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چکیده
نگرش جامعهشناختی به ادبیات با تکیه بر اثری تاريخی – ادبی ،موضوع نوشتار حاضـر اسـت
بنیادِ نقد اجتماعی بر ايم فکر استوار است كه اثر ادبی همواره محصـول و مویـود حیـات اجتمـاعی
است و ادراک درست و دقیقِ آن جز با دريافتِ دالي و نتـايج حـوادث اجتمـاعی ،میسّـر نیسـت
توانايیهای نهفتهای كه در رواب افراد جامعه است و باع قوام اجتماع میشـود ،در ايـم هنگامـة
«پدريان و پسريان» ،با فاصله گرفتم از يک ايد ویوۀی واحد و خلقِ كنشهای منفی ،منجر به زوالِ
هنجارها و پیوندهای مشترک اجتمـاع مـیشـود آنچـه بیهقـی از دوران مسـعود غزنـوی توصـی
میكند،كینهكشی ،فروگیری و بیاعتمادی است مشاركت افراد غایباً در چنیم جوّی ،منجر به بنـد
كشیدن كارگزاران و تضعی روحیة دیسوزان حکومت میشود ،به طوری كه اجتماع ،بـا ايجـاد و
اعمالِ دسیسة كینهجويان و تليید پادشاه ،رو به قهقرا و زوال میرود برای تبییمِ گفتـار خـويش ،از
ن رية سرماية اجتماعیِ رابرت پاتنام استفاده كردهاي برايم اساس ،سرماية اجتماعی را در سـه بعـدِ
اعتماد اجتماعی ،مشاركت اجتماعی و حمايت اجتماعی در«ماجرای دسیسة بوسه زوزنی در باب
آیتونتاش» بررسی و تحلی كردهاي تمام نشانه و نمونههای ذكر شـده از مـاجرا ،ديـدگاه پاتنـام را
ايمگونه تثبیت میكند كه رواب درونگروهی دربار غزنوی ،بر اساس كاركردهای منفعت طلبانـه
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و بیاعتمادی پیش میرود آنچه از ايم ماجرا به دسـت مـیآيـد ،اعتمادسـوزی ،مشـاركت منفـی،
افزايش احساس نا امنی و افول سرماية اجتماعی است
واژههایکلیدی :ن رية سرماية اجتماعی ،رابرت پاتنام ،بـیاعتمـادی ،مشـاركت اجتمـاعی،
آیتونتاش خوارزمشاه ،بوسه زوزنی

 -1مقدمه
يکی از فرضهای اساسی جامعهشناسی هنر و ادبیات ايم است كه مسا اجتماعی،
با گذار از صافی ذهم و شخصیت هنرمند در آثار او بازتاب میيابند از طريق آثار ادبی،
میتوان به شناختی از جهانبینی تحوالتِ گروه اجتماعی رسید ممکم است در نگاه اوّل،
آثار ادبی را از من ر جامعهشناسی چندان مه ندانی  ،امّا در حقیقت منابعِ اوّییه و اصی ِ
پژوهش ،دربارة تلثیر فضای اجتماعی بر خصوصیتريم و درونیتريم قلمروهای زندگی به
شمار میرود آثار هنری عالوه بر برخورداری از خالقیت هنری ،نمايانگرِ آمال ،اهداف،
ارزشها و هنجارهای گروه ِاجتماعی نیز هستند یوونتال ( )Lowenthalمعتقد است كه
اگر تحلی های مستندِ تاريخی دربارة جنبههای اجتماعیِ تصويری كه نويسندگان از خود و
جامعه ارا ه میدهند ،با بح های كنونیِ جامعهشناسان گره میخورد ،ايم بح ها عینیتر
و قاب فه تر میشد (یوونتال)902 :9309 ،
در نقد اجتماعی ،تلثیر متقاب اجتماع و اثر بررسی میشود «شايد به همیم دیی
است كه گفته میشود ادبیات ،بیان حالِ جامعه است و وضع موجود جامعه را در هر
دورهای باز میتاباند ،ه چنان كه برخی ديگر ،ادبیات را نسخه بدل زندگی ،و آن را در
حدِّ مدارکِ اجتماعی و تصاويری فرضی از واقعیتهای اجتماعی میدانند و معتقدند
میتوان از ادبیات ،نکتههای كلّیِ تاريخ اجتماع را به عنوان يک سندِ اجتماعی به دست
آورد» (ویک)992 :9373 ،
مطایعات ادبی به یحا برداشتی كه از پديدههای اجتماعی دارد ،میتواند شناختی
دقیق و آموزنده دربارة تاريخ و جامعه شناسی ارا ه دهد از ن ر گلدمم ( ) Goldmanدر
مطایعة آثار هنری ،امکان به دست آوردن شناختی مناسش از گروههای اجتماعی و جايگاه
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آنها ،به مددِ ساخت اجتماعی بزرگتر و رابطة آنها با ايم ساخت حاص میشود وی
تاكید میكند كه نويسنده ،اوییم يا حداق يکی از اوییم افرادی است كه ايم جهانبینی را
در سطح منسج و پیشرفتهای ،در اثر هنری نمايش میدهد (گلدمم)66 :9309 ،
«مسئلة رابطة متم با زندگینامه يا روانشناسی مؤیّ

