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 نهادهای سیاسی و اجتماعی بر  شعر فارسی در عصر تیموریتاثیر 
 

 انسیه دارادوست، دکتر محمد رضایی
 

 nanoao@eimzoRmdamaMoM.oa.Riپست الکترونیک: ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

 hmeoaman.mm@ioa07dlaoRg.aaaپست الکترونیک:  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

 

 چکیده
ندگی مردم و در نتیجه تغییر تفکر ،نحوه برداشت و دید آنها می گردد.این تغییرات در دوره های مختلف در آثار تحولات سیاسی و اجتماعی همواره موجب تغییر ز

ت.این دوره شاعران در سه بعد زبانی،تصویری و مضمونی تجسم پیدا می کند.این نکته به عنوان یک مطالعه ی موردی در شعر دوره تیموری بسیار محسوس اس

ر ادب پارسی به شمار می رود که هرچند از نظر ثبات سیاسی و اجتماعی دوره چندان خوبی به نظر نمی رسد،اما از لحاظ خدماتی که یکی از ادوار مهم د

تجو دث دوره قبل جسپادشاهان و امرای این دوره انجام داده اند بسیار پرثمر بوده است و سستی و فتوری که در علوم و ادب این دوره رخ داده را باید در حوا

ب می آید.زبان شعری کرد.هرچند قرن نهم از نظر کثرت تعداد شعرا از دوره اای ممتاز ادب فارسی است ،اما از نظر کیفیت آغاز دوران انحطاط شعر فارسی به حسا

رت قالب غزل در این دوره رایج و قالب دوره تیموری نسبت به ایام گذشته هرچه بیشتر به زبان مردم و محاوره نزدیک شد.در تقسیم بندی انواع ادبی،از لحاظ صو

ام و بسحق اطعمه را قصیده رو به افول نهاده است.از بزرگترین شاعران قرن نهم می توان عبدالرحمن جامی،عصمت بخارایی،شاه نعمت الله ولی،قاسم انوار ابن حس

 نام برد.

 

 مون: قرن نهم،عصر تیموری،شرایط اجتماعی،شعر فارسی،شاعری،مضواژه های کلیدی

 

 مقدمه

رز بیان ادبیات و به ویژه شعر پارسی در هیچ عصری از تاثیرات محیطی اعم از جغرافیایی،سیاسی و اجتماعی برکنار نبوده است.))چرا که انسان در ط

ه وجود می آورد،در افکار خویش آزاد نیست.بلکه همواره عوامل گوناگونی آزادی وی را محدود می کند.طرز بیان مافی الضمیر که سبک هنرمند را ب

عین آنکه امری مشخص است به طبیعت و کیفیت وسایل عمومی بیان که در اختیار گوینده یا نویسنده است و سایر عوامل بستگی دارد.عواملی 

جتماعی را نظیر مسائل اجتماعی،نحوه زندگی و بینش اجتماعی در نحوه بیان موثر می باشند.به گونه ای که بسیاری از سبک شناسان ،مسائل ا

عامل اساسی تغییر سبک می دانند.سبک هنرمند ،اگرچه با شخصیت و روان وی در پیوند است اما محیط اجتماعی در پرورش و شکل گیری روان 

 )2   :  1382نقش دارد.(()رضایی،

ر این دوره هرچند کما فی السابق قالب های دوره تیموری به لحاظ تنوع انواع ادبی و تحولات در زبان شعر و نظم فارسی ،دوره ای قابل توجه است.د

عی شعری مورد تتبع و طبع آزمایی قرار می گرفت اما انواع ادبی تحت تاثیر  ذوق و قریحه آفرینندگان آثار و جریان های مختلف فکری و اجتما

 موجود در این عصر دگرگون شد.

 

 پیشینه و ضرورت پژوهش 

صورت ترینشان را بدینتوان مهمی بعدازآن نگاشته شده است که میی دوران تیموری آثار زیادی چه در همان عصر و چه در دورهدرباره 

 بندی کرد:دسته

ل فصیحی از الدین علی یزدی، محمای که در دوران تیموریان و یا در دوران معاصر، تألیف شده است؛ مانند ظفرنامه از شرفمتون تاریخی -الف 

فرهنگی فصیحی خافی، روضه الصفا ازمیر خواند، حبیب السیر از خواند میر، زبده التواریخ حافظ ابرو، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

 من و...ی تیموریان و ترکمانان از حسین میر جعفری و قدرت، سیاست و مذهب در ایران عصر تیموری اثر بئاتریس فوربز ایران در دوره

نظران ایرانی همچون صفا و نفیسی؛ دیگری آثار شرقستانی همچون ادوارد براون ی تاریخ ادبیات شامل دودسته: یکی آثار صاحبمنابع حوزه -ب 

 ویان ریپکا؛

شعر فارسی اثر احسان یار ی اول قرن نهم( یا آغاز انحطاط در آثار مربوط به تحلیل ادبیات این حوزه مانند شعر فارسی در عهد شاهرخ )نیمه -ج 

 شاطر.
 ی تیموریتیمور و تأسیس سلسله 



 
 

هجری با مرگ ابوسعید بهادر  016الثانی سال ربیع 11هجری آغاز شد و دوران اقتدار آنان در  616ی چنگیز در سال عصر مغول در ایران با حمله 

در سراسر ایران آغاز شد و باروی کار آمدن امرای کوچک در نواحی مختلف  ومرج و اختلالخان تقریباً به پایان رسید. بعدازاین تاریخ دوران هرج

 7(5: 1137ها، اوضاع چنان در هم آمیخت که دیگر دوران آرامشی نظیر عصر غازانی به دست نیامد )صفا، ایران و تداوم فتنه

ق( قریب به پنج ماه بعد از وفات سلطان ابوسعید  016ن سال )شعبا 07ی تیموریان در ایران و ماورالنهر در شب گذار سلسلهتیمور گورکانی بنیان 

از توابع سمرقند چشم به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی خود را در همین شهر به آموختن علم و ادب و « کش»بهادر خان، در شهر 

هایی که ضمن اقت و شایستگی در امر فرماندهی و موفقیتزمان کوتاه در اثر لی(. تیمور در مدت51: 1101تیراندازی و کمان داری گذراند )آژند، 

 7(073: 1117کرد بر تعداد ملتزمین خود افزود )رفیعی، عملیاتش کسب می

م با حمله به خراسان  1137ق/  030ی فتح ایران افتاد و این نیت خود را در ازآنکه قدرت خود را در ماوراءالنهر تثبیت نمود، به اندیشهتیمور پس 

ساله و  5ساله،  1یورش به ایران تدارك دید که به ترتیب به یورش  1ز کرد. او با آگاهی از اوضاع نابسامان ایران، برای تسخیر کامل این سرزمین آغا

