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هومنرشیدی
دبير زبان و ادبيات فارسی ناحيه سه استان کرمانشاه، 

کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی

هدف از نگارش این مقاله روشــن کردن ابعــاد گوناگون بحثی 
اســت که در کتاب علوم و فنون ادبی پایة یازدهم در درس یکم 
)تاریخ ادبيات فارســی در قرن های هفتم، هشــتم و نهم( آمده 

است.

چکیده
جبرگرایــی، تن ســپردن به قضا و قــدر و بدبينــی، برخی از 
ویژگی های برجســتة فکری سبک عراقی اســت. اگرچه حملة 
ویرانگر مغول، موجب نابه سامانی های بسياری در عرصة سياست، 
اجتماع و فرهنگ ایران شــد و در بروز ویژگی های مذکور نقش 
مهمــی را ایفا کرد، اما نگارنده بر آن اســت که زمينة فکری این 
جبراندیشــی و قضاباوری را باید در چند ســدة پيش جست وجو 
کرد. بنابراین در ضمن این مقاله به شــيوة توصيفی ـ تحليلی به 
بررســی اوضاع سياســی، اجتماعی و فرهنگی قرن های چهارم، 
پنجم و ششم هجری پرداخته ایم و با بررسی رویدادهای تاریخی 
و بازتاب آن در اشعار شاعرانی چون انوری، جمال الدین اصفهانی 
و خاقانی نشان داده ایم که ابتدا با از ميان رفتن حکومت سامانيان 
و تفکر معتزلــی ـ که باورمند به اختيار و ارادة آدمی بود ـ و روی 
کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی و چيرگی تفکر اشعری 
که باورمند به جبر بود، بستر جبراندیشی و تقدیرگرایی مهيا شد 
و پس از آن، تاخت و تاز بی رحمانة طوایف مختلف ُغز و مفاســد 
گوناگون اربابان قدرت، در اواخر قرن پنجم و قرن ششم، موجب 
انحطاط فکری مردم شــد و موج ســنگينی از نااميدی، بدبينی، 

جبراندیشی و تقدیرگرایی افراطی را پدید آورد.

کلیدواژهها:سبک عراقی، جبراندیشی، تقدیرگرایی، قضاباوری

مقدمه
تعریفموضوع

با روی کار آمدن حکومت های غزنوی و ســلجوقی و پدید آمدن 
ســبک های فرعی بينابين مانند سبک آذربایجانی در قرن ششم، 
مســير تولد سبکی جدید به عنوان عراقی فراهم شد و این سبک 
از اوایل قرن هفتم تا قرن دهم، ســبک مســلط در متون زبان و 
ادب فارسی شد. یکی از ویژگی های بارز فکری سبک عراقی، باور 
به قضا و قدر، جبراندیشــی و بدبينی نســبت به اوضاع و احوال 
جهان اســت. در غالــب متون نظم و نثر ایــن دوره رّد پای این 
اندیشه را می یابيم؛ اندیشه ای که درست مخالف باور به اختيار و 
اراده و شادی گرایی در ســبک خراسانی است. برای ریشه یابی و 
کشف عوامل مؤثر در گرایش های یاد شده، باید به اوضاع سياسی 
اجتماعی عصر مذکور رجوع کنيم. بــدون تردید، حملة ویرانگر 
مغــول، یکی از عوامل اصلی در گرایش به این اعتقادات اســت. 
هجوم وحشــيانه ای که از سال 616 ه.ق آغاز شد و سدة هفتم و 
هشــتم را تبدیل به تاریک ترین ادوار سياسی اجتماعی ایران از 
حيث قتل عام، فساد و ویرانی کرد؛ نابودی و فسادی که با حملة 
مغول آغاز گردید و با کشمکش ميان سران آن ها ادامه و سرانجام 
با کشتار و ویرانی بی رحم تيمور پایان یافت. در طی این حمالت 
بسياری از شــهرهای آبادان ایران در ماوراء النهر، خراسان بزرگ 
و عراق عجم ویران شــد. بسياری از خاندان های فرهنگ دوست و 
ادب پرور تار و مار شــدند و کتابخانه های ارزشمند بالد بزرگ با 