و يا شراي اقلیمی و طبقاتی و

فرهنگی حاك بر آفاق خالقیت او ،همچنان اعتبار و اهمیّت خويش را داراست و امروز ،نه
آنها كه جويای رواب پنهانی يک اثر با شراي تاريخی و اقتصادی عصر مؤیفند؛ دشمم
ايم گونه مطایعاتند و نه آن ها كه به جستجو در بارة ساخت و صورت و بافت میپردازند،
منکر آن گونه مطایعات هر دو سوی نیک دريافته اند كه هر كدام از ايم روشها میتواند
مصداق تحقیق درست در ادبیات باشد و به همیم دیی چند تنی كه توانستهاند در مواردی
(صورت)ها را با شراي تاريخی و اقتصادی پیدايش آنها و در چش اندازی گستردهتر در
زندگی مرتب

كنند ،مه تريم كارها را در حوزة مطایعات اجتماعی آثار ادبی و در

مواردی جامعهشناسی ادبیات عمالً انجام دادهاند » (شفیعیكدكنی)97 :9372 ،
 -1-1بیان مسئله
توجّه به سرماية اجتماعی در حوزة مطایعات دانشگاهی ،از ابتدای دهة  9112میالدی به
ايم سو ،بسیار گسترش يافته و آثار زيادی دربارة آن ،در قایش تحقیقات علمی و در
رشتههايی چون جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،رفاه اجتماعی و علوم تربیتی پديد
آمده است
واۀة سرمايه در اص به معنای دارايی و ثروتِ قاب ِ تملّک است امّا سرماية
اجتماعی كه بیرون از فرد كنشگر و دور از دسترس او قرار دارد ،دارای ايم ويژگی نیست
و انباشتگی ايم نوع سرمايه ،احساس امنیت اجتماعی بیشتری پديد میآورد زمانی كه
جامعه -سنّتی و جديد -با مشک يا بحران مواجه شود ،میتوان از سرماية اجتماعی بهره
گرفت ،چرا كه سرماية اجتماعی ايم توانايی را دارد كه با ايجاد شبکههای اجتماعی،
گسترش روحیة اعتماد و مشاركت ،زمینههای همبستگی اجتماعی را مهیّا سازد اساساً
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سرماية اجتماعی كه گاه از آن به ارزشهای اجتماعی نیز ياد میشود عبارتند از :صداقت،
حُسم تفاه  ،نوع دوستی ،همدردی ،دوستی ،همبستگی و فداكاری
بنا بر ن ر فوكوياما «سرماية اجتماعی را میتوان به عنوان مجموعة معیّنی از هنجارها
و يا ارزشهای غیررسمی تعري