رود آورد و ی ایران فای به پیکر فرسودهی تازهرحمانه سپاهیانش ضربههجوم تیمور و غارت و کشتار بی 7(665: 1131اند. )دیانت، ساله معروف 0

اش نگذشته بود، با لشکریان بسیار، سالهکه هنوز چهارده ماه از یورش هفتبه ویرانی و نابسامانی افزود. تیمور پس از تسخیر کامل ایران درحالی

رانجام در شب لحظه بر شدّت آن افزوده گشت تا سبهه.ق بیمار شد و لحظه 370امّا دردهم شعبان سال »قصد چین، سمرقند را ترك گفت. به

ی توحید دیده از جهان فروبست. او در هنگام مرگ ه.ق به آیین اسلام و با ادای چندین نوبت کلمه 370چهارشنبه، هفدهم شعبان سال 

 7(01و  07: 1133)میر جعفری، « وشش سال سلطنت کرده بود.ساله بود و سیهفتادویک

یافته بود، اما نظر به احترامی که برای خاندان چنگیز قائل بود، حکومت محیط اسلامی تربیت بااینکه تیمور خود ظاهراً مسلمان متعصبی بود و در 

« تزوکات تیموری»کرد و لذا قسمتی از یاسای چنگیزی را با اصول اسلامی تلفیق کرد و قواعدی را که به ی حکومت مغولان معرفی میخود را دنباله

گسیختگی امور بود، امّا عصر ی نهب، غارت، وحشت، اضطراب و ازهمی حکومت تیمور برای ایران دورهسالهی سیمعروف است، ترتیب داد و دوره

ای که او و خصوص ولایات شرقی آن نسبتاً روی آسایش را دید و باعلاقهها نبود، امّا ایران بهها و جنگی شاهرخ اگرچه عاری از شورشسالهپنجاه

ت هنرمندان و رعایت حال رعیت داشتند، احوال اجتماعی ایران تقریباً به وضع سابق بازگشت وزندگی عادی در فرزندانش به آبادانی کشور و تربی

 7(06: 1110زاده، آن تجدید شد. )حسن

یکی  الدین ترخانای که در اوایل سلطنت شاهرخ وفاداری و اهمیت خاصی از خود نشان داد، خاندان گوهرشاد همسر شاهرخ و دختر غیاثخانواده 

ها گوهرشاد بود و این خانواده بیشتر گرد شاهرخ الدین چند تن از دختران خود را به تیمور داده بود، امّا بانفوذترین آناز یاران تیمور بود. غیاث

 7(60: 1117جمع شدند تا دیگر اعضای خاندان تیموری )مقر، 

جو و بخشنده و دوستدار علم و دار و عادل و صلحتیموری است. مردی بود دینی بهترین پادشاهان شاهرخ پادشاهی به نسبت نیکونهاد و ازجمله 

حال لشکرکشی فاتح و کامیاب و شاعر و خوشنویس هنردوست نیز بود. او هرات را که مقر ادب و حامی عالمان و ادیبان و خواهان آبادی و درعین

 هنر درآورد و آن را محل اجتماع عالمان و ادیبان و شاعران قرارداد. علوم وصورت مرکزی فعال برای ادبیات،حکومت و سلطنتش بود، به

 

 حمایت دربار و شاهزادگان تیموری از شعر و شاعری 
توان به دودسته تقسیم کرد: نخست تیمور که بُعد سیاسی و نظامی شخصیتش بر افراد خاندان تیموری را به لحاظ توجه به فرهنگ و ادبیات می 

داد؛ دوّم اعقاب تیمور که برعکس خودش، بیش از نبرد و سیاست به حال به فرهنگ و ادبیات نیز علاقه نشان میبود و درعین بعد فرهنگی غالب

که ذاتاً فرهنگ دوست بودند و شاید هم بدان نیت که خلأ سیاسی و نظامی موجود در حکومت دادند؛ شاید برای آنفرهنگ و ادبیات علاقه نشان می

 7(61-60: 1110گونه جبران کنند )خاتمی، ا اینو سیاست خود ر

ی اول قرن نهم به عهد شاهرخ، که پسر چهارم تیمور بود معروف است. در این دوره بازار شعر و شاعری رواج داشت و از هنر و ادب حمایت نیمه 

دربار شاهرخ، مرکز ادبی آن دوره بود؛ امّا بعد از مرگ  ویژه بایسنقر پسر شاهرخ، حامی شعر او بودند و هرات،شد. اصولاً شاهزادگان تیموری بهمی

شاهرخ این شور و شوق سطحی فروکش کرد ولی دوباره در عهد سلطان حسین بایقرا و وزارت علی شیر نوایی، هرات مرکز ادبی شد )شمیسا، 

1131 :050)7 

سرودند و از ذوق هنری نصیب وافر داشتند و ری از ایشان خود شعر میتنها غالباً دوستدار شعر و شوق شعرا بودند بلکه بسیاشاهزادگان تیموری نه 

ی واقعی توان گفت که شاعرنوازی و شعردوستی تیموریان غالباً با درك شعر و تلمذ واقعی از آثار شعرا توأم بوده است. اگر تردیدی در علاقهمی

ورد شاهزادگان تیموری این تردید جایز نیست. در میان این شاهزادگان چندین جا باشد، در مبعضی از سلاطین که به تشویق شعرا اشتهار دارند به

که دربار شاهرخ و خاصه دربار نحویها هم که طبع شعر نداشتند غالباً با آثار شعرا و اصحاب ذوق مأنوس بودند، بهاند و آنتن دیوان ترتیب داده



 
 

بیگ میرزا، ابراهیم سلطان، الغ7( 61: 1131رفت )یار شاطر، محفل بحث اشعار به شمار میبیگ مجمع شعرا و بعضی از اولاد او چون بایسنقر و الغ

 7(150: 1101سرودند )میر جعفری، مند بودند و شعر نیز میالدین بایسنقر میرزا و سلطان حسین بایقرا به شاعری علاقهغیاث

 رواج شعر و کثرت شعرا 

که نحویتوان از بعضی جهات یکی از ادوار پررونق ادبی به شمار آورد، بهخارجی، دوران تیموری را میها و منازعات داخلی و باوجود کثرت جنگ 

ی آغاز عهدی کاملاً ی خود مقدمهنوبهتوان آن را دورانی دانست که بهی مهم قدیم در ادب فارسی شمرد و همچنین میتوان آن را آخرین دورهمی

که در ترین ویژگی ادبی این دوران رواج و انتشار ادبیات و عمومیت یافتن آن است، چنانریزی کرد. مهمایهنو شد و سبک جدید عصر صفوی را پ

 7(03: 1110زاده، شود )حسنی طبقات مردم از دانشمند، عامی، عالم دین، امیر و سلطان، ذوق شعری و اشتغال به شاعری دیده میمیان همه

