیست که با دربار  وطواط که معروفترین شاعر دربار خوارزمشاهی است دیگر

خوارزمشاهی در ارتباط باشد. لذا اگر از کثرت شاعر و رونق و رواج شعر فارسی در دربار 
هاي غزنوي و سلجوقی و همچنین ایلخانی که  خوارزمشاهی بخواهیم صحبت کنیم قطعا دولت

طور  ست اما اگر همانبعد از خوارزمشاهیان می آیند دربار خوارزمشاهی زیاد قابل مالحظه نی
اند  نژاد که بر ایران حکومت کرده هاي ترك که اشاره شد دولت خوارزمشاهی را در میان سلسله
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هاي غزنوي  حساب کنیم که عمري کوتاه داشته است و نسبت به سلسلهاي  پرده میاناي  سلسله

ونق شعر عملکردش در جلب شاعر و ر ،و سلجوقی و ایلخانی بسیار عمر کمتري داشته است
  . در عصر خودش قابل دفاع بوده است فارسی

به هر حال عمر این سلسله با هجوم قوم مغول به ایران به پایان رسید و اکثر آثار تمدن ایران و 
اسالم در این بالي جهانسوز از بین رفت و حکومت مغول بر ایران سایه افکند که این خود 

  نیازمند بحث و تفصیل دیگري است. 
  گیري نتیجه

تا به بررسی جایگاه شعر و ادب در ایران زمین در زمانی که  در این مختصر بر آن شدیم
جایی که خوارزمشاهیان  حکومت خوارزمشاهیان زمام امور را در دست داشت، بپردازیم. از آن

اي با ریشه ترك و از مهاجران آسیاي میانه بودند، بررسی دالیل چرایی رونق شعر و  سلسله
 .باشد ب پارسی در دربار این سلسله بسیار مهم میاد

مورد بررسی قرار گیرند و تحلیل بزرگترین شاعر دربار این سلسله  چنین کوشیده شد تا هم
این سلسله مانند سلسله هاي قبل و بعد از خود چه خدماتی به این سرزمین کرد و  شود که

از  چه از نیکی چه ریخ این سرزمین ماندو آثار و مآثرش در تا آوردچه لطماتی به ایران وارد 
شدیم این فقط مختصري بود از رویدادهایی که در عصر سلسله  بدي و همانطور یادآور

رونق شعر فارسی در عصر خوارزمشاهی و  - خوارزمشاهی رخ داد و آنهم فقط در یک موضوع
میان  به قطعا مطالب دیگر از کشورداري و سیاست و جنگ ها و خلق خوي سالطینش سخنی

 نیاوردیم که این خود مستلزم تحقیقاتی مفصل در این زمینه است.
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