 در سبک عراقی

 ریشه های
صدیقهشاهمرادی

کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی
شهرستان شوشتر
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خاک یکسان شدند. بســياری از فرومایگان به قدرت رسيدند و 
روزبازار مفسده و قحطی فضل شد. کار به جایی رسيد که »هر جا 
پای مغوالن بدان می رسيد، به مثابة عذاب الهی و نشانه ای از قهر 
خداوند تلقی می شد. کاميابی هایی که در نخستين حمالت سریع 
مغوالن نصيب آنان شده بود سبب گردید تا مردم تصور کنند که 
مشيت الهی و بخت با مغوالن یار است و هرگونه مقاومت در برابر 
آن قوم ناممکن و بی ثمر است« )صفا، 1388: 24(. فقر، تشویش 
و فتــور روزافزون کــه زایيدة این اوضاع نابه ســامان بود موجب 
انحطــاط فکری و بدبينی مردم شــد و واکنش آنان در قبال این 
احوال نابه ســامان پناه بردن به دامان جبراندیشی، تقدیرگرایی و 
گوشه نشينی بود. ممکن است برای خوانندة این سطور تناقض یا 
پرسشی پيش بياید که مگر سعدی، موالنا و حافظ در عصر همين 
مغوالن وحشــی نبوده اند؟ برای تبيين این موضوع و رفع شبهه 
باید به دو نکتة مهم به اختصار اشــاره کرد. نخست آنکه چيرگی 

مغــوالن بر ایران امری فوری و دفعی نبود 
و در طی دهه های متمادی ادامه داشــت 
و تأثيــر واقعــی آن را از قرن هشــت به 
بعد به روشــنی می بينيم. نکتة مهم دیگر 
وجود چندین پناهگاه ارزشــمند فرهنگی 
اســت که جان پناه بسياری از دانشوران و 
اهل فضل بودند و با دوراندیشــی حاکمان 
آنجا بســياری از بناهــای فرهنگی چون 
مدارس، مســاجد و کتابخانه هــا از خطر 
نابــودی در امــان ماندنــد. از جملة این 
نواحــی باید به فارس و حدود آن اشــاره 
کرد که با دوراندیشــی اتابکان سلغری از 
طریق مصالحه با مغــوالن و فرمانبرداری 
از آنــان، نواحی فارس و حــدود آن را از 
ویرانی و تباهی نجــات دادند. یکی دیگر 
از گریزگاه های اهل فضل، آســيای صغير 
بود که پناهگاه بزرگانــی چون بهاءالدین 
ولد، موالن، شــمس، سيف الدین فرغانی و 

... بوده اســت. امرای هندوســتان را نيز نباید از یاد برد که غالبًا 
تحت تأثير فرهنگ ایرانی بودند و مشــوق شاعران و نویسندگانی 
بودنــد که از بيم حملة مغول به آن حدود گریخته بودند )همان: 

)29

ضرورتواهمیتپژوهش
نگارنده بر آن اســت کــه نباید حملة مغول و بی رســمی های 
جانشــينان آنان را یگانه عامل جبراندیشــی و بدبينی شــعرا و 
نویســندگان ســبک عراقی انگاشــت و باید زمينه های فکری و 
عقيدتی این تمایالت را در ســده های پيشين جست وجو کرد. با 
بررسی اوضاع و احوال سياسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از قرن 
چهارم تا اواخر قرن ششم درمی یابيم که عوامل دیگری از جمله 
روی کار آمدن غزنویان و چيرگی تفکر اشــعری و بی رسمی ها و 

نابه کاری های طوایف مختلف غز در شکل گيری مفاهيم مزبور در 
سبک عراقی سخت مؤثر بوده است.