خواندگان منتخب بیرون آمده بودند شاعرانی برگزیده و پیرو سنت بقات مردمی هستند و اگر از میان درسی طاین گروه بزرگ شاعران از همه 

ی خداداد متکی بوند تا به کسب ادب از راه تحصیل و آمدند طبعاً بیشتر به ذوق و قریحهاستادان بودند، ولی اگر از بین اهل حرفه و پیشه پدید می

ین دوره شاعری جزو زندگانی گروه کثیری از ایرانیان و از لوازم حیات آنان شده بود چنانکه بسی از گویندگان بودند طلب علم در خدمت استاد. در ا

اند، ولی شاعری سرگرمی آنان در کردهها ارتزاق میکه یا حاجتی به شاعری نداشته و یا سرگرم مشاغل مختلف دیوانی و غیر دیوانی بوده و از آن راه

کردند. یکی از مجالس شعر آن بود که دادند و مجالس شعر ایجاد میگفتند و دیوان ترتیب میطبع شعر میصرافتود، فقط بهمواقع فراغت ب

جامی امیرعلی شیر نوایی داشت و مجلس دیگر آنکه بنا بر نقل در عرفات العاشقین روزهای دوشنبه و جمعه از شعرا در محضر نورالدین عبدالرحمن 

در این دوره علاوه بر شاعران عادی، غالباً اهل فضل و شاهزادگان تیموری و ترکان عثمانی و بسیاری از  7(161-161: 1103صفا، یافت)تشکیل می

 7(06: 1130اند )رضایی، ی کثیری از زنان شعر سرودهرجال دولتی و حتی عده

ها س آنان اشاره کرد. البته ستی امرا و شاهزادگان تیموری و تشویقتوان به شعردوی افزایش چشمگیر تعداد شاعران در این دوره میاز علل عمده 

جوار نیز از مشوّقان و حامیان های همکوشیدند بلکه حاکمان محلی و دیگر سرزمینتنها شاهزادگان تیموری نبودند که در جلب و تشویق شعرا می

وبیش محل اجتماع شعرا بود. در وها، شاهان محلی هند و سلاطین عثمانی کمادب پارسی گشتند. دربار امراء آل جلایر، قراقویونلوها و آق قویونل

ی جامعه نبود، بلکه در میان عوام نیز جایگاهی مهمی یافت. شعر و شاعری عمومیت یافت و ی فرهیختهی تیموری شعر مختص طبقهدوره

سترش طبقاتی شاعران و افزونی شمار مخاطبان شعر از دلایل قیدوبندهایی که برای شناخت شاعران در ادوار پیشین وجود داشت شکسته شد. گ

های ادبی تنها در سطح فرهیختگان رواج داشت. به آید. سنجش مهارت و قدرت شاعران در انجمنحساب میدیگر کثرت شعرا در عصر تیموری به

 محاوره نزدیک شد. ی تیموری نسبت به ایام گذشته هرچه بیشتر به زبان مردم وهمین دلیل زبان شعری دوره

 

 ی تیموریشعر در دوره-1 

آید، اّما ازنظر کیفیت از ادوار انحطاط ادبی و های ادبی ایران به شمار میترین دورههرچند این دوره ازلحاظ کمیت شعرا و وفور شعر از درخشان 

 تنزل شعر فارسی است.

 مظاهر انحطاط -1-1

 چند مورد را برشمرد: تواناز مظاهر انحطاط ادبی عصر تیموری می 

 نبود شاعری برجسته و نامدار در این دوره -1-1-1 

ردیف حافظ و توان در میان آنان شاعری برجسته یافت که همهای ممتاز ادب فارسی است، امّا نمیهرچند این دوره ازنظر تعداد شاعران از دوره 

ی دوم تیموری محسوب ( است که او نیز شاعر دوره310-313عبدالرحمن جامی )شاعران بزرگ پیش از او باشند. تنها شاعر معروف این عصر، 

مانده به نسبت ی اول قرن نهم هجری هرچند شعرا بسیارند، ولی نام بردار نیستند. به همین جهت دواوینی که از این دوره باقیشود. در نیمهمی

 7(170: 1131ار شاطر، ها مضبوط است، اندك است )یی شعرایی که نامشان در تذکرهعده

 فقدان سبک خاص در شعر این دوره -1-1-0

اند اما هرگز به کاربردهای خاص بهرغم آنکه در استفاده از معانی تازه و مضامین نو شیوهدر اشعار شاعران این دوره خلاقیت بسیار محدود است و به 

اند و این دوره از داشتن شاعری صاحب سبک و سبکی نو که حاکی از رسیدهاستقلال و تمامیت و کمالی که در شعر استادان بزرگ مشهود است ن

 قوت ابداع و خلاقیت هنری شاعر باشد، محروم است.

کردند که هر کوششی باید در پنداشتند و تصور میشاعران این دوره معنای را در شعر کلاسیک همچون لوح محفوظ، ازلی و ابدی و ثابت می 

اندیشیدند که هرچه بیشتر زوایای این مضامین منجمد را کشف کنند بر مهارت ای صورت بگیرد. آنان چنین میاسطوره هایی این نمونهسایه

ها و نقد ادبی حول ترفندهای شگفت و ی نهم هجری غالب بود و تحت تأثیر آن، معیار ارزششود. این ویژگی بیشتر در سدهشعری آنان افزوده می

 7(11: 1110زاده، گشت )حسننی میهای متروح و تردستیبی



 
 

 معیارهای متفاوت ذوق عمومی -1-1-1

ی آثار اساتید سلف و تتبع طرز ادای شعرای پیشین در ادوار قبل نیز موردتوجه شعرا بوده است اما در عصر تیموری این امر رواج بیشتری مطالعه 

اندیشی بود و به همین دلیل در غزل و مثنوی تحت تأثیر امیر مضمون یابی و باریک گرفتیافت. آنچه مورد اقبال و التفات شاعران این دوره قرار می

خسرو دهلوی، حسن دهلوی، نظامی، حافظ، سلمان ساوجی و از معاصرین، کمال جندی، عصمت بخارائی، کاتبی ترشیزی و در قصیده مقلّد 

ی شاعری چون امیر خسرو بیش از ادبی هنوز مورد اعتناست، بر خمسه هایباآنکه سنت»خاقانی، انوری و سلمان ساوجی بودند. در این دوران 

 7(001: 1150)ریپکا، « ی زمان است.نهند و این خود شاخص انحطاط فکری و نمایشگر ذوق و سلیقهنظامی ارج می

 عوامل انحطاط -1-0 

یا تنزل علوم و ادبیات و صنایع مستطرفه، سلاطین و شاهزادگان  ترین علل ترقی واوضاع ادبی همواره متأثر از اوضاع سیاسی هست. در ایران بز رك 

