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چکیده
جامعه شناسی ذوق ادبی از جمله شاخههای جامعه شناسی ادبیات است كه به بررسی چگـونگی
شکلگیری و تطوّر ذوق و سلیًة ادبی در میان مردم و عوامـل مـؤثر بـر آن مـییـردازد بـه منظـور
بررسی سـلیًه هـای هنـری هـر زمـان ،تأمّـل در آثـار ادبـی آن دوره تـروری اسـت مرصـادالعباد
نجم الدين رازی از جمله آثاری است كه به صراحت از ذوق ادبی زمان تأثیر یذيرفتـه اسـت تنـوع
مطالب و نیز دايرة وسیع مخاطبان در فصول مختلف كتاب نشان میدهد در متن ايـن اثـر تمـايهت
گروههای مختلف اجتماعی لحاظ شده است و به همین جهت در برخی فصول ،نويسنده از انگیـزة
اصلی تألیف كتاب (تعلیم مريدان) فاصله میگیرد تنوع سلیًه های ادبی در مـتن مرصـادالعباد ايـن
كتاب را از آثار تعلیمی عرفانی متمايز می كند و به همین دلیل اين یژوهش بررسی و تحلیل اين اثر
را وجهة همّت خـود قـرار داد نتـايج حاصـل از ايـن یـژوهش نشـان مـیدهـد عوامـل مختلفـی در
شکل دهی ذوق ادبی در اين كتاب مـؤثر واقـع شـده اسـت كـه از جملـه مهـمتـرين آن عبارتنـد از
روح های زمانه ،شرايط اجتماعی ،سیاسی و تاريخی ،بینش مخدوم به مّابة حکم زيبايیشناس و نیز
ارزشهای ذاتی ـ واقعی خود اثر ادبی
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واژههای کلیدی :جامعهشناسی ادبیات ،ذوق ادبی ،روحهای زمانـه ،مرصـادالعبـاد ،نجـمالـدين
رازی

-1مقدّمه
جامعه شناسـی ادبیـات عنـوانی جـامع و فراگیـر اسـت كـه مجموعـه وسـیع و متنـوعی از
مطالعــات را در ارتبــاط بــا توصــیف روابــط میــان اثــر ادبــی و جامعــه در بــر مــیگیــرد در
یژوهشهای اين حوزه ییوند جدايینایذيری میان جامعهشناسی ،تاريخ ادبیات ،نًـد ادبـی و
زيبايیشناسی وجود دارد و اين امـر مطالعـات یـیش رو را بـا دشـواریهـايی مواجـه سـاخته
است البته هرچند آفرينش ادبی حاصل مهحظات حساب شده نیست ،اما بررسـی و تحلیـل
آثار ادبی در انزو ای كامل و بدون در نظر گرفتن مهحظات اجتماعی حداقل در برخی آثار
امری دشوار و شايد غیرممکن است آنیه در مطالعـات جامعـهشناسـی ادبیـات كمتـر بـدان
توجه شده ،نًش مؤثر و كارآمد واقعیتهای بیرونی در شکلدهی ذوق ادبی ـ هنـری زمـان
است در هر دوره معین ذوق و سلیًه معینی در هنر و ادبیات وجود دارد و اين امر بهروشنی
در آثار ادبی و هنری زمان منعکس مـیشـود عوامـل مختلـف اجتمـاعی و حتـی فـردی در
شکل گیری ذوق ادبی زمان مؤثر است تأمل در آثار ادبی هـر دوره مـیتوانـد راهـی بـرای
شناخت ذوق ادبی و فرايند شکلگیری آن باشد مرصادالعباد نجمالدين رازی از جمله ايـن
آثار است كه با دايره مخاطبان نسبتاه وسیع و با سلیًههای هنری مختلف به گونـهای متفـاوت
از ديگر آثار عرفانی راهر می شود هرچند كه اين اثر بـا در نظـر گـرفتن مخاطبـانی خـاص
(سالکان) در حوزه آثار تعلیمی عرفانی میگنجد ،اما به صـراحت از ذوق ادبـی زمـان تـأثیر
یذيرفته است نظر به تنوع ذائًه ادبی در متن اين اثر هدف از یژوهش حاتر آن است كه با
بررسی مرصادالعباد نجمالدين رازی به بررسی جامعهشناختی ذوق ادبـی و عوامـل مـؤثر در
شکلگیری آن ب ردازد
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 -1-1بیان مسئله
با توجه به ويژگیهای جامعهشناختی مرصادالعباد و نظر به اهمیت ذائًههای ادبـی زمـان
در شکلدهی اين اثر ،اين یژوهش در یی یاسخ دادن به یرسشهای زير بوده است:
 عوامل شکلدهی ذوق ادبی در مرصادالعباد نجمالدين رازی چیست؟
 آيا عوامل سیاسی ـ اجتماعی و از جمله بحران حمله مغول تـأثیری در شـکلدهـی
ذوق ادبی زمان نجمالدين داشته است؟
 بینش زيبايیشناختی یادشاه چه تأثیری در مرصادالعباد بر جای نهاده است؟
 -2-1پیشینة تحقیق
هرچند یـژوهشهـای بسـیاری بـا عنـوان جامعـهشناسـی ادبیـات بـه بررسـی متـون ادبـی
اختصاص يافته است ،اما مطالعات اصولی و روشمند در اين حـوزه بسـیار انـد

اسـت در

باب مرصادالعباد نجم الدين رازی هم اگرچه تحًیًات درخور توجهی انجام شده است ،امـا
بحّی از جامعه شناسی ادبیات در آنها مطرح نیست جهانگیر صفری و طاهری عبـدهونـد در
مًالهای با عنوان «ییونـد سیاسـت بـا عرفـان در مرصـادالعبـاد نجـمالـدين رازی» ( )4311بـه
بررســی مســائل مربــوط بــه سیاســت و نحــوه سیروســلو