پیشینةپژوهش
پژوهشــی در حيطة جبرگرایی و قضاباوری سبک عراقی که به 
واکاوی علل آن از چند سدة پيش از سبک عراقی پرداخته باشد،  
به طور مستقل تأليف نشده است اما اشاراتی پراکنده ولی درخور 
و راهگشا در آثار ارزشمندی چون تاریخ ادبيات ایران از شادروان 
دکتر ذبيح اهلل صفا و مفلس کيميا فروش از دکتر شفيعی کدکنی 
دیده می شود. هم چنين دکتر محمدحسين کرمی در مقاله ای با 
عنوان تقدیر و سرنوشت در ادبيات فارسی و تأثير آن بر فرهنگ 
مردم ایران به صورت کلی مطالب ارزشمندی در باب تقدیرگرایی 

نگاشته اند.

اوضاعسیاسی،اجتماعیو
عقیدتیایراندراواخرقرن

سوموچهارمهجری
در ایــن روزگار حکومت های ایرانی نژاد و 
فرهنگ پرور در بخش های گســترده ای از 
ایــران حکومت می کردند. خاندان صفاری 
در جنوب شرق ایران با رسمی کردن زبان 
فارســی )تاریخ سيستان، 1389: 209( و 
با پشــتيبانی و تشویق اهل فضل و دانش، 
نقش مهمــی را در پيشــرفت های علمی 
از مهم ترین  ایفا کرده اند. یکــی  فرهنگی 
و پرافتخارتریــن خاندان های حکومتی در 
این عصر،  سامانيان بودند. حکومتی که در 
دوران درخشش خود بر سرتاسر ماوراء النهر، 
خراسان بزرگ و حدود ری و قزوین فرمان 
می راند. این حکومت ایرانی نژاد به ســبب 
وجود اميران فرهنگ دوســت و خردمند و 
وزیران دانشــور و فاضلی چون جيهانی و 
بلعمی و ... به حمایت و تشــویق نویســندگان، شعرا و مترجمان 
پرداخــت و موجب پيشــرفت های عظيم علمــی و فرهنگی در 
زمينه هــای گوناگونی چون ستاره شناســی، پزشــکی، ترجمه و 
تفســير قرآن به زبان پارسی، ترجمة ســایر کتب چون کليله و 
دمنــه،  ســندبادنامه و ... و نگارش کتاب های تاریخی، ســرایش 
شــاهنامه ها، شــدند. در بخش های دیگر ایران نيز خاندان های 
دانش دوســتی چون آل زیار در طبرســتان و گرگان و آل بویه 
در بخش های مرکزی و جنوب غربی حضور داشــتند. فرمانروایی 
ســامانی با برقراری امنيت در والیات تابع خود، رعایت دادگری 
و انصاف، حمایت مادی و معنــوی از اهل فضل و به مدد درآمد 
سرشــار به گونه ای که »ابن حوقل تصریح می کند که مملکت آل 
ســامان به وفور نعمت و ثروت بســيار معروف بوده است.« )صفا، 
1388: 69( سبب شد که بيشتر شاعران و نویسندگان این دوره 

چیرگیمغوالنبرایران
امریفوریودفعینبود
ودرطیدهههایمتمادی
ادامهداشتوتأثیرواقعی
آنراازقرنهشتبهبعد

بهروشنیمیبینیم
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از زندگی نســبتًا مرفهی برخوردار باشند و در احوال و آثار آنان، 
بيشتر سخن از خوش باشی و عشرت و کامروایی است تا سخن از 
فقر، نااميدی، شــکوه از فلک و گوشه گيری که از مضامين غالب 

شاعران ادوار بعد است.
هميشه شاد و ندانستمی غم چه بود
دلم نشاط و طرب را فراخ ميدان بود

)رودکی، 1368: 27(
یا قصيدة مشــهور رودکی در ســتایش ملک ســامانی با مطلع 
)دیــر زیاد آن بزرگوار خداوند/ جان گرامی به جانش اندر پيوند« 
)رودکی، 1368: 23( که نمودار احواالت حاکم بر آن دیار است.