اند و در صورت عدم توجه اند و هر وقت این طبقه توجهی به علم و ادب داشتند، شعرا و علمای بزرگ و نامی ظهور کردهو وزرا و بزرگان دولت بوده

ی مردم مؤثر واقع سیاسی و اجتماعی هر عصری در حیات و اندیشه ها، مملکت از وجود نمایندگان علمی و ادبی خالی مانده است. اوضاعآن

دهد، بلکه درنگ در تاریخ نشان نمی( هر انقلاب و تغییر بزرگ اجتماعی، هر چه نیرومند و دفعی باشد، آثار خود را بی11: 1130شود. )رضایی، می

ی مغول در تمدن و فرهنگ ایرانی و از آن جمله در ادبیات فارسی اثر بارز حملهافتد. ها بعد از واقعه مشهود میآثار واقعی آن تغییر و انقلاب مدت

مدن و ایجاد یک انحطاط سریع بوده است که در آغاز امر آثار آن به علل مختلف مشهود نبود ولی از اواسط قرن هشتم به بعد نتایج آن در تاریخ ت

 7(175و  170: 1101کرد )صفا، صورت بارزی خودنمایی میفرهنگ ایرانی به

ی متوالی در ی مغولان قرین رنج و محنت و بدبختی گردیدند. قتل و نه و غارتی که قوم تاتار در دو دورهی کثیری از ایرانیان از زمان حملهعده 

اقدام و عمل در دل ی نفس و قوهایران اعمال کرد پیداست که تا چه اندازه موجب استیلای یأس و بیم و وحشت و کشتن حس نشاط و اعتمادبه

رو ممکن است انحطاط ذوقی و ادبی را در قرن نهم معلول مصائبی دانست که در مدت دو قرن بر ایرانیان وارد گردید )یار ایرانیان گردید. ازاین

 7(113: 1131شاطر، 

ب از میان رفت و درنتیجه شعر از دربار دور چنین دربارهای حامی شعر و ادی همین حملات، مراکز زبان فارسی در خراسان و عراق و همدرنتیجه 

ست شد و به دست عامه افتاد. همین امر باعث شد که مهارت و قدرت کلام و وسعت اطلاعات شاعران قدیم که براثر تحصیلات متمادی و دشوار به د

 7(10: 1110زاده، آمد از میان برد )حسنمی

های ی مغول و تنزل سطح فکر عوام به دلیل شایع شدن اوهام و خرافات ناشی از قتل و غارتهمایی، رواج زبان ترکی در ایران تحت تأثیر حمله 

 7(51: 1101داند )همایی، مغول را از دیگر عوامل انحطاط زبان و ادب این دوره می

 نقاط ضعف یا موارد انحطاط -1-1 

ی ی تیموری دنبالهنویسد: انحطاط ادبی در دورهالشعرای بهار میرداد. ملکی تیموری، متون منظوم و منثور را تحت تأثیر قراانحطاط ادبی در دوره 

باره گوئی با خواجه کاروان تقهقر را رها نکرد و تنها تاریخ و خط و فن و مینیاتورسازی و تذهیب و معماری رو به ترقّی داشت... شعر فارسی یک

روح که از عالم الفاظ سرمایه تجاوز نمود، شعر را از قصیده و غزل به ه و متصنع و بیبه بهشت رفت و بازنگشت... سبک پیچید -الرحمهعلیه–حافظ 

–ی سبک هندی از این دوره در هرات و خراسان و ترکستان نهاده شد و بعد به اصفهان و هند رفت... در نثر نیز انحطاط حالت ابتذال افکند و پایه

داری تا شعر و نثر و تاریخ نهاد... اهمال و تکاسل و عدم غور و تحقیق در تمام امور سیاسی و ملکدواسبه بنای ناخت و تاز  -انحطاط لفظی و معنوی

« دندو تذکره و دیانت و... رسوخ یافت... و غالب نویسندگان به کتب قدیم خاصه به کتب عربی که یگانه مأخذ هر علم و فنی بوده است ناآشنا بو

 (.135و  130: 1136، 1)بهار، ج 

 بندی کرد:توان تحت دو عنوان عیوب لفظی و عیوب معنوی دستهی تیموری را مید انحطاط شعر دورهموار 

 عیوب لفظی:-1-1-1 

تعبیر شده است، در شعر این دوره غلبه دارد. این تعبیر بدان معنی است که کلام شاعر به « ثقل لفظ»نقص بیان و نارسایی عبارات که از آن به  

آسانی به خواننده و یا مخاطب خویش انتقال یافت تا تصور یا تصویری را که در ضمیر و خاطر خود داشت، بهناگون قدرت نمیهای گوسبب نارسایی

ی عبارات، اطناب کلام، اضافات لفظی و حتی اغلاط ها در شعر این دوره جلوه داشت: سستی تعبیر، بیان سخیف، اطالهدهد. این نارسایی بدین شکل

رود که اشعارش گرفتار معنی اندك و لفظ ی این دوره به شمار میالله ولی یکی از شاعران برجستهشاه نعمت7(603: 1131نصاری، دستوری )میر ا

 بسیار است.

 چنان بشنوچنین گفته آنی عاشقان به جان بشنو اینگفته 

 با توگویم حکایت مستان بشنو از قول عاشقان بشنو 

 7(007الله/ص ا تو گفتم ز جان به جان بشنو )دیوان نعمتنوش کن جام می که نوشن باد ب 



 
 

 عیوب معنوی: -0 -1-1 

ای طولانی از قوت طبع، نیرومندی فکر و حسن ذوق را گذراند. گوئی طبع شاعر منش ایرانیان جوانی ادب فارسی از قرن چهارم تا قرن هشتم دوره 

 شت.ازآن رو به پیری گذاخود را در آن ایام به سر برد و پس

 ضعف ابداع و ابتکار-1-1-0-1 

ی تازه و خیال خاص ناتوان بودند و این ناتوانی آنان را به تقلید و تکرار مضامین قدما سوق داد. چنانکه گفته شد شاعران این دوره، دریافتن نکته 

ی شعر این دوره نشانگر شروع اشی از مطالعهکمال استادی شعرا در این دوره، حسن تقلید و جوابگویی شعرای پیشین و حتی معاصر بود. ملالت ن

 ی شاعران قرن نهم است.انحطاط ادبی و رکود قریحه

 افراط در مضمون یابی -1-1-0-0 

کوشد تا با یافتن تعبیرات تازه در حدود قوالب قدیم شعر خود را تازگی کنند، میای در شعر وارد میشاعران این دوره باآنکه ندرتاً مصالح تازه 