كرد كه اعضای گروهی كه همکاری میانشان مجاز

است ،در آن سهی هستند مشاركت در ارزشها و هنجارها به خودی خود ،باع

تویید

سرماية اجتماعی نمیگردد ،به ايم دیی كه ايم ارزشها ممکم است ارزشهای منفی
باشد هنجارهايی كه سرماية اجتماعی تویید میكند ،اساساً بايد شام ويژگیهايی از قبی
صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد» (فوكوياما)99 :9116 ،
-2-1پیشینة تحقیق
در موضوع جامعهشناسی تاريخ بیهقی پژوهشهايی صورت گرفته است فهیمه اسدی
( )9307در مقایهای تحت عنوان «بررسی تاريخ بیهقی با رويکرد جامعهشناسی ادبیات» از
سبک حکايت در حکايتِ تاريخ بیهقی ،به تودرتويی معماری ايرانی و فضاهايی كه بیهقی
از بازار و عمارتها توصی

كرده ،پرداخته است ايم اثر هیچ رويکرد جامعهشناسی

مدرنی در خود ندارد و بیشترِ حج آن ،مقايسة شاهنامه و تاريخ بیهقی از جهات غیر
جامعهشناسی است فاطمه پرهیزكار ( )9312در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تاريخ بیهقی
از ديدگاه جامعهشناسی زبان» اشاره كرده است كه بیهقی با قرار گرفتم در موقعیتهای
گوناگونِ روايت ،رفتار زبانی متفاوتی از خود نشان و به خوبی احساسات و انديشة
شخصیتها را با زبانشان انطباق میدهد افراد تحتتلثیر موقعیت اجتماعی خود و جايگاه
و منصبشان در دربار ،از رفتار زبانی متفاوتی برخوردارند محسم خلیلی ( )9307در مقایهای
نزديکتر به موضوع حاضر ،تحت عنوان «سرماية اجتماعی در تاريخ بیهقی» به آسیش
شناسیِ زوالهای پیدرپی تاريخی ايرانیان ،از من ر تاريخ بیهقی پرداخته است او در ايم
تحقیق سرماية اجتماعی را در چهار بخشِ درونماية سیاست و زوال سرمايه اجتماعی،
فرآيند زوال سرمايه و اعتماد اجتماعی ،نخبگان و سرماية اجتماعی و عوام و سرماية
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اجتماعی بررسی كرده است آنچه بیشتر در ايم مقایه مورد پژوهش قرار گرفته ،تاكید بر
بعد سیاسی سرماية اجتماعی است و نويسنده از عناصر مجزای سرماية اجتماعی و نیز مبادیِ
فکریِ ن ريهپردازِ متاخری چون رابرت پاتنام ،بهره نبرده است
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
واكاوی ن رية سرمايه اجتماعی در تاريخ بیهقی با مؤیفههای آن ،به ويژه اعتماد و
مشاركت ،چش انداز روشمتری از جامعه و روزگاری كه بیهقی آن را توصی

میكند،

به دست میدهد شناخت علمیتر ِرواب درونگروهی و شبکههای ارتباطیِ دربار سلطان
مسعود ،در ايم بررسیِ جامعهشناختی ،ملموستر و عینیتر تحلی میشود
 -2بحث
 -1-2چارچوب نظری تحقیق
انديشمندان حوزة سرماية اجتماعی در گذر زمان و به فراخور رويکرد اجتماعی_
سیاسی خود به بررسی و تحلی ايم گفتمان پرداختهاند پیير بورديو () Pear Bordio
سرماية اجتماعی را از ساير سرمايههای اقتصادی ،فرهنگی و متمايز میكند او سرماية
اجتماعی را شبکة نسبتاً با دوامی از رواب ِ نهادينه شدة توَم با شناخت و تعهدات میداند
كلمم ( )James colemanسرماية اجتماعی را انرۀیهای نهفته در جامعه
میداند «وی ايم منابع را ارزشهای مشتركی میداند كه شبکة انسانی و اجتماعی را به ه
متّص

میسازد» (وحیدا و ديگران )60 :9303 ،از ن ر وی سرماية اجتماعی شام

مجموعهای از قوانیم ،هنجارها ،ایزامات ،تعهدات ،رواب متقاب و اعتماد حک شده در
رواب

اجتماعی ،ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتش نهادی جامعه تعري