به طور کلی مضامينی از این دســت را در شــعر شاعرانی چون 
منجيــک، فرخــی و عنصری کــه در این عصر یــا کمی پس از 
آن می زیســته اند، نيز می بينيم. خاقانی در اشــاره به رفاه مادی 

عنصری سروده است:
به دور کرم بخششی نيک دید
ز محمود کشورستان عنصری
شنيدم که از نقره زد دیگدان

ز زر ساخت االن خوان عنصری
)خاقانی، 1393، 1248/2(

رویکارآمدنحکومتغزنوی
واندیشههایاشعری

قدرت گرفتن غالمان تــرک )منظور از 
ترک مــردم زردپوســت از قبایل اورال ـ 
آلتایــی اســت که در آســيای شــرقی 
پراکنده بودند و به صورت صحرانشــينی 
زندگی می کردند.( در دستگاه سامانيان، 
ســرانجام ســبب براندازی ســامانيان و 
تشــکيل حکومت ترک نژاد غزنوی شــد. 
با ســخت گيری هایی که از سوی خالفت 

بغداد اعمال و به وســيلة سالطين غزنوی و بعدها سلجوقی اجرا 
می شــد، عرصه برای اندیشمندان معتزلی تنگ و تنگ تر می شد 
و فرصــت برای ظهور عقاید اشــعری و باورهــای تابع آن فراهم 
می شد و باب تعقل و اندیشه ورزی از آن نوع که در عصر سامانی 
وجود داشــت، به بســتگی گرایيد. در دنيای اسالمی عقيدة باور 
به اختيار و اراده یا مجبور دانســتن آدمی و ســلب اختيار از او، 
بيشــتر در قالب دو فرقــة کالمی معتزله و اشــاعره نمود یافته 
است. اواخر قرن سوم و قرن چهارم دوران چيرگی تفکر معتزلی 
اســت. پيشــروان معتزله در امور دین اهل خردورزی و تفکر و 
باورمند به اختيار و ارادة انســان بودنــد. نتيجة پيروی از چنين 
مبانی عقيدتی، حصول پيشرفت های چشمگير علمی فرهنگی در 
حوزة علوم نظری و عقلی بود و بسامد جبراندیشی و تقدیرگرایی 
نســبت به ادوار بعد بسيار کمتر اســت. پایه گذار فرقة اشعری، 
ابوالحسن اشــعری، »با اختيار، نظر و تعقل برای پی جویی اصول 
عقاید، توحيد یعنی تنزیه واجب الوجود از جســميت و لوازم آن، 

عــدل و امثال ایــن مطالب مخالف بود.« )صفــا، 1388: 73( و 
ســنگ بنای تقدیرگرایی و باور افراطــی و مخرب به قضا و قدر 
را نهاد. اشــعریان با تشــکيل دوقطبی عقل و شرع و مقابل هم 
قــرار دادن آن ها، خردمندان و عقال را مخالف شــرع الهی جلوه 
می دادنــد و از آنجا که مبانی عقاید اشــعری، نوعی مصونيت و 
ضمانت را برای بقای حکومت زورگویان به همراه داشــت و ُمهر 
خاموشــی بر دهان منتقدان حکومت می زد، حاکمان مستبد به 
دفاع و پشــتيبانی از این عقيده برخاستند. نه تنها حاکمان بلکه 
»علمای بزرگ و صاحب نفــوذی چون امام الحرمين و امام غزالی 
و به ویــژه علمای درباری بودند که با بيان و بنان خود در تحکيم 
این اندیشــه کوشــيده اند.« )کرمی، 1382: 133(. اگرچه نباید 
فراموش کرد که با وجود ترکتازی هــای غزنویان در بخش هایی 
از ایران، به علــت اینکه غزنویان در تشــکيالت حکومتی، پيرو 
ساختارهای حاکميتی ســامانيان بودند، و 
بسياری از آنان تربيت یافتگان عصر سامانی 
بودند، توانسته بودند امنيت قابل قبولی در 
قلمرو خود ایجاد کنند و جلوی بســياری 
از بی رســمی ها و نابه کاری هایــی را که در 
قرون بعد می بينيم، بگيرند. دربار آنان نيز 
پذیرای شاعران و نویسندگان بسياری بود 
که با اعطای هدایا و صالت سنگين به آن ها 
به تبليغ حکومت خود نيز می پرداختند؛ اما 
به هر روی سخت گيری های محمود نسبت 
به معتزله و شــيعه که به خردورزی شهره 
بودند، زبانزد است و ریشه های جبراندیشی 
و تقدیرگرایی افراطــی را در آثار این عهد 