یا « مضمون یابی»د. همین توجه به یافتن صوری تازه از معانی قدیم عیب دیگری در شعر این دوره پدید آورده است که باید آن را بخش

کلی از سادگی و روانی خارج کرده و لطف و تأثیر آن را از میان برده و خواند. همین اصل را دریافتن مضامین باریک، گاه شعر را به« سازیمضمون»

 (.110: 1131وجب غرابت یا سخافت مضمون گردیده است )یار شاطر، گاه م

 تکلف -1-1-0-1 

کوشیدند تا موجبات اعجاب خواننده و یا ویژه آنان که در قصیده مهارتی داشتند، در ترتیب و تنظیم کلام خود میی تیموری بهشاعران دوره 

های ز الفاظ دشوار، توسل به برخی صنایع بدیعی، استفاده از اوزان خاص، قوامی و ردیفافراط در استفاده ارو بهمخاطب خود را برانگیزند. ازاین

ن کاربرد را مشکل روی آوردند. صنایعی مانند اغراق، مطابقه، مراعات نظیر، اعنات یا لزوم مالایلزم، ایهام و تجنیس در شعر شاعران این دوره بیشتری

 (.603: 1131داشته است)میر انصاری، 

ها و موازین زمان حاضر شود برحسب مقیاساست به این نکته اشاره کرد که حسن وعیبی که برای شعر در ادوار مختلف در نظر گرفته می لازم 

 رسد.نقص به نظر میها بیاست و اگر برای سنجش اشعار هر دوره معیارهای همان دوره را در نظر بگیریم، غالب سروده

 ی تیمورینقطه قوت شعر دوره -1-0 

. شعر عمومیت یافتن نظم و نثر در این دوره سبب شد تا شاعر از قیود خشک ادبیات درباری رهاشده و به امور ذوقی و ابتکار و اختراع سرگرم شود 

ی از قدما یا به سبب تمایل به صنایع و سادگی و روانی بود. هرچند که بعضی از شاعران در این عهد براثر پیروفارسی در قرن نهم متمایل به

ی تکلفاتی در شاعری به شعر مصنوع و دشوار تمایل داشتند؛ امّا این امر عمومیت نداشت و حتی همان شاعران مقلّد و گاه متصنع اشعار ساده

طور بیان توان اینهد که دلایل آن را میدها نشان میبسیاری داشتند که بر اشعار دشوارشان غالب بود. این سادگی بیش از همه خود را در غزل

کنند و بیان این عواطف و احساسات تا آنجا کرد:  یکی آنکه غزل معمولًا زبان دل شعرا است و شعرا غالباً عواطف و جذبات خود را در غزل بیان می

رو برای تکلفات از یکدیگر مستقل و مجزا؛ ازاین که صادقانه است با تکلف سازگار نیست. دیگر آنکه غزل کوتاه است و ابیات آن از حیث مضمون

طلبد، مناسب نیست. سوم آنکه برحسب سنت شعرا مضامین و الفاظ غزل به حدودی محدود است شاعرانه که غالباً وسعت میدان و فسحت کلام می

ی تکلف را د. این محدود بودن لفظ و معنی دامنهتوان در غزل آورد، خاصه که الفاظ باید مأنوس و مفهوم باشو همه گونه الفاظ و معانی را نمی

 (.105: 1131کند)یار شاطر، کوتاه می

های دیگر شعر این دوره است. اساساً کوشش دریافتن مضمون تازه و باریک بد نیست بلکه آفرینی از ویژگیسنجی و مضموننکته در کنار سادگی، 

سادگی و ای نو در پیش گرفتند. آنان بدون توجه بهمنظور تازگی بخشیدن به شعر شیوهدوره بهتوان آن را از امتیاز شاعر شمرد. شاعران این می

ساز پیدایی سبک هندی در عصر صفوی بود سنجی و مضمون یابی ما زمینههای باریک روی آوردند. این نکتهلطف کلام، مضمون یابی و اختراع نکته

شعر عصر تیموری قلمداد شود. بنای کار شاعران این دوره بیشتر بر تقلید و تکرار است. یعنی شاعران های مثبت تواند از ویژگیو از این منظر می

آمدند، خود را شاعری توانا ها خوب از عهده برمیگوییگویند و هرگاه در این نظیرهکوشیدند تا اشعار شاعران پیشین را استقبال کنند و پاسخمی

 (.071: 1130پنداشتند )غلامرضایی، می

 

 گر شد:ها به اشعار شعرای پیشین به دو صورت در شعر جلوهتقلید و جوابگویی 

جوابگویی یا استقبال اشعار پیشینیان به همان وزن و قافیه. در مواردی حسن تقلید این  -0ی سخنگویی استادان مقدم تقلید از سبک و شیوه -1 

های پیشین را در شعر ادامه این شاعران هر یک به صورتی سنت»شد. نن ادب قدیم میشاعران باعث رعایت برخی از موازین سخنوری و حفظ س

های منظوم را چند بار به شعر درآوردند، بعضی دیگر همین خدمت را های عاشقانه و داستانهایی بر پیشینیان مثنویگوییدادند، بعضی با نظیرهمی

ی پیشینیان و یا جوابگویی قصاید معروف قدیم، انجام دادند، گروهی با ساختن قصائد به شیوه آنکه تقلید صرف از قدما کنند،طبع و بیصرافتبه



 
 

سرایی قرن هشتم را دنبال کردند و با ی غزلای شیوهگویان بزرگ را ادامه دادند، دستههای قصیدهها و صنعتگریکاریزبان قصیده و ظرافت

)صفا، « ای در شعر فارسی گشودیی پدید آوردند که از آنان به قرن دهم انتقال یافت و باب تازهگواندك سبکی تازه در غزلهای خود اندكکوشش

1103 :107.) 

 شاعران برجسته و مضامین ادبی رایج در عهد تیموری 
آثار بدیعی در شعر پدید اند و آوری در بخش مهمی از این عهد زیستهی تیموری، هنوز شاعران توانا و نامعلیرغم وجود انحطاط در شعر دوره 

آمده است، نورالدین عبدالرحمن جامی جایگاهی « تاریخ نظم و نثر در ایران»اند. از میان بیش از هزار شاعر قرن نهم که نامشان در کتاب آورده

ی، بست حق اطعمه، ابن حسام، توان قاسم انوار، عصمت بخارایی، هلالی جغتایی، اهلی شیرازای دارد. از دیگر شاعران توانای این عصر میویژه

ی برتری قرار دارند. کثرت ی بعد از خود در مرتبهالله ولی و کاتبی ترشیزی را نام برد که نسبت به شعرای دورهالله نیشابوری، شاه نعمتلطف

 شاعران در این دوره موجب تعدد و گوناگونی مضامین شعری در عهد تیموری شد.