شده است

(كلمم)63 :9377 ،
رابرت پانتام ( )R.D putnamسرماية اجتماعی را سازمانی اجتماعی میداند كه
مشتم بر شبکهای از رواب و تعامالت توَم با آگاهی و اعتماد اجتماعی است و با تسهی
كنشها در ارتقای كارايی سازمان و توسعة اقتصادی ،مؤثّر واقع میشود پاتنام برخالف
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نمیكند كه دسترسی گروهی به آن ،دسترسی

ديگر افراد را محدود كند ،بلکه سرماية اجتماعی را منبعی میداند كه امکان عم افراد را
بیشتر میكند از ن ر پاتنام در هر سازمان يا گروهی ،افراد با مشاركت در امور جمعی،
سیاسی و يا عضويت در گروههای رسمی و غیررسمی ،سطحی از اعتماد و سرماية
اجتماعی را تویید میكنند (پاتنام )56 :9115 ،شبکههای افقی يا (مساوات طلش) ،به نسبت
شبکههای عمودی يا (انحصار طلش) ،توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری را تقويت
میكند ،زيرا پیوندهای عمودی ،ظرفیتِ كنشِ جمعی را كاهش میدهد و موجش بدگمانی
میشود درحاییكه شبکههای افقی در قایش مشاركتهای مدنی صورت میگیرد و
همیاری را افزايش میدهد از ن ر پاتنام پیوندهای عمودی ،به نسبت پیوندهای افقی منافع
كمتری دارد (همان )91 :او عناصر اساسی سرماية اجتماعی را جدا از تعهد و اعتماد
متقاب  ،ارزشها وهنجارهای مشترک ،مشاركت اجتماعی در جهت اجرای امور و حمايت
اجتماعی میداند
 -2-2تعاریف نظری و عملیاتی
 -1-2-2اعتماد اجتماعی
اعتماد از عناصر ضروری برای تقويت همکاری است اعتماد را میتوان داشتم حُسم
ظم به افراد جامعه ،جدای از تعلق آنها به گروههای قومی و قبیلهای تعري

كرد يعنی

میزان اعتماد فرد به آشنايان (اعضای خانواده ،خويشاوندان ،دوستان ،همکاران و
همسايگان) و اعتماد به غريبهها و سازمانهای مختل

و نمايندگان حکومت

 -2-2-2مشارکت اجتماعی و روابط و پیوندهای افراد جامعه
مؤسسة تحقیقاتی سازمان مل
افزايش كنترل بر منابع و نهادهای ن

متحد ،مشاركت را «كوششهای سازمانيافته برای
دهنده در شراي اجتماعی معیّم تعري

میكند»

(ازكیا و غفاری )93 :9302،مشاركت اجتماعی ،نوعی كنش هدفمند ،جمعی و ارادی
است مشارک و انواع آن ،ه برای فرد رضايت به بار میآورد و ه عام شک دهیِ
رواب سازنده و شبکههای حمايتی بایقوّه است
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 -3-2-2حمایت اجتماعی و هنجارهای همیاری
حمايت اجتماعی به معنای میزان برخورداری از توجه ،محبّت و همراهی اعضای
خانواده ،دوستان است تعامالت سازنده و حمايتهای خیرخواهانه ،سبش قوام اجتماع
میشود ،خصوصاً حمايتهای مردمی غیرحکومتی ،احساس اجتماعِ همگون و متّحد را
ايجاد خواهدكرد به طور خالصه ديدگاههای ن ريهپردازان سرماية اجتماعی و عناصر
محوری آن ،عبارتند از:
پژوهشگر
بوردیو