مشاهده می کنيم.
باقی مانــدة تاریــخ بيهقی با نامة حشــم 
تگينابــاد به امير مســعود آغاز می شــود. 
مسعود آهنگ آمدن به پایتخت کرده است 
و حشم از بيم مســعود، محمد را در بند کرده اند و منتظر آمدن 

مسعود هستند:
»و قضــای ایزد عــّز و جل چنان َرَود کــه وی خواهد و گوید و 
فرماید، نــه چنان که مراد آدمی در آن باشــد، که به فرمان وی 
اســت، سبحانه و تعالی، گردش اقتدار و حکم او راست ... و چون 
در ازل رفته بود که ]محمد[ مدتی بر سر ملک غزنين و خراسان 

و هندوستان نشيند ...«. )بيهقی، 1393: 45- 46(
مســعود شکســت مفتضحانه در جنــگ دندانقــان را  ـ که با 
مجموعه ای از بی تدبيری های شــخص او و تنی چند از نابه کاران 
و بی اعتنایی  به هشــدارهای کارآزمودگان، رقم خورد ـ در نامه ای 
به ارسالن خان چنين توجيه می کند و مسئوليت را از خود سلب 

می کند:
»بر خان پوشيده نگردد که ایزد عّز ذکره، را تقدیرهاست رونده 
و چون شمشــير برنده ... و آنچه از آن پيدا خواهد شد در نتوان 
یافت و خردمند آنســت که خویشتن را در قبضة تسليم نهد و بر 

باور عقیدة اسالمی دنیای در
مجبور یا اراده و اختیــار به
اختیار سلب و آدمی دانستن
فرقة دو قالب در بیشتر او، از
کالمیمعتزلهواشــاعرهنمود

یافتهاست
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حــول و قوت خویش و ُعّدتی که دارد اعتماد نکند و کارش را به 
ایزد، عّز ذکره، باز گذارد و خير و شــر و نصرت و ظفر از وی داند 

...«. )همان: 674(.

رویکارآمدنسلجوقیانوطوایفمختلفغز
با شکست مســعود در دندانقان، ترکمانان ســلجوقی روی کار 
آمدند. فتوحات دولت ســلجوقی موجب گسترش بيش از پيش 
زبان فارسی شد. بسياری از مبانی فرهنگی ایران به مدد دو وزیر 
کاردان و خردمند خراســانی، عميد الملک کندری و نظام الملک 
طوسی، حفظ شد؛ تشکيل مدارس و مراکز تعليم وتربيت به نحو 
چشــمگيری افزایش یافت و در بسياری از شهرها چندین مرکز 
توســعة علم و دانش برپا شد. نکتة حائز اهميت این است که این 
مدارس صرفًا محل تدریس فقه، حدیث، تفسير و علوم ادبيه بود 
و »تدریــس علوم عقلی )منهای حســاب و طب( در این مدارس 
ممنوع بود« )صفا، 1388: 173(. بنابراین مشــی اشعری گری و 
جبرباوری نيز در این دوره با قوت تمام پيگيری شــد و فلسفه و 
علوم عقلی با مخالفت سرســخت فقها مواجه شد؛  عجيب نباشد 
اگر در شــعر شاعرانی چون سنایی و خاقانی به تأسی از غزالی و 
همفکران او، حمالت شدیدی به علوم عقلی و فلسفه می بينيم. 