و اجتماعی، مضامین شعری نسبت به ادوار گذشته تا حدودی تغییر کرد. اشعار مذهبی به سبب آزادی نسبی ی پیشامدهای سیاسی درنتیجه 

 پیشینیان در این دوره رواج و توسعه یافت.

به قضا و قدر اعتباری دنیا و اعتقاد بخش، توجه به امور اخروی و بیخورده، احتیاج به سخنان آرامشی ایرانیان شکستی مغول، روحیهبعد از حمله 

 موجب رواج بیشتر تصوف و عرفان و بازتاب مضامین عرفانی در آثار ادبی شد.

اندیشی توسعه یافت. مرثیه از دیگر مضامین رایج این دوره است که شامل مراثی دینی در فن معی به سبب التفات شعرا به مضمون یابی و باریک 

الرضا )ع( و نیز میراثی عادی در مرگ امرا و بزرگان ویاران هست. و شهادت علی بن موسی -امالسلعلیهم–بیت ی کربلا و مصائب اهلذکر واقعه

سرایان بزرگ سابق نظیر نظامی و امیر خسرو موردتوجه قرار گرفت. عبدالرحمان جامی بهترین سرایی نیز در این دوره بر مبنای کار داستانداستان

لیلی و »و « خسرو و شیرین»گویی بر های یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون سروده است که هر دو اثر نظیرهی این دوره را بهنامهای عاشقانهمنظومه

 باشند.نظامی می« مجنون

 های عمده در شعر این دورهقالب

بود و قصیده نسبت به دیگر بردند امّا غزل از رواج بیشتری برخوردار های گذشته، شاعران از تمام قوالب شعری بهره میدر این دوره همانند دوره 

 انواع شعری در این دوره رواج کمتری داشت.

 غزل، قالب غالب 

گویند و از توان یافت که به غزل اقبال شایان نکرده باشد، بیشتر شعرای زلان غزلدر این دوره سرودن غزلیات رواج کلی داشت، کمتر شاعری می 

عنوان منتخب اشعار شعرا ذکرشده بیشتر از های زمان نیز اشعاری که بهر دست است. در تذکرهاین دوره بیش از هر نوع اثر شعری، دیوان غزل د

 (.1100:107نامیدند)غلامرضایی، که این دوره را عصر غزل میطوری( به101و  107: 1131جنس غزل است. )یار شاطر، 

ی مردم سازگاری سو غزل باذوق عامهفارسی باشد که از یکرویکرد مردمی به شعر »ی روی آوردن شاعران به غزل ممکن است علت عمده 

 (.633: 1131)میر انصاری، « یافتندبیشتری داشت و از سوی دیگر شاعران عامی، قدرت پرداختن به قصیده و قوام دادن به آن را در خود نمی

دارایی سلاست و فصاحت و روشنی بیشتر و مضامین دارای تشخیص است. در نوع اول الفاظ غزل های این دوره، دو نوع ویژگی عمده قابلدر غزل 

الدین علی یزدی که از سعدی و الله نیشابوری، شرفالله ولی، مغربی، قاسم انوار، لطفپیچیدگی و باریکی کمتری است. شاعرانی چون شاه نعمت

نی و مضامین باریک اما عیوب لفظی و صوری زیادی در شعر گیرند و در نوع دوم، معاکردند در این دسته جای میحافظ و عبید و خواجو پیروی می

ها در غزلیات کمال خجندی، بساطی سمرقندی، خیالی بخارایی، کاتبی ترشیزی و امیر همایون اسفراینی دیده خورد. این ویژگیبه چشم می

 (.00-1111:01شود )اسدی، می

ی انواع غزل ی معانی همهشود؛ اما پیداست که هستهارفانه و قلندریه تقسیم میی تیموری برحسب مضامین به سه نوع عاشقانه، عغزل در دوره 

رو، نوع مهم غزل همان غزل عاشقانه است و انواع دیگر فرع این نوع محسوبمی توان از چاشنی آن خالی یافت. ازاینعشق است و کمتر غزلی را می

 (.100: 1131باشند )یار شاطر، می

داند. یکی از مظاهر کش است، از وصل نصیبی ندارد و حتی خود را لایق وصل نمین دوره، عاشق، محروم و نیازمند و ستمی ایدر غزل عاشقانه 

ها شاعر خود را از سگ معشوق خوانده و این مضمون از مضامین شایع غزل در این دوره اشعاری است که در آنخفّت عاشق اغراق در بیان آن،

صورت وق، غزل این دوره را متکلف ساخته است. معشوق در این دوره مرد است که این موضوع تنها در غزل بدیناست. اغراق در توصیف معش

 (.100-101: 1100شده است)غلامرضایی، های این دوره نیز دیدهنیست بلکه در داستان

 غزل عرفانی 



 
 

در هر گوشه و کنار دایر و عرفا و متصوفه موردتوجه و اقبال امراء و در این عصر تصوف و عرفان رواج خاصی داشت و بساط فقر و درویشی و خانقاه  

گونه معانی بسیار مناسب است. ارتباط و پیوستگی میان مضامین بزرگان قرار داشتند. عرفان اساساً جز عشق نیست و زبان شعر برای ادای این

ها الله ولی و مغربی تبریزی و قاسم انوار تفکیک آنی شعرا مانند شاه نعمتی آن تا جایی پیش رفت که در بیان بعضی شعر و معانی عارفانهعاشقانه

 (.160-160: 1131ترین مضمون غزلیات عرفانی این دوره وحدت وجود است )یار شاطر، از یکدیگر دشوار است. مهم

 غزل قلندرانه 

ی قبل است با این تفاوت که شور و شابه به مضامین دورهدر غزل قلندرانه مضامین رندی، مستی و طعن زاهدان و صوفیان غلبه دارد که م 

 (.05: 1111های آن دوره وجود داشت را ندارد)اسدی، احساسی که در غزل

اند. ی واحد نداشتهتوان چیزی گفت که عمومیت داشته باشد، زیرا شعرای این دوره در این باب سلیقهی تعداد ابیات غزل در این عهد، نمیدرباره 

ی ابیات غزلشان متوسط و بعضی چون امیرشاهی غزلشان کوتاه الله نیشابوری عدهمانند قاسم انوار غزلیاتشان طویل و بعضی چون لطفبعضی 

 (.101: 1131است)یار شاطر، 

ع ثابتی نداشت و حتی یابد. تخلص در شعر قبل از مغول وضاندك به لحاظ تعداد ابیات و تخلص وضع ثابتی میامّا در این دوره است که غزل اندك 

 (.003: 1133سعدی گاهی در بیت ماقبل آخر تخلص کرده است )شمیسا، 

 رواج مثنوی سرایی 

یافته بود، دور نماند. فردوسی، نظامی، مولوی، امیر مثنوی در این دوره مانند غزل رواج تمام داشت، اما از انحطاط عمومی که در شعر و ادب راه 

های داستان های باریک از زیباییمثنوی سرایان قرن نهم بودند. ابیات شیوا، ابداعات لطیف، معانی دقیق و نکتهخسرو و حسن دهلوی سرمشق 

 رود، اما تکلف و ضعف لفظ و معنی بر منظومه سرایی غالب است.منظوم این شاعران به شمار می

 توان چند منظومه را نام برد:های این دوره که اغلب عاشقانه و عارفانه هستند میترین مثنویاز معروف 

ه گوی و چوگان اثر محمود هراتی، که موضوع آن عشق و جانبازی و درویشی درراه شاهزاده است. این منظومه تقلیدی از نظامی و امیر خسرو بود 

 که دارای لفظی درست، کلامی لطیف و مضمونی تازه است.