حکمرانــان در مرصــاد العبــاد

مییردازند نجف جوكار در مًاله «رويکرد اجتمـاعی در آثـار ادبـی و عرفـانی نجـمالـدين
رازی» ( )4316تمن بررسی عوامل مؤثر در شکلگیری انديشـه اجتمـاعی نجـمالـدين ،بـه
تحلیل بازتاب مسائل اجتماعی در مرصادالعباد مـییـردازد تـا جـايی كـه نويسـنده جسـتجو
كرده ،تاكنون یژوهش مستًلی در باب جامعـهشناسـی ذوق ادبـی در مرصـادالعباد و ديگـر
متون ادب فارسی انجام نشده است
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
بررسی ارتباط دو سويه جامعه و اثر در مطالعات جامعهشناختی ادبی ،ابعاد و شـاخههـای
مختلفی دارد در مطالعات اين حوزه كمتر به نًش مؤثر واقعیتهای بیرونی در شـکلدهـی
ذوق ادبی ـ هنری زمان توجه شده است در نًد آثار ادبی بیشـتر بـر اثـر و در برخـی مـوارد
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نويسنده اثر تأكید شده است در تاريخ ادبیات متعارف هم تنهـا وقـايع سیاسـی ـ اجتمـاعی
بررسی میشود اما به چرايی مسائل و نحوه شکلگیری آثار عنايت نمیشود مسـئله تطـور
ذوق هنری در میان مردم از جمله اموری است كه در یژوهشهای نًد ادبی و تاريخ ادبیات
كمتر بررسی شده است تأمل در ذوق ادبی زمان و عوامل مؤثر بر آن میتوانـد در شـناخت
بهتر آثار ادبی و زمینههای شکل گیری آنها مفید واقع شود
 -2بحث
چنان كه از متن مرصاد العباد برمی آيد ،تمايهت گروههـای مختلـف اجتمـاعی در ايـن
اثر لحاظ شده است برای تحلیـل گـروه هـای اجتمـاعی و یسـندهای هنـری آنـان ،ابتـدا بـه
بررسی بنیان نظـری ايـن یـژوهش (جامعـه شناسـی ذوق ادبـی) و در ادامـه عوامـل مـؤثر در
شکلدهی ذوق ادبی در مرصاد العباد مییردازيم
 -1-2جامعه شناسی ذوق ادبی
تحلیل روابط میان جامعه و ادبیات به قرن نوزدهم و آراء منتًدانی چون دو استال ،تـن و
فیلسوفانی چون هگل و ماركس بازمیگردد بسط و یرورش مطالعات جامعهشناسی ادبیـات
به طور مستًیم يا غیرمستًیم به آراء اين متفکران وابسته است در اوايل قرن بیسـتم ،گذشـته
از آراء دور كــیم و یــژوهشهــای النســون دربــاب تــاريخ ادبیــات و جامعــهشناســی ،تــأثیر
انديشه های ماركسیسم بر كسانی چون جورج لوكاچ و لوسین گلدمن جامعهشناسی ادبیات
را به عنوان يک رشته علمی مستًل مطرح كرد یرداختن به وجـوه مختلـف جامعـهشـناختی
مؤثر در آفرينش و یذيرش يک اثر از سوی مخاطبان به شکلگیـری شـاخههـای متعـدد در
اين علم منجر شد
تعامل میان متن و جامعه و تأمـل در ارتبـاط متًابـل و معنـادار ايـن دو حـوزه و بـهويـژه
چگــونگی جهــتگیــری ذوق ادبــی در میــان مــردم بــه شــکلگیــری شــاخه ديگــری از
جامعهشناسی ادبی يعنی ،جامعهشناسی ذوق ادبی منجر شد در ايـن شـاخه از جامعـهشناسـی
ادبیات ،مسئله تطور ذوق هنری در میان مردم و چگونگی شکلگیری آن بررسی مـیشـود
جامعهشناسان مختلف از جمله شوكینک به بررسی عوامل مختلف شکلدهی ذوق ادبی هـر
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زمان یرداختهاند شوكینگ معتًد است «در هر دوره معین ذوق و سلیًه معینـی وجـود دارد
و اين امر بهروشنی خود را در سبکهای متغیّـر هنرهـای زيبـا نشـان مـیدهـد» (شـوكینگ،
 )41 :4303ییير بورديو جامعهشناس و منتًد فرانسوی معاصر نیز از جمله كسانی است كـه
به بحث از ذائًه ادبی مییردازد
بحث از ذوق ادبی و فرايند شکلگیری آن به نحو مؤثری با نظرية «دريافت» در نظريات
نًد معطوف به خواننده ییوند مـیخـورد نظريـة دريافـت در دهـه  4162و  4102در آلمـان
غربی یايهگذاری شد و مشهورترين چهرههای آن هـانس روبـرت يـاس و ولفگانـگ آيـزر
بودند ياس در طرح نظريه دريافت تاريخگراتر از آيزر است و اين امر ديدگاههای او را بـه
نحو مؤثری به جامعهشناسی ذوق ادبی ییوند میدهد ويژگی برجسته ديدگاه ياس آن است
كه مخاطب در شرايط دورههای تاريخی در نظر گرفته میشود مخاطب يک دوره خـاص،
اثر را از چهارچوبی كه شرايط تـاريخی ،اجتمـاعی و فرهنگـی روزگـارش مشـخص كـرده
میبیند
چنان كه از مجموع ديدگاهی مذكور برداشت میشود ،عوامل مختلفی در شـکلگیـری
ذوق ادبی در هر زمان دخیل هستند و البته اين عوامل در دورههای مخلتف بنا بـه مًتضـیات
زمان متفاوت است اين اثر ادبی است كه مشخص میكند نويسنده در یی یاسخ دادن به چه
توقعاتی در مخاطب بوده است
 -2-2بافت و زمینة غالب سیاسی ،اجتماعی روزگار مؤلف
قرن هفتم هجری ،دوره ای سیاه و همراه بـا ويرانـی و نابسـامانی در تـاريخ ايـران اسـت
بزرگترين و یر وحشتترين واقعه اين عصر هجوم مغول است مغـوالن در اصـل از قبايـل
زردیوست ساكن آسیای شرقی بودند كـه در دشـت گبـی زنـدگی مـیكردنـد و چنگیـز از
رؤسای شجاع و جنگاور آنان بود (صـفا )3 :3/4 ،4316 ،آنگونـه كـه از شـواهد تـاريخی
برمیآيد ،چنگیز در ابتدا قصد حمله به بهد اسهم را نداشت و گويا میخواست فرمانروايی
خود را به قسمتی از نواحی شرقی آسیا محدود سازد و شايد اگر زمامدارانی مدبّر و كاردان
در آن هنگام بر ايران حکومت میكردند ،به احتمال قوی ،تمن اسـتًرار روابـط سیاسـی و
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اقتصادی ،جلوی يک فاجعة خونبار تاريخی گرفته می شد اما متأسفانه در آن دوران نه تنها
یادشاه و دولت خوارزمشاهی ،بلکه امـرا و سـ اهیان و افـراد خانـدان سـلطنتی فًـط در فکـر
غارتگری و مال اندوزی بودند و درنتیجه اشـتباهات گونـاگون سیاسـی ،چنگیـز را وادار بـه
حمله به ايران و ديگر كشورهای خاورمیانه نمودند قراينی در دست است كه چنگیـز واقعـاه
به برقراری روابط تجـاری بـین منطًـة نفـوذ خـود و خـاور نزديـک عهقـه فـراوان داشـت
اقــدامات او در راه امــن كــردن راههــا ،گماشــتن مــراقبین در آنهــا ،یــذيرايی از بازرگانــان
كشورهای اسهمی و خريد كاالهای آنان به بهـای عادالنـه و فرسـتادن گروهـی بـرای عًـد
معاهده دوستی نزد خوارزمشاه ،نشان میدهد كه چنگیز از آغاز برنامه رزمـی نداشـته اسـت
(راوندی )124 :4301 ،بیكفايتی حاكم اُتـرار و قتـل بازرگانـان مغـول بـا كسـب اجـازه از
سلطان محمد خوارزمشاه در سال  641قمری و نیز قتل گروه دومی كه برای مطالبة خسارت
به دربار خوارزمشاه آمده بودند ،زمینة هجوم مغول به ايران را فراهم میكند خان مغـول در
سال  646قمری به اُترار می رسد و یس از محاصره آنجا به سرعت شهرهای كنـاره جیحـون
و بهد اطراف را تسخیر میكند و از اين تاريخ بـه بعـد هجـوم ويرانگـر مغـوالن بـر نـواحی
مختلف ايران آغاز میشود (صفا)6-41 :3/4 ،4316 ،
هجوم مغوالن به عنوان يکی از وقايع تاريخ ايران ،تمـامی اركـان و بنیـانهـای سیاسـی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ايران ر ا تحـت تـأثیر قـرار داد يکـی از بـارزترين نتـايج ايـن
حمله ،ايجاد تزلزل در تمدن و فرهنگ ملتهای شکست خورده بود اثرات تأسفبـار ايـن
واقعه به حدّ ی بود كه تا مدتی وقفـه و فتـرت در سـیر تمـدن یديـدار شـد و یـس از آن نیـز
هییگاه به نحو مطلوب و به مانند گذشته جبران نشد عهوه بـر ايـن حملـة مغـوالن آغـازی
برای ركود علم و برافتـادن درس و مدرسـه حـداقل بـرای چنـد دهـه بـود (ر

