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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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Abstract 

The flourishing of Persian literature and poetry during the reign of the Anushtegin 
dynasty is something that has received little attention. The reign of the Anushtegin 
dynasty is the era in which the history of Iran is connected to the history of the 
Mongols; so a new chapter in the history, culture and literature of Iran has been 
formed. In this period of time, Especially in the matter of literature like other 
periods of Iranian history, an important chapter of Iranian literary history was 
formed, which contributed greatly to the growth and development of Persian 
poetry in the following periods. Therefore, in this essay, it has been attempted to 
write briefly about the city of Khwarazm and its background, review the history of 
Khwarazm, and then shortly examine the Anushtegin dynasty. Then, relying on 
historical documents and literary sources, argue the poets of the Anushtegin 
dynasty era and their role in the prosperity of Persian poetry and literature. 
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