ی دیگری است که یحیی سیبک نیشابوری متخلص به فتاحی آن را در پنج هزار بیت سروده ی عاشقانهمنظومه« حسن و دل»یا « دستور عشاق» 

ی است. طرح داستان، ابداع شاعر و قوت خیال او در سرودن این منظومه« دل»و « حسن»های است. موضوع آن ماجرای عشق دو شاهزاده به نام

 است.توجه قابل

های ی اهلی شیرازی و منظومههای عاشقانه و بسیار باارزش نورالدین عبدالرحمن جامی شمع و پروانهیوسف و زلیخا و لیلی و مجنون از منظومه 

 های حکایت معروف قرن نهم است.پیکر از هاتفی خرج ردی از دیگر منظومهشیرین و خسرو، لیلی و مجنون و هفت

« معرفت ظهور نفس و معرفت عشق و قلب و عقل»انه انیس العارفین قاسم انوار شهرت بیشتری دارد که موضوع اصلی آن های عارفدر بین مثنوی 

رود. روانی و استحکام ابیات آن شبیه به بوستان الدین به شمار میاست. انیس العارفین در طرز بیان و سبک ادای معانی تقلیدی از مولانا جلال

 آن یادآور مثنوی مولانا است. یسعدی و شور عارفانه

واحد در صور  الدین و مضامین آن ظهور حقیقتنامی موجود است که سبک بیان آن تقلید از مولانا جلالالله ولی، مثنوی بیدر دیوان شاه نعمت

به وحدت، توحید اسماء و متکثر، وحدت عشق و عاشق و معشوق، مرتبت عشق، احوال مستی در ترك هستی، مقام پیر، مضار دوبیتی و ارشاد 

 صفات خداوند و ... است.

های معروف این توان پند و اندرز دانست، از مثنوییا تنجیسات از کاتبی نیشابوری، که مضمون اصلی آن را می« ده باب»مثنوی متکلف و مصنوع  

همین امر سبب شده تا معانی اشعار و ربط و پیوستگی  ها، جناس را رعایت کند وی قافیهدوره است. شاعر در این منظومه تلاش کرده تا در همه

 ابیات چندان درست نباشد.

 

 قصیده 

داده بود، هرچند در این دوره توجه غالب شعرا بیشتر معطوف به غزل و قصیده مقام شامخی را که در قرون چهارم، پنجم و ششم داشت ازدست 

 یافتند.تر میی هنر و استادی خود در شعر میدان قصیده را مناسبزمان برای ارائهسرایی رواج بسزایی داشت و شاعران همه قصیدهبااین

در این دوره سبک قصیده برخلاف غزل تغییر مهمی نداشت. قصاید این زمان هرچند از حیث لفظ و معنی و استادی گویندگان نسبت به قرون  

تقلید و تتبع شعرا باعث شد تا قصایدی متین و استوار و خوش لفظ در این پیشین ضعیف شده بود اما از حیث سبک بیان تفاوتی نداشت. حسن 

های خود قصیده در ی او و نیز بسیاری از قصاید ابن حسام از نمونهالله نیشابوری، مخصوصاً قصاید شکوائیهدوره پدید آید. بسیاری از قصاید لطف

 (.116: 1131این دوران است )یار شاطر، 



 
 

ی هفتم و هشتم، بیشتر مدح و منقبت، موعظه و عرفان، شکوه، رثا و تغزل بود؛ اما قصاید دینی در ذکر لید از قصاید دورهمضمون قصاید به تق 

های دشوار، کاربرد صنایع بدیعی توان انتخاب ردیفهای قصاید نیز میگیری داشت. از ویژگیمناقب رسول و ائمه اطهار در این دوره، رشد چشم

 (.101: 1100اندیشی و غرابت مضامین اشاره کرد )غلامرضایی، های دشوار، تجدید مطلع، طولانی بودن قصاید، باریکگوناگون، التزام

 های شعریدیگر قالب 

شود، اما در مقایسه با ادوار گذشته تحولی دیده میبند و مسمط در آثار شاعران این دورهبند، ترکیبهای شعری چون قطعه، رباعی، ترجیعقالب 

و نیافته است. در قطعه مضامین متنوعی چون مدح، تقاضا، تهنیت، مناظره، مطایبه، هجو، وصف، عشق و عرفان، موعظه، رثا، ذکر حوادث تاریخی 

ت الله نیشابوری، کمال خجندی و کاتبی است. رباعی نیز قالبی با مضامین متنوع اس...جریان دارد و مشهورترین قطعه در این دوره متعلق به لطف

بند، مدح و نعت و عرفان غلبه دارد. سرودن مسمط هم با مضامین وصف بند و ترکیباند. در ترجیعآزمایی کردهکه شاعران بسیاری در آن طبع

 .(06: 1111الله نیشابوری توجه خاصی به این قالب شعری داشته است )اسدی، طبیعت و نعت پیامبر و ائمه اطهار در این دوره رایج است که لطف

 

 گیرینتیجه 

ی خوبی نیست اما از جهت ارزش و خدمات ها، چنان دورهی تیموری از ادوار مهم زبان و ادب فارسی است و اگرچه ازلحاظ ثبات پادشاهیدوره 

و اگر سستی و فترتی  پادشاهان و شاهزادگان و امرا از ادوار بسیار مهم و پرثمر بوده است. حتی ترکمانان و ازبکان، همگی مشوق ادبا و شعرا بودند

 ها را در حوادث عهد مغول به بعد جست.در کار ادب باشد، معلول علل دیگری است که باید آن

بینیم که ای را میها بوده و در این دوره کمتر شاهزادهتوجه به علم ادب و هنر از سوی شاهزادگان تیموری، گویی جزو فطرت و خوبی طبیعی آن 

توان گفت که عر دیگران اقبالی نداشته است. شعرا و نویسندگان بسیاری در ظّل عنایت سلاطین تیموری پدید آمدند. میخود شعر نگفته یا به ش