 :جـوينی،

 ) 3 :4310اگر در آغاز ايـن عهـد هنـوز اسـتعدادهايی كـه از مـدنیت یـیش از مغـول بهـره
میبردند ،وجود داشتند اما در آخر آن فًر و نابسامانی و درهمآمیختگی اجتماع به انحطـاط
مدنی و فرهنگی بزرگی منجر شد كه آثارش را از اواخر قرن هشتم به بعد در حیات معنـوی
ايرانیان شاهد هستیم (صفا)0 :3/4 ،4316 ،
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 -3-2عوامل مؤثر در شکلدهی ذوق ادبی در روزگار نجمالدین رازی
تأمل در مرصادالعباد نجمالدين رازی كه نشان میدهد كه عوامل مختلفی در شکلدهی
ذوق ادبی در اين اثر مؤثر واقع شده كه در اينجا به مهمترين آن اشاره میشود
 -1-3-2رووهای زمانه
روح زمانه ترجمه وا های فلسفی از زبـان آلمـانی اسـت وا ة مركـب  zeitgeistاز دو
كلمه  zeitبه مفهوم زمان و  geistبه مفهوم روح تشکیل شده است اين وا ه را نخستینبار
يوهان گوتفريد هردر ،شاعر و فیلسوف آلمانی ،برای نشان دادن نًش تاريخ در فرهنگ بـه
كار بست (مصلح )414 :4313 ،اين اصطهح در علم جامعهشناسی برای نشـان دادن روش،
نوع تفکر و احساسات يک مًطع زمانی يا دوران خاصی به كار رفت اعتًاد برخی محًًان
بر آن است كه هر هنری در هر دورهای با جهـان بینـی خـاص يـا بیـنش كلـی معینـی تطبیـق
میكند و اين جهانبینی همـان اسـت كـه از آن بـه روح زمانـه تعبیـر مـیشـود (شـوكینگ،
 )40 :4303در ساختگرای تکوينی و به باور لوسین گلدمن يکی از معیارهای ارزش هر اثـر
هنری در آن است كه ببینیم تا چه حد نگرشی منسجم را درباره جهان ،در عرصـة مفـاهیم و
صورتهای خیالی كهمی يا محسوس بیان میكند (یاسکادی)63 :4312 ،
در رهیافت جامعهشناسی هنر و ادبیات ،هنر در اصل منتًلكننده انديشهها است بنابراين
نه تنها روح زمان در هنر تجسّم ییدا میكند ،بلکه هنر بـه نـوعی بیـانگر روح زمانـه و سـلیًة
حاكم بر آن است اما آنیه با بررسی آثار ادبی آشکار میشـود آن اسـت كـه در هـر دورة
معیّن گروه های اجتماعی مختلفی بـا تفکرهـای متفـاوت وجـود دارنـد بـه بـاور شـوكینگ
چیزی به عنوان روح زمانه وجود ندارد ،آنیه هست به عبارتی يک سلسله «روحهای زمانـه»
است (شوكینگ )41 :4303 ،البته اين كه هنر مسلط هر دوره با كـدامیک از ايـن گـروههـا
ارتباط بیشتری دارد ،بستگی به اوتاع و احوال و مًتضیات مختلف دارد
میزان تأثیریذيری آثار ادبی در دورههای مختلـف از گـروههـای اجتمـاعی و یسـندهای
هنری آنان يکسان نیست تأمل در مخاطبان و گروههايی كه نجـمالـدين رازی بـه صـراحت
بخشهايی از كتاب مرصادالعباد را طبق سلیًه آنان ترتیب میدهد ،نشان از تأثیریـذيری اثـر
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از روحهای زمانه دارد گروههای اجتماعی متفاوتی در اين اثر قابل تمییز است اين گروهها
را میتوان به دو دستة كلی تًسیم كرد:
 4ـ گروه نخست كسانی هستند كه نويسنده نسبت به آنان نظر مساعد دارد و بخشهايی
از كتاب را به آنان اختصاص می دهد و البته اين گروه نیز خود به دو دسته تًسیم میشوند:
الف ـ دسته اول سالکان و مريدانی كه استدعای تألیف كتاب نخستین بار از جانب آنـان
مطرح میشود« :مدتی بود تا جمعی طالبان محًق و مريدان صادق هر وقت ازين تـعیف بـا
قلّت بضاعت و عدم استطاعت مجموعهای به یارسی التماس میكردنـد» (نجـمالـدينرازی،
)41 :4313
ب ـ دستة دوم طوايف مختلفی كـه بخـشهـايی از كتـاب بـه شـیوههـای سـلو
اختصاص داده شده است از جمله :ملو

آنـان

و اربـاب فرمـان ،وزرا و اصـحاب قلـم و نـواب،

علما از مفتیان و مذكران و قضات ،ارباب نعم و اصحاب اموال و
البته مسلم است كه نويسنده با گروه نخست ارتباط مؤثرتر و یايدارتری برقرار مـیكنـد
آنیه برای نجمالدين در درجـة اول اهمیّـت قـرار دارد« ،اسـتفادت مبتـدی نـاقص و افـادت
منتهی كامل» (همان )41 :است هرچند كه بـهرـاهر آرمـانهـای ايـن دو گـروه متفـاوت از
يکديگر جلوه میكند ،اما در متن مرصاد ارتباط یايداری بین آنان برقرار مـیشـود طبًـات
مختلف اجتماعی و به تعبیر ديگر روحهـای زمانـه كـه در ادواری از تـاريخ در متـون ادبـی
كامهه جدا از يکديگر جلوهگر میشوند ،در اين زمان به هم درمیآمیزند در بینش عرفـانی
نجمالدين تناقض و تضادی میان دين و دنیا وجود ندارد و در عین بهرهبندی از دنیا میتـوان
عارفانه زيست و به یروردگار خود نزديک شد به بـاور نجـمالـدين حتـی سیاسـت نیابـت و
خهفت حق تعالی در زمین است (برای آشـنايی بـا انديشـههـای سیاسـی نجـمالـدين ر

:

طباطبايی)410-040 :4300 ،
 0ـ گروه دوم كسانی هستند كه نجم الدين نسـبت بـه آنهـا نظـر مسـاعدی نـدارد و البتـه
هرچند كه به صراحت ذوق و سلیًه اين گروه در متن كتاب لحاظ نشده است ،اما تمايهت
و خواستههای آنان از گوشه و كنار كتاب آشکار میشود عهء الدين محمّد خوارزمشـاه از
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جملة اين افراد است كه روزگار جوانی نجـمالـدين رازی ـ يعنـی سـالهـايی كـه در ايـران
س رده كرده ـ با سلطنت او مصادف بوده است سلطان محمّد خوارزمشاه یسر تکـش كـه از
بینش سیاسی و قابلیت و تدبیر یدر محروم بود ،به خاطر عدم بصیرت نام خاندان خـود را بـا
شکست مواجه كرد (قفس اوغلی )0-3 :4360 ،از قرائن بسیار برمیآيـد كـه نويسـنده نظـر
مساعدی به اين یادشاه نداشته است تعلق خاطر یادشاه به اهل فلسفه بهويژه امام فخـر رازی،
بی مهری او به اهل تصوف و بخصوص سلسله كبراويـه ،قتـل مجـدالـدين بغـدادی ،تعصّـب
نداشتن در مذهب سنت و جماعت ،حذف نـام خلیفـه ناصـر لـدين اهلل و نصـب خلیفـهای از
علويان عللی است كه میتواند موجب آزردگی نجمالدين از یادشـاه تلًـی شـود (ريـاحی،
 )12 :4313بخشهايی از كتاب مرصاد العبـاد نیـز تعريضـی بـه ايـن اسـت بـه عنـوان مّـال
نجمالدين رازی در وصف فتنه مغول با نیمنگاهی به خوارزمشـاه و ترغیـب او و امّـال او بـه
ايستادگی در برابر كفار از برانداختهشدن مسلمانی گهيه میكند« :اگر عیـاذاه بـاهلل غیـرت و
حمیت اسهم در نهاد ملو

و سهطین بنجنبد بوی آن مـیآيـد كـه يکبـارگی مسـلمانی

برانداخته شود» (نجمالدين رازی)40-41 :4313 ،
-2-3-2

شرایط اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی

شرايط مادی و بیرونی آثار خهقه هنری يعنی وقايع سیاسی ،اجتماعی ،تـاريخی و امّـال
آن از جمله مواردی است كه به عنوان يکی از مؤلفههای سازنده در شـکلدهـی ذوق ادبـی
زمان شناخته میشود البته در باب تأثیریذيری هرگونه فعالیت خهقانه هنری بهويـژه ادبیـات
از اوتاع ،احوال و مًتضیات زمان ديدگاه های متنـوع و در عـین حـال متناقضـی در دسـت
است دستهای از منتًدين و بهويژه جامعه شناسانی هسـتند كـه اثـر هنـری را بـه طـور كامـل
محصول و نتیجه زمان خود میدانند و نًشی برای هنرمنـد و نیـروی خهقـه ذهـن او در نظـر
نمیگیرند جامعه شناسان ماركسیست غالبـ ها طرفـدار ايـن ديـدگاه هسـتند گـروه ديگـر كـه
ییروان تفکر هنر برای هنر و مکتب یارناس از جمله مهمترين طرفداران آن هستند با تمركـز
بر جنبههای زيبايی شناختی اثر ،هنر را از هرگونه تأثیریذيری از زندگی مادی و تأثیرگذاری
بر آن مبرّا میدانند
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اما ديدگاه ديگر كه بـه نـوعی در آن بـین تأثیریـذيری كامـل اثـر از اوتـاع سیاسـی –
اجتماعی و بركنار بودن از آن تعادل برقرار میشود ،ديدگاه كسانی است كه معتًدند تـأثیر
اوتاع و احوال زمان بر خصلتها و سجیّههای هنر آشکار است شوكینگ از جمله ییـروان
اين ديدگاه است از منظر او خا

و زمینه اجتماعی اصل بنیادی برای شکلگیـری ذوق بـه

عنوان يک فرايند اجتماعی است (شوكینگ )34 :4303 ،البته او معتًد است هرچند خـا
یرمايه اقتصادی بهتنهايی برای باروری علم و هنر كافی نیست ،اما بهواقع هی هنر بزرگی يـا
هنرهايی كه داغ فرديت خوردهاند ،همینین مجزا و جدا از اين عوامل نیسـتند (همـان)00 :
طبق اين ديدگاه ییدايش و اسـتًرار ذوق ادبـی و هنـری از عوامـل جامعـهشـناختی آن جـدا
نیست شرايط تاريخی ،سیاسی و اجتماعی در هر دوره معین تأثیر بسـزايی در شـکل گیـری
ذوق ادبی زمان دارد و نه به عنوان عامل صرف كه به عنـوان يکـی از عوامـل تأثیرگـذار در
آن شناخته میشود
تأمل در آثار خهقانه ادبی ملل مختلف نشان میدهد كه جريانهای اجتماعی ،سیاسی و
تاريخی در دورههای مختلفی بر شکل گیری ذوق ادبی تأثیرات متفاوتی بر جای نهادهانـد و
البته اين موتوع در انرهای مختلف ادبی هـم متفـاوت اسـت بـه بـاور بورديـو مواتـع يـا
زمینههای تاريخی در ايجاد انرها يا انواع ادبی ،شـکلهـای هنـری ،دورههـا يـا سـبکهـا و
مکاتب و جنـبشهـای هنـری مـؤثر هسـتند ( )410 :4301البتـه مسـلم اسـت كـه در برخـی
انرهــای ادبــی نمــود واقعیــتهــای بیرونــی آشــکارتر اســت در میــان آثــار ادبـی فارســی،
نوشته های صوفیان از منظر تأثیریذيری از شرايط مادی اندكی متفاوت از ديگر آثـار اسـت
بسیاری نوشتههای اشارت گونه عارفان مسلمان كه برخاسـته از مواجیـد و تجربیـات درونـی
آنهاست ،از واقعیت های بیرونی تهی است اما در آثار تعلیمی و تبلیغی عرفـانی در بسـیاری
موارد رنگ اجتماعی زمان آشکار است مرصادالعباد نجـمالـدين رازی از جملـه ايـن آثـار
است اين اثر همزمـان بـا يکـی از مهـمتـرين و تأثیرگـذارترين بحـرانهـای تـاريخی ايـران
نگارش يافته است و بنابراين توجه به ابعاد مختلـف ايـن واقعـه و نًـش آن در شـکلگیـری
ذوق ادبی زمان در بین وقايع سیاسی اجتمـاعی عصـر اهمیـت ويـژهای دارد بررسـی وقـايع
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تاريخی زمان نجمالدين نشان میدهد كه چند عامـل بیشـترين تـأثیر را در شـکلدهـی ذوق
ادبی زمان دارد كه در ادامه به بررسی بیشتر اين دو جريان یرداخته میشود
 -1-2-3-2بحرانها و دگرگونیهای عمیق اجتماعی
مرصادالعباد از جمله آثاری است كه در آستانة وقوع بحرانی عظـیم و خانمـان سـوز در
تاريخ ايران به رشته تحرير درآمده است آنچنان كه از مًدمه اثر برمیآيد نجمالدين ییش
از حمله مغول و راهراه در اواخر سلطنت سلطان محمّـد خوارزمشـاه بـه درخواسـت مريـدان
مصمّم به تألیف كتاب بوده و حتی شايد مسوّدههای آن را فراهم كرده اسـت امـا بـه علـت
سفرهای ییایی فرصت انجام آن را نیافته است تا اين كه سرانجام بعـد از وصـول بـه قیصـريه
يعنی در سال  641قمری نگارش كتاب را آغاز مـیكنـد (ريـاحی )11-11 :4313 ،تـألیف
اين كتاب از نظر زمانی دو سال یس از نخستین حمله مغول به ايران آغاز میشود
آنیه مسلم است عرفان اسـهمی یـیش از حملـه مغـول بـه اوج شـکوفايی و رواج خـود
دست يافته بوده است تألیف گسترده آثـار عرفـانی از جملـه آثـار عـین الًضـات همـدانی،
غزالی و امّال آن گواهی بر اين امر است البته افزون بـر رهـور اسـهم و گسـترش فرهنـگ
قرآنی ،حمله مغول و نوسانات اجتماعی دو عامل مؤثر در گسترش ادبیات عارفانه و تًويت
جنبههای زيبايی شناختی آن به شمار میروند البته به بـاور برخـی محًًّـین تصـور ايـن كـه
حمله مغول سبب تًويت يا ترويج آن در ايران شده باشد ،خطاست زيرا اساساه هـی حملـه
مخرّب و ويرانگری نمیتواند وسیله ايجاد كمـاالت و تـرويج معـارف باشـد (صـفا،4316 ،
 )466 :3/4امــا آنیــه مســلم اســت در ايــن دوران كشــتار و ويرانــی مغــول تــأثیر جــدی بــر
شکلدهی و يا جهتدهی ذوق زمان بر جای میگذارد اين بحران تاريخی نه تنهـا بـه زوال
و انحطاط هنر باالخص متون عرفـانی نمـیانجامـد ،بلکـه تـامن یابرجـايی و شـکوفايی آن
مـیشـود وجـود آثـاری همیـون مرصـادالعباد نجـمالـدين رازی ،غزلیـات یرشـور موالنــا،
مصباحالهدايه عزّ الدين محمود كاشانی و امّال آن تأيیدی بر ايـن امـر اسـت یـس از حملـه
مغول نه تنها تصوف و عهقه به آن در میان مردم از بین نمیرود كه همینـان بـا قـوت تمـام
نًش خود را در تاريخ ايفا میكند
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بنابراين تنها دورههای ثبات اجتماعی نیست كه به خلق شاهکارهای هنـری مـیانجامـد
بلکه در واقع میتوان گفت «دوران بحرانها و دگرگـونیهـای عمیـق اجتمـاعی مخصوصـاه
برای به وجود آمدن آثار بزرگ هنر و ادبیات بسیار مناسب هستند زيرا انبوهی از تجربـههـا
و مسائل را به افراد عرته میكننـد و گسـترش افـق عـاطفی و عًهنـی را بـه همـراه دارنـد»
(یاسکادی )61 :4312 ،ارنست رنان در كتاب خويش به نام آيندة علـم نشـان مـیدهـد كـه
دورههای طوفانها و انًهبهای سیاسی و اجتماعی درست همان دورههايی هسـتند كـه بـه
انديشههای جديد بزرگ و بارور زندگی بخشیدهاند (به نًل از شوكینگ)04 :4303 ،
در واقع در موقعیت های بحرانی حتی طبًـات رو بـه زوال و آمـاده بـرای تـر