»برون کن طوق عقالنی به سوی ذوق ایمان شو
چه باشد حکمت یونان به پيش ذوق ایمانی«

)سنایی، 1380: 679(

پس این زمينــة تدریجی تمایــالت جبری و تعطيــل اختيار 
با حمایت ســالطين غزنوی و ســلجوقی و خالفت بغداد را، مّد 
نظر داشــته باشيد تا برســيم به قتل خواجه نظام الملک و مرگ 
ملکشــاه سلجوقی در سال 485 ه. ق که ســبب بروز اختالفات 
ميان بازماندگان آن ها و تجزیة ممالک تحت نظرشان شد. سلطان 
ســنجر ســلجوقی تا 552 ه. ق حکومت کرد اما از چندین دهة 
قبل، بــا تاخت و تاز طوایف غــز در پهنة ایــران، دوره ای پر از 
اضطراب، نابه ســامانی و ویرانی از اواسط قرن پنجم تا قرن هفتم 
برای ایران رقــم خورد. برای نمونه، یک دســته از ترکمانان غز 
با نام قراغــزان به قتل و غارت در بلــخ و آن حدود پرداختند و 
ســلطان سنجر هم که شخصًا به جنگ با آن ها رفته بود شکست 
خــورد و »طوایف غز بر اثر این فتح به بالد خراســان ریختند و 
قتل و غارت ســهمناکی در خراســان و کرمان به راه انداختند و 
بعضی از شــهرها مخصوصًا طوس و نيشــابور را با خاک یکسان 
ساختند« )صفا، 1388: 165(. پس از چندی تاخت و تاز طوایف 
مختلف غز، عاقبت خوارزمشــاهيان بر آن ها مسلط شدند که در 
تباهی و ویرانــی نواحی مختلف ایران از جمله خراســان، عراق 
و کرمان از هيچ کوششــی دریغ نورزیــد و عاقبت زمينة حملة 
خانمان سوز مغوالن را با بی تدبيری تمام فراهم کردند. در مجموع 
»خوارزمشاهيان آل اتسز یکی از بدترین دولت های پيش از مغول 

در ایران بودند« )همان: 165(.

بازتابویرانگریهایغزاندرشعرچندتناز
شاعرانقرنششم

بازتاب ویرانی ها و بدرسمی های غزان را در آثار تاریخی ادبی این 
عهد به روشنی می توان دریافت؛ از جمله در قصيدة جانسوز انوری 
با مطلع »به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر/ نامة اهل خراسان به 

بر خاقان بر« که انوری خاقان سمرقند را به یاری می طلبد
»خبرت هست که از هرچه درو چيزی بود

در همه ایران، امروز نماندست اثر؟
خبرت هست کزین زیر و زبر شوم غزان

نيست یک پی ز خراسان که نشد زیر و زبر«
)انوری، 1374: 144(

خاقانی نيز کــه از »ترکتاز ترکان به آتــش اندوه می گداخت« 
)فروزانفر، 1380: 624( در چند نوبت اشاره به ویرانی های حاصل 
از حمالت جان سوز غزان کرده است؛ از جمله در قصيده ای که در 
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ســوگ امام محمد بن یحيی و حادثة حبس سنجر 
در فتنة غز سروده است. با مطلع زیر آغاز می شود:

آن مصِر مملکت که تو دیدی، خراب شد
و آن نيل مکرمت که شنيدی، سراب شد

آن کعبة وفا که خراسانش نام بود
اکنون به پای پيل حوادث خراب شد

)خاقانی، 1393: 136/1- 138(
و در قصيده ای دیگر که به مدح اسپهبد ليالواشير 
ختم می شود، شکوه ها سر داده از این نابه کاری ها:

»ملک عجم چو طعمة ترکان اعجمی است
عاقل کجا بساط تمّنا برافکند؟«

)همان: 199/1(
روی هم رفتــه این مردمان زردپوســت اگرچه به 
دینداری تظاهر می کردند، اما در باطن بيشترشان 
مفســد، خون ریز و شــراب خواره و در نشر عقاید 
خود بسيار ســخت گير بودند، به طوری که از هيچ 
کوششــی در آزار و اذیــت و خوارداشــت حکما و 
پيروان معتزله و شــيعه و همچنين ویرانی شهرها، 

دریغ نمی کردند )صفا، 1388: 170(.
بی رســمی ها و نابه کاری هــای طوایف مختلف غز 
و مفاســد گوناگون اربابان قــدرت در پهنة ایران، 
پيامدهای مخرب فرهنگی و اجتماعی بســياری به 
همراه داشــت. به همين دالیل اســت که در شعر 
شــاعران این عصر، موجی از بدبينــی، نااميدی و 
انتقادهــای صریح اجتماعی را مشــاهده می کنيم 
که شــاعران و نویسندگان را به جبرگرایی افراطی، 
تن دادن به قضا و قدر و شــکوه از فلک و روزگار، 
قناعت پيشــگی و بریدن از خلق و گوشه نشــينی 
متمایل کرد؛ به گونه ای که بســامد این مفاهيم در 
شــعر شاعران این روزگار نسبت به ادوار قبل، رشد 

چشمگيری داشته است. 
جمال الدین اصفهانی یکی دیگر از شــاعران قرن 
ششم است که شکوه های بسياری از اوضاع و احوال 
عصر خــود دارد »از وضع مــدارس و علمای عهد 
انتقاد می کند و آنان را به ترک ستم و دست درازی 

به اموال یتيمان و وجوه اوقاف می خواند« )فروزانفر، 
.)552 :1380

هيچ رنگ عافيت در حيز عالم نماند
هيچ بوی خوشدلی با گوهر آدم نماند

جز نحوست نيست قسم ما ز دوران فلک
کوکب سعد ای عجب گویی در این طارم نماند

)جمال الدین اصفهانی، 1320: 157(
الحذار ای غافالن زین وحشت آباد الحذار

الفرار ای عاقالن زین دیو مردم الفرار
مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشا 

ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پيشکار
)همان: 161(

و در قناعت سروده: 
توانگریت همی باید از قناعت جوی

نه از بریشم و روناس و نيل و قندوز الک
به قسمت است مقادیر رزق نز جهدست

دليلش ابله مرزوق و زیرک مفالک
)همان: 217(

دل همی باید روشن به قناعت ورنه
بی زرت خود برسد هرچه قضا و قدرست

)همان: 74(

نتیجهگیری
دوران درخشان حکومت سامانی و اندیشة معتزلی 
آن عصــر که باورمند به اختيــار و ارادة آدمی بود، 
چندان نپایيد. روی کار آمدن غزنویان همراه شــد 
با تسلط مشــی اشعری گری بر فضای فکری ایران. 
اندیشــه ای که مجبور دانســتن آدمی و قضاباوری 
جــزء ارکان فکــری آن بود. این تفکــر در دوران 
ســلجوقی نيز با قوتی بيش از پيــش ادامه یافت 
و با تاخت و تاز وحشــيانة طوایــف مختلف غز در 
اواخر قرن پنجم و ششــم، باعــث  بدبينی، یأس، 
جبرگرایی و قضاباوری زیادی شــد. با این پيشينه، 
هنگامی که عناصر فکری ســبک عراقی را بررسی 
می کنيم، در می یابيم که حملة مغول و ویرانی های 
آن یگانــه عامل این بدبينی، جبرباوری، شــکوه از 
فلــک و روزگار، گوشه نشــينی و قناعت پيشــگی، 
نيست. نکتة حائز اهميت این است که نباید چنين 
پنداشت که مفاهيم مذکور در شعر شاعران پيشين 
یافت نمی شــود؛ بلکه بســامد این قبيل مضامين 
در قرن پنجم و ششــم نسبت به قرن چهارم رشد 
چشــمگيری داشته اســت و در بازة زمانی سبک 

عراقی به اوج خود می رسد.
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