رفت. زبان شعر زوال و انحطاط میهای درخشان ادب فارسی است؛ اما ازلحاظ کیفی روبهشعر این دوره، از حیث کمیت و وفور شاعران از دوره

یام گذشته هرچه بیشتر به زبان مردم و محاوره نزدیک شد. شاعری در این دوره گسترش و عمومیت یافت؛ به این معنی ی تیموری نسبت به ادوره

ی فرهیخته و دربار نبود و در اختیار مردم عادی قرار گرفت. معیارهای ادبی پیشین و وابستگی به قراردادهای کهن از میان رفت. که خاص طبقه

پردازی و تفنن ادبی و پرداختن به معانی بلند و عالی سبب شد که تصنع وارد شعر این دوره ی خیالاعران به مسئلهازحد برخی از شتوجه بیش

های های دشوار، صنایع بعید چون التزام ذوبحرین، ذوقافیتین، انواع جناس و دیگر صنعتشود و تعدادی از شاعران با انتخاب اوزان، قوافی و ردیف

شد از ارزش ادبی کاسته شد. تقلید و تتبع از های ادبی افزوده میکلامی شعری این دوره افزودند و به همان میزان که به صنعتهای ادبی بر آرایه

 جای ابداع و خلاقیت هنری، افراط در مضمون یابی و تکلف موارد انحطاط در شعر این دوره بود.شعرای پیشین به

سرایان خوب الله ولی، ابن حسام و جامی از قصیدهالله نیشابوری، شاه نعمتعتبار چندانی نداشت اما لطفسرایی در این دوره رواج و اهرچند قصیده 

آزمایی روند. منظومه سرایی با تقلید از نظامی، امیر خسرو دهلوی و مولانا رواج بیشتری یافت و شاعران در قالب مثنوی طبعقرن نهم به شمار می

تند در آفرینش هنری، ابتکار مضمون و پرداخت داستانی به جایگاه استادان پیشین دست یابند. در قرن نهم، از میان کدام نتوانسکردند، اما هیچ

شود. در های این دوره به سه نوع عاشقانه، عارفانه و قلندران تقسیم میشد. مضمون غزلتمامی انواع شعر فارسی، از قالب غزل بیشتر استفاده می

رسد و ازلحاظی به سیر طبیعی و ی قبل به نظر میوبیش در حال وقفه و تعطیل مانده و تقلید ناقصی از سبک دورهظ کلی کماین دوره غزل ازلحا

 کرد.ی بعد یعنی عصر صفوی را فراهم میی ایجاد سبکی نو در دورهتدریج زمینهداد و بهتکاملی خود که باید آن را سیر انحطاط نامید ادامه می

 

 نابعم
 ( تاریخ ایران دوره تیموریان ،به روایت کمبریج،جلد ششم ،تهران: جامی. 1130یعقوب،آژاند)

 (سبک شناسی نثر شرف الدین علی یزدی،پایان نامه کارشناسی ارشد:دانشگاه سمنان.1111فاطمه،اسدی)

 جلد،تهران:امیرکبیر3سبک شناسی، (1136بهار،محمدتقی)

 1386انواع ادبی در شعر فارسی(( مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم سال اول ،شماره سوم،بهار (( (1136تقی، پورنامداریان )

 بررسی ویژگی های زبانی عهد تیموری ، چاپ اول،تهران: مسافر. (میرعلی1110عبدالله، حسن زاده )

ادبیات فارسی عصر تیموری((فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی و  تاثیر نهاد فرهنگی ادبی دربار بر(( 1392خاتمی،احمد و مژگان اصغری طرقی 

 81-59،صص1391بهار ادب ،سال ششم،شماره چهارم،زمستان 

 ( انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،چاپ اول ،مشهد:آستان قدس رضوی1107حسین، رزمجو)

 اول،تهران:امید مجدسبک شناسی نثر تاریخی دوره تیموری،چاپ  (1130محمد، رضایی)

 ظهور تیمور و فتح سراسری ایران ،چاپ اول،قم:ابتکار دانش.(1117) امیرتیمور،رفیعی

 . تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه ،با همکاری اوتاکار کلیما و دیگران،ترجمه عیسی شهابی،تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب 1354ریپکا،یان



 
 

 سبک شناسی شعر،چاپ هشتم،تهران:فردوس(1131)شمیسا ،سیروس

 انواع ادبی،چاپ هفتم،تهران:فردوس 1379------

 تاریخ ادبیات در ایران،تلخیص محمد ترابی،جلد سوم،چاپ پنجم،تهران:فردوس1380صفا،ذبیح الله

 ری ،تهران:ققنوستاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی از اواخر قرن هشتم تا اوایل قرن دهم هج1378--------

 سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو ،چاپ اول ،تهران:جامی. 1377غلامرضایی،محمد

 برآمدن و فرمانروایی تیمور،ترجمه منصور صفت گل،تهران:رسا.1377فوربزمنز،بئاتریس 

 کانی((و))تیموریان((دائره المعارف بزرگ فارسی،جلد شانزدهم ،ذیل مدخل ))تیمور گور1387موسوی بجنوردی،محمدکاظم

 تحول شعر فارسی ،چاپ چهارم،تهران:کتابخانه طهوری.1371موتمن،زین العابدین

تاریخ تحولات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان،چاپ هشتم،تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  1388میرجعفری،حسین

 دانشگاه ها)سمت(

 تاریخ مختصر ادبیات ایران،به کوشش ماهدخت بانو همایی،چاپ اول،تهران:موسسه نشر هما. 1373لدین همایی،جلال ا

 شعر فارسی در عهد شاهرخ یا آغاز انحطاط در شعر فارسی ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران 1383یارشاطر،احسان
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Abstract 
Political and social transformations constantly result in change in peopl's lives and,  in consequence, their way of 

thinking, their undrestanding and attitudes. These changes , in different periods, find shape in the works of poets in 

three dimensions of language, image and theme. This point can be felt very strongly in the poetry of the Timurid period. 

In considerable this is one of the most important periods in persian literature is that although the political and social 

stability period doesn't seem very good, but in terms of services that the kings and rulers have done in this perid has 

been very fruitful and weakness and fatigue that occurred in science and literature . Of this period must be sought in the 

events of the previous period. Although the intensity of the ninth century poets of persian literature courses is excellent , 

but the quality of the beginning of the decline of persian poetry into account Y.d. Timurid period last days more poetic 

language than the language of the people and close the dialog. Classification of literary genres During this period the 

form of lyric poetry is dominant over another and the form of the poem is based on the wane. The greatest poet of the 

tenth century can be Abdorrahman Jami, E.Bokharaei, shah Ne'matollah Vali, Qasim Anwar, Ebno Hussam and Boshoq 

At'ame named. 
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