صـحنه

تاريخ قادر هستند نماينـدگانی اسـتّنايی بیافريننـد كـه بـه اعمـاق سـاختار فکـری گـروه راه
میيابند و آن را به نحو درخشانی بیان میكنند (یاسکادی )61 :4312 ،نجمالدين رازی نیـز
از جمله كسانی است كه در مًابل بحران ییش رو (حمله مغول) صحنه را تـر

كـرده و بـا

یناه بردن به مأمنی استوار يعنی روم به ترويج افکار و آراء عرفانی خـود مـییـردازد او ايـن
مهاجرت مصحلتانديشانه را در آن زمان صهح دين و دنیای خود میدانـد« :چـون امیـد از
وطن و مسکن مألوف منًطع شد ،صهح دين و دنیا دران ديد كـه مسـکن در ديـاری سـازد
كــه درو اهــل ســنت و جماعــت باشــند و از آفــت بــدعت و هــوا و تعصــب یــا

بــود »

(نجمالدين رازی )02 :4313 ،از منظر نجمالدين هرچند كه دنیا جای اقامت نیست و سـنّت
طايفه عرفا هم عزلت و انًطاع و خوف و خلـوت و اجنتـاب از صـحبت ملـو
است ،اما ییوستن به چنین یادشاهی برای او و مردم منافع بسیار دارد (ن

و سـهطین

 :همان)03 :

در واقع آنیه در بررسی واقعة مغول درخود اهمیّت بسیار است اين كـه خـا

و زمینـه

اجتماعی یايداری تصوف در اين دوره همینان به قوت خود باقی است جريـان ريشـهدار و
اصیلی كه در اواخر قرن دوم و سـوم هجـری بـه يـاری كسـانی چـون حسـن بصـری ،رابعـة
عدويه ،فضیل عیاض ،جنید بغدادی ،بايزيد بسطامی و امّال آنها در تاريخ شـکل مـیگیـرد،
استوارتر از آن است كه بر اثر بحرانی تاريخی از بین برود
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 -2-2-3-2بینش مخدوم به مثابه حکم زیباییشناس
تأمل در نًش یادشاه و بزرگان اشرافی در هـدايت و حمايـت شـاعران و نويسـندگان از
جمله مسائلی اسـت كـه ییییـدگیهـا و حساسـیتهـای ويـژهای دارد و یـرداختن بـدان در
چهارچوب اين یژوهش نمیگنجد به طور كلی میتوان گفت تًديم يک اثر به یادشـاه يـا
بزرگی با انگیزههای مختلفی انجام میشده است كه از جمله مهمترين آنها حفظ و نشر اثـر،
دريافت صله و یاداش برای گذران زندگی و يا ادامه امر نويسندگی هستند اما نکتة درخور
توجه آن است كه مؤلف با تًديم اثر خود به یادشاه يا شخص صاحب نفـوذی ،خواسـته يـا
ناخواسته ،تحت تأثیر بینش هنری و زيبايیشناختی او قرار میگیرد بنابراين يکـی از اصـول
تأثیرگذار در شکل گیری ذوق ادبی هر زمان ،تمـايهت ادبـی گـروههـايی اسـت كـه منـابع
قدرت سیاسی و اجتماعی را در اختیار دارند كارفرمـای اشـرافی بـه يمـن مًـام اجتمـاعیش
حکم و داور زيبايیشناس هم میشود به دست آوردن موافًت كامل او به مّابـه سـرمايهای
یايدار برای حفظ و بًای هنر زمان است به بـاور شـوكینگ تـأثیر ايـن اوتـاع و احـوال بـر
خصلت و سجیه هنر آشکار است كوشش برای به دست آوردن تأيید و عنايت امیر بـزرگ
در بسیاری موارد باعث میشود نويسنده در محدوده آرمانها و كمال مطلوبهـای او اسـیر
شود (شوكینگ)06 :4303 ،
بررسی آثار هنری و ادبی در ادواری از تاريخ نشـان مـیدهـد كـه ذوق زيبـايیشـناختی
يک طبًه كوچک اشرافی میتوانست قدرت خود را به زمینه ادبیّات تحمیل كنـد بسـیاری
از قصــايد مــدحی ســبک خراســانی گــواهی بــر ايــن امــر اســت البتــه مســلم اســت كــه در
مرصـادالعبــاد نجــمالــدين رازی بــه واســطه زمینـه اصــلی اثــر يعنــی عرفــان و تصــوف ،ذوق
زيبايیشناختی مخدوم نتوانسته به طور كامل خود را بر اثر تحمیل كند
نجم الـدين رازی بـا تًـديم اثـر بـه عـهء الدولـه كیًبـاد سـلجوقی بـه عنـوان مخـدومی
ادبدوست شیوهای خهف عادت صوفیان زمان در دست میگیرد عهء الـدين كیًبـاد بـن
كیکاوس يازدهمین سلطان از سلجوقیان روم بود كه بین سـالهـای  4030–4002حکومـت
كرد در زمان حکومت وی وسعت قلمرو سهطین روم گسـترش چشـمگیری يافـت (اقبـال
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آشتیانی )433 :4311 ،آغاز حکومت اين یادشاه با حمهت گسترده مغوالن به سرزمینهای
اسهمی مصادف بود سلطان عهء الدين با اتخاذ تدابیر سیاسی و نظامی تا اندازهای توانسـت
جلوی ییشروی مغوالن را بگیرد و اين امر يکی از علتهايی بود كه منطًه روم را بـه مـأمن
مناسبی برای علما و فضهی فراری از مًابـل هجـوم مغـول تبـديل كـرد (ر

 :كجبـاف و

اسماعیلی نصرآبادی )422-436 :4311 ،در اين زمان تصوف نیـز در آسـیای صـغیر رونـق
بینظیری داشت و عهوه بر گرايش مردم عادی به آن ،بزرگان ،وزيران و حتی سهطین نیـز
به تصوف روی آوردند و اين روند به حدی ییشرفت كرد كه سهطین عهوه بـر احتـرام بـه
شخصیت صوفیان از آنها در امـور سیاسـی نیـز بهـره مـیبردنـد (همـان )432-434 :بـا ايـن
وصف تًديم مرصادالعباد نجمالدين رازی به یادشاه سلجوقی بنا به شرايط منطًه امـری دور
از ذهن نیست نظر به خوش آمد مخدوم شايد برای نخسـتین بـار بـه صـراحت در يـک اثـر
عرفانی مطالبی راه می يابـد كـه یـیش از آن سـابًه نداشـته اسـت تمـايهت و خواسـتههـای
ممدوح مستًیم يا غیرمستًیم از چندين موتع كتاب دريافت میشود:
الف ـ در مواتع بسیار و به ويژه مًدمه كتاب از خیرات و مبرّات مخـدوم (عـهء الـدين
كیًباد سلجوقی) سخن به میان میآيد اين قسمت از مرصاد از صـريحتـرين و واتـحتـرين
نمونههايی است كه نشان از تأثیریذيری نجمالدين از ذوق و خوشايند مخدوم دارد:
«بحمد اهلل یادشاهی در آن ديار از بًیّت آل سلجوق و يادگار آن خاندان مبـار

اسـت

كه هر آسايش و راحت و امن و غراغت كه اهل اسهم يافتند از سايه چتر همـايون اهـل آن
خاندان يافتند » (نجمالدين رازی)04 -02 :4313 ،
ب ـ یرداختن به نحوه سلو

ملو

و ارباب فرمان در باب ینجم كتـاب نیـز مـیتوانـد

نمودی از تأثیر بینش زيبايیشناختی ممدوح تلًی شود البته اين نکته به اين معنـا نیسـت كـه
اساساه بینش مخدوم علت تألیف اين فصل از كتـاب بـوده اسـت انگیـزة اصـلی تـألیف ايـن
بخش از كتاب را بايد در ديدگاههای فکری نويسنده جستجو كرد و البته بینش مخدوم هـم
به ترورت ،تأثیر خود را بر آن نهاده است طرح اين مسئله كه یادشاهان هـم مـیتواننـد بـا
رعايت اصولی از جمله عدل ،به سلو

باطنی و معرفت يًینی دست يابند ،میتواند بیش از
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ییش ییوند میان عرفا و یادشاهان را مستحکم كند البته در بینش آرمانشـهری نجـمالـدين و
بر طبق قاعدة «السلطان رل اهلل» جدايی و تمايزی میان خدا و یادشاه نیست
ج ـ بسیاری از تركیبسازیها ،دايره وا گانی و حتی آرايههای ادبی كه نجـمالـدين در
مدح یادشاه و يا موارد ديگر برمیگزيند ،میتواند اثـری از بیـنش زيبـايیشـناختی مخـدوم
تلًی شود از همـین نـوع اسـت تشـبیه حضـرت ممـدوح بـه آسـمان در تركیـبِ «حضـرت
آسمانْرفعت» (همان )01 :همینین در جای ديگر نجـمالـدين بـرای نشـان دادن مًـام بلنـد
عهء الدين كیًباد سلجوقی ،او را به سلیمان و خود را به موری در مًابل او تشـبیه مـیكنـد:
«هرچند آن یايه بسی بلند است بلندتر از یايه سلیمانی نیست و هرچند اين تعیف بیسـرمايه
است كمتر از موری نتواند بود آن حضرت سـلیمان مرتبـت را تحفتـی مورصـفتانه حاصـل
كند» (همان)01 :
نجم الدين در بسیاری مواتع برای اثبات سـخن خـود از طـرح مّـالی متناسـب بـا بیـنش
مخدوم بهره می گیـرد و البتـه ايـن موتـوع محـدود بـه قسـمتهـايی كـه بـه مـدح یادشـاه
اختصاص يافته نیست به عنوان مّال نجمالدين در اثبات اين نکتـه كـه خداونـد بـدون هـی
واسطهای به خلًت آدم یرداخت و به خودی خود در قالـب آدم كـار مـیكـرد مّـالی ذكـر
می كند كه در اين زمینه درخور توجه است او خداوند را در اين مًـام بـا یادشـاهان دنیـايی
میسنجد كه برای ساختن هرگونه بنايی خدمتکاران را بر كار میكنند اما برای ینهان كردن
گنج به خودی خود دست به كار میبرند (ن
یادشــاهان ،كــه البتــه در مــتن مرصــادالعباد انــد

 :همـان )61 :طـرح مّـالهـايی از زنـدگی
هــم نیســت ،نمــودی از ســلیًه هنــری و

زيبايیشناختی مخدوم است
 -3-3-2خود اثر ادبی (هنری)
چنانكه ذكر آن گذشت ،تأمّل در مرصادالعباد نجمالدين رازی نشـان مـیدهـد عوامـل
مختلفی همیون روحهای زمانه ،شرايط سیاسی ـ اجتمـاعی ،بیـنش مخـدوم و امّـال آن در
شکل گیری ذوق ادبی دخیل هسـتند نظـر بـه مـوارد مـذكور ايـن یرسـش در ذهـن ايجـاد
میشود كه آيا هنرمند بايد فرديت خود را به طور كامل فدا كند؟ اگـر يـک اثـر بـه تمـامی
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بازتاب دهندة روحهای زمانه و يا شرايط سیاسی و امّال آن باشد ،نًش هنرمنـد و تمـايهت
درونی او چه می شود؟ در صورتی كه ب ذيريم يک اثر ادبی يا هنری بـه طـور كامـل بنـا بـه
سلیًه روحهای زمانه و يا بینش زيبايیشناسی مخـدوم خلـق مـیشـود ،ذوق ادبـی و هنـری
هنرمند كوچک ترين نًشی در خلق اثر هنری ندارد اين در حالی است كه به نظر مـیرسـد
ردیای نويسنده و تمايهت او در برخی از فصـول مرصـادالعبـاد واتـحتـر از ديگـر عوامـل
شکل دهی ذوق ادبی است در واقع در بسیاری موارد اين آفرينشگر است كه با خلق اثـری
ماندگار بر ذوق هنری زمان اثر میگذارد به باور شـوكینگ گـاه هنرمنـدی از فرمـان الهـی
كه بر او نازل شده است ییروی میكند و در صمیمیت و صدق كامل با سائًی درونـی و در
یاسخگويی مطلق به خويشتن و نه جواب گويی به دعوت و ندای جهـان خـارج ،يـک كـار
هنری می آفريند كه از كمال مطلوبی كه ییشاییش او روان است به وی تکلیف شـده اسـت
اين اثر به روشنايی روز آورده میشود ،به تماشا گذاشته میشود و به ياری قـدرت تبلیغـات
ذاتیش دوستانی ییدا مـیكنـد ،شـناخته مـیشـود و یـس از آن بـر ذوق هنـری عمـومی اثـر
مــیگــذارد (شــوكینگ )11 :4303 ،تأثیرگــذاری مرصــادالعبــاد بــر ذوق هنــری زمــان و
شکلدهی آن جوانب مختلفی دارد از جمله:
-1-3-3-2

بیان تجارب عرفرانی :نظـر در مرصـادالعباد نجـمالـدين رازی نشـان

میدهد كه حداقل برای بخشهايی از كتاب نمیتوان سلیًه مخاطـب و يـا مخاطبـان زمـان را
لحاظ كرد گويی زمانی كه نجمالدين به بیان موتوعات ناب عرفانی مّل عشق مییردازد ،به
گونه ای فارغ از شرايط زمانه به دنبال دستيابی به امیال و خواستههای درونی خـويش اسـت
بسیاری از مطالب مرصاد العباد تبلور تجربه عاطفی هنرمند و بیان احساسات و مـافیالضـمیر او
است از جمله اين مطالب بخشی است كه نجمالـدين در طـرح وقـايع خلًـت آدم بـا شـور و
شوق تمام به بیان جزيیات اين ماجرا مییردازد:
«الطاف الوهیّت و حکمت ربوبیّت به سرّ مهئکه فرو میگفت :معذوريـد كـه شـما را
سر و كار با عشق نبوده است شما خشکزاهدان صومعهنشین حظاير قدسايد ،از گرمروان
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خرابات عشق چه خبر داريد ،سهمتیان را از ذوق حهوت مهمتیان چه چاشنی» (نجـمالـدين
رازی)04 :4313 ،
 -2-3-3-2شرریوۀ داسررتانپررردازی :يکــی ديگــر از وجــوه در خــور اهمیّ ـت
مرصادالعباد شیوهای است كه نجمالدين در طرح مباحث عرفانی و باالخص خلًت انسـان و
برتری روح بر جسم دارد نجمالـدين در طـرح مطالـب عرفـانی در بسـیاری مـوارد از زبـان
داستان بهره میبرد البته اين شیوه ییش از نجمالدين نیز رواج داشته اسـت در اصـل تمّیـل
همواره يکی از مؤثرترين شگردهای ادبی برای تبلیغ آموزههای دينی و اخهقی بوده اسـت
به همین سـبب كتـابهـای آسـمانی سرشـار از حکايـات و امّـال اخهقـی و فلسـفی اسـت
(فتوحی )411 :4313 ،در میان تمّیلهای دينی ،تمّیل داسـتانی كـاركرد ويـژهای در طـرح
مباحث داشته است
بیان رمزی سیر و سلو

معنوی در قالـب داسـتان یـرواز مرغـان نمونـهای از ايـنگونـه

داستان ها است كه برای اولین بار ابن سینا آن را مطرح كرد و بعدها سرمشق بسیاری از عرفا
قرار گرفت محمّد غزالی رساله ای مستًل در اين زمینه تألیف كرد و برادرش احمد غزالـی
آن را به فارسی برگرداند قصة مرغان سهروردی هم ترجمهگونهای از رساله ابن سینا اسـت
و البته اين داستان در منطقالطیر عطار به كمال رسید سهروردی از جمله كسـانی اسـت كـه
به طور گسترده از تمّیلهای رمزی برای طرح مطالب عرفانی بهره بـرده اسـت او در طـرح
اين تمّیلها به داستانهای ابنسینا از جمله «سـهمان و ابسـال»« ،حـی بـن يًظـان» و «رساالة
الطیر» نظر داشته است رسالههای «عًل سرخ»« ،آواز یر جبرئیل»« ،الغرباة الغربیاة» و «لغـت
موران» از جمله رسالههای تمّیلی سهروری است كه در آنها از سفر نفس در مراتـب وجـود
و رسیدن به رستگاری سخن رفته است حکايـتهـای تمّیلـی سـهروردی ،جـدا از مفـاهیم
فلسفی سرشاری كه دارنـد ،نمايـانگر نیـروی تخیـل شـگفتانگیـز سـهروردی هسـتند ايـن
تمّیل ها در واقع حکايت روحی اسـت كـه معنـی وقـايع و امـور محسـوس ايـن عـالم را در
مرتبهای فراتر از اين عالم يعنی عالم مّال مشـاهده مـیكنـد و راز آنهـا را چنـان كـه هسـت
درمیيابد (یورنامداريان)14-12 :4312،
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در بسیاری از تمّیلهای عرفانی ،شخصیتها و یديدههای بیجان يـا انتزاعـی شخصـیتی
انسانی میيابنـد در سـیرالعباد سـنايی ،نفـس ن اطًـه كـه يـک امـر انتزاعـی اسـت ،در قالـب
شخصیت ییری نورانی راهر میشود و بسیاری از صفات و خلًیات در شکل ديـو و افعـی و
ا دها در داستان نمود میيابند در مرصاد العباد نجمالدين رازی هم بسیاری از امور عًلـی و
نامحسوس به واسطه زبان داستان برای خواننده محسوس میشوند به عنوان مّال نجمالـدين
رازی در تمن نًل داستان خلًت آدم و تعلّق روح به آن ،داستانهـای فرعـی بسـیاری نًـل
میكند روح به محض ورود به جسم با شگفتیهای بسیاری مواجـه مـیشـود و نجـمالـدين
اينگونه به طرح اين ماجرا مییردازد« :آورده اند كه چون روح به قالب آدم درآمد ،در حال
گرد جملگی ممالک بدن برگشت ،خانه ای بس رلمـانی و بـا وحشـت يافـت ،بنـای آن بـر
چهار اصل متضاد نهاده ،دانست كه آن را بًـايی نباشـد» (همـان )11 :در اثنـای ايـن حالـت
روح صفات نفسانی را به شکل جانوران مختلف مشاهده میكند و نفس انسانی نیز مـدام بـا
روح به مخالفت مییردازد« :نفس سگصفت غريبدشمنی آغـاز نهـاد و چـون گـرگ در
وی میافتاد» (همان )11 :روح با ديدن اين وقايع به ياد روزهايی میافتد كه در جوار قـرب
خداوند بوده و عزم رفتن بدانجا میكند و همینانكه اطفال را بـه چیزهـای رنگـین و امّـال
آن مشغول میكنند ،آدم را به معلمی مهيکـه و سـجود ايشـان و آن قصـههـای مشـهور كـه
گفتهاند مشغول میكردند (همان)12 :
نکتة درخور توجه در اين داستان و موارد مشابه آن است كـه هرچنـد وقـايع مربـوط بـه
خلًت آدم در تفاسیر و بهويژه تفاسیر عرفانی طول و تفصیلی دارد ،اما نجمالـدين در طـرح
اين وقايع با ابداع و ابتکاری كه خاص اوست از زبان داستان بهـره مـیگیـرد شـیوه روايـی
دادن به وقايع عالم ذر و آفرينش انسان از ابتکارات خاص نجـمالـدين در ايـن زمینـه اسـت
بسیاری از داستانهايی كه او مطرح می كند برای نخسـتین بـار در ايـن زمینـه نًـل شـده كـه
یرداختن بدان نیازمند یژوهش مستًل ديگری است
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 -3نتیجهگیری
بررسی جامعهشناختی ذوق ادبی با تکیه بر مرصاد العباد نجمالدين رازی نشـان مـیدهـد
عوامــل مختلفــی در شــکلدهــی ســلیًههــای هنــری در زمــان نويســنده نًــش داشــته اســت
گروههای اجتماعی مختلـف بـا آرمـانهـای متفـاوت و بـه تعبیـر ديگـر روحهـای زمانـه در
مرصادالعباد نجمالدين رازی بهروشنی قابل تشخیص است تمايهت هنری اين گـروههـا در
متن مرصادالعباد لحاظ شده است وقايع سیاسی ـ اجتماعی زمان نجمالدين از ديگر عـواملی
است كه به صورت های مختلف بر ذوق هنری تـأثیر گذاشـته اسـت در بـین ايـن وقـايع دو
عامل بیشترين تأثیر را داشته است :نخست بحران عمیق و خانمانسـوز مغـول كـه انبـوهی از
مسائل و تجربهها را به افراد عرته می كنـد و ديگـر نًـش حمـايتی سـهجًه روم بـه عنـوان
مخدومانی زيبايیشناس و زيبايییسند
عهوه بر عوامل مذكور ،مرصادالعباد نجمالـدين رازی ويژگـیهـای منحصـر بـه فـرد و
ارزشهای ذاتی بسیاری دارد كه به واسطه آن بر ذوق هنری زمان تأثیر گذاشته اسـت بیـان
تجارب عرفانی به شیوهای ابتکاری و در بسیاری موارد با زبـان داسـتان از جملـه ارزشهـای
ذاتی اين اثر محسوب میشود
فهرست منابع
الف ) کتابها
4

اسکارییت روبر ( )4301جامعهشناسی ادبیات .ترجمه مرتضـی كتبـی تهـران:
سمت

0

اقبال آشتیانی ،عباس ( )4311تاریخ مغول .چاپ دوم تهران :نگاه

3

یورنامداريان ،تًی ( )4311عقل سرخ .تهران :سخن

1

جوينی ،محمّـد ( )4310تاریخ جهانگشای جروینی .تصـحیح محمّـد قزوينـی
ج 4چاپ سوم ،تهران :دنیای كتاب

1

راوندی ،مرتضی ( )4301تاریخ اجتماعی ایران .ج 1تهران :نگاه

181

نشریّة ادب و زبان

6

شماره11

شوكینگ ،لوين ل ( )4303جامعه شناسی ذوق ادبی .ترجمة فريدون بدرهای
تهران :توس

0

صفا ،ذبیح اهلل ( )4316تاریخ ادبیات در ایران .ج 3/4تهران :فردوس

1

طباطبايی ،سید جـواد ( )4300درآمدی فلسیی بر تاریخ اندیشه سیاسی در
ایران .تهران :كوير

1

قفس اوغلی ،ابـراهیم ( )4360تاریخ دولرت خوارزمشراهیان .ترجمـة داوود
اصفهانیان تهران :نشر گستره

 42كجباف ،علی اكبر و اسماعیلی نصرآبادی ،حسـین ( )4311بررسری تحروالت
سیاسی ،اجتماعی سلجوقیان روم .اصفهان :بهشتیان
 44موشتوری ،آنتیگون ( )4316جامعهشناسی مخاطب در حروزه فرهنگری و
هنری .ترجمة حسین میرزايی تهران :نی
 40نجم الدين رازی ،ابوبکر عبداهلل ( )4313مرصاد العبراد .بـه اهتمـام محمّـد امـین
رياحی چاپ دهم تهران :علمی و فرهنگی
ب) مقالهها
4

ايوتاديه ،ان (« )4314جامعه شناسی ادبیـات و بنیـانگـذاران آن» در درآمـدی بـر
جامعهشناسی ادبیات گزيده و ترجمه محمّدجعفر یوينده 411-420 ،تهران :چشمه

0

بورديو ،یی ير (« )4301تکوين تاريخی زيبايیشناسی ناب» ترجمه مراد فرهـادیور
فصلنامة ارغنون ش 466-40،412

3

یاسکادی ،يون (« )4312ساختگرای تکوينی و لوسین گلدمن در جامعه ،فرهنـگ،
ادبیات» گزيده و ترجمه محمّدجعفر یوينده 61-13 ،تهران :چشمه

1

جوكار ،نجف (« )4316رويکرد اجتماعی در آثار ادبی و عرفانی نجمالدين رازی»
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ش 401-421 ،14

1

صفری ،جهانگیر و طاهری عبدهوند ،ابراهیم (« )4311ییونـد سیاسـت بـا عرفـان در
مرصادالعباد نجمالدين رازی» مطالعات عرفانی ش 401-11 ،40

بهار و تابستان 69

6

بررسی و تحلیل جامعه شناختی ذوق ادبی با تأکید بر مرصادالعباد ...

111

فتوحی ،محمود (« )4313تمّیل :ماهیت ،اقسام ،كاركرد» ،مجلة دانشـکدة ادبیـات و
علوم انسانی ،ش  40و 400-414 ،43

0

گلــدمن ،لوســین (« )4314جامعــهشناســی ادبیــات در درآمــدی بــر جامعــهشناســی
ادبیات» گزيده و ترجمه :محمد جعفر یوينده تهران :چشمه 11-61

1

لنار ،ا

(« )4314جامعهشناسی ادبیات و شاخههـای گونـاگون آن در درآمـدی

بر جامعهشناسی ادبیات» گزيده و ترجمه :محمّدجعفر یوينده ،تهـران :چشـمه -11
426
1

مًدّسجعفری ،محمّدحسن و يعًوبی ،علی و كاردوست ،مژگان (« )4316بورديـو
و جامعهشناسی ادبیات» ادبیژوهی ش11-00 0