تعریف سرمایة اجتماعی
مجموعه منابع بایفع و بایقوّهای كه با

سطح تحلی
گروهی

هدف
سرمايةاقتصادی

عضويت در شبکة پايداری از رواب ،
در دسترس فرد قرار میگیرد
کلمن

منــابعی ســودمند در جهــت اهــداف فردی/گروهی

سرماية انسانی

عمومی
پاتنام

اعتمــاد ،هنجارهــا و شــبکههــايی كــه

گروهی

همکــاری و مشــاركت بــرای منــافع

توسعة سیاسی و
دموكراسی

متقاب را تسهی میكند
فوکویاما

اشتراک اعضای گروه در مجموعهای

گروهی

توسعة اقتصادی

از هنجارها يا ارزشهای غیر رسمی

 -3-2تاریخ بیهقی
تاريخ بیهقی اثر ابوایفض بیهقی ،تاريخی است كه محدودة وقايع آن ،شرح حوادثِ
بعد از مرگ سلطان محمود غزنوی ( 209ه ق) تا فرار مسعود غزنوی به هند ( 230ه ق) را
در بر دارد ايم اثر از شاهکارهای نثر فارسی و نمونهای برجسته در تاريخ نويسی كالسیک
است توصی های زنده و به اقتضای حال و مقامِ بیهقی ،در كنار صداقت و اطالع
نويسنده ،ايم اثر را برجسته كردهاست جدا از سخنانی كه در باب ارزش هنری ،ادبی ،دقیق
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بینی و واقعبینی ايم اثر گفته شده ،تاريخی است اجتماعی كه در خاللِ گزارشِ اعمال و
اطوار سلطان و درباريان ،حوادث سیّال تودههای اجتماعی نیز تصوير شدهاست در تاريخ
اجتماعی او از جاسوسگماری و عشرتطلبی گرفته تا آيیم عروسی و عزا توصی
است «بیهقی دوشادوش بح

حوادث مه ّ تاريخی ،از مسا

شده

اجتماعی و عناصر مؤثّر در

اجتماع آن عصر ،از ديوان و دربار و آيیمهای فرمانروايی ،از مقامات و مناصش از
دودستگیها و كارشکنیها و خصومتها ،از ن امات و رسوم و عقايد و عادات سخم
میگويد» (دبیرسیاقی )9 :9361 ،مناسبات اجتماعی و كاركردهای گروهی برای دستيابی
به ارزشهای مشترک ،در دوران مسعودی به دیی وجود «منهیان و جاسوسانی كه انفاسش
میشمردند» و اِنها كردنهای بی حدّ و حصر ،سبش ناهنجاری و بی انسجامی میشود
مشاركت و تعام ِ اجتماعی ،عموماً بر قابلیّتها و توانايیهای افراد متکی نیست و اداره
كنندگانِ امور ،تنها به اهداف شخصی خود میرسند ،نه آنچه كه اجتماع بايد به آن دست
يابد «كشمکش وكینة آشکار و پنهان بیم پدريان و پسريان كه نوخاستگان خوانده می-
شوند ،دربار مسعود را به يک كانون توطئه و تحريک و مشرفی (جاسوسی) تبدي كرده
است كه نتیجة آن ناامنی و هر و مر و بیاعتمادی است» (اسالمی ندوشم)32 :9306 ،
اقدامات اجتماعی اثربخش و انت ار عم رضايت بخشِ اجتماعیِ متقاب  ،كه از مبانی
يک جامعة دارای سرماية اجتماعیِ سازنده است ،در ايم روايت بیهقی (دسیسة بوسه در
باب آیتونتاش) دقیقاً وارونه میشود اوضاع در ايم هنگامه بهگونهای میشود كه «از
متسوّقان و مضرّبان و عاقبت نانگران و جوانان كارناديده كارها رفتهاست نارفتنی» (بیهقی،
 )290 :9375دورويی ،دروغ و يلس دیسوزان از اصالح امور ،مجموعاً رويهای ايجاد
میكند كه كارايی اجتماع و حکومت را از طريق تسهی كنشهای متضاد و درگیرانه
مخت

میكند مفاهی اساسی ه چون اعتماد ،همدیی ،مشاركت اجتماعی سازنده،

حمايتهای مادی و معنوی ،همبستگی گروهی و مشاركت در ح و فص ِ مشکالت
ديگران كه اساس سرماية اجتماعی است ،به كلی رنگ می بازد و به جای آن ،استبداد ،بی
خردی و دسیسه حاك میگردد
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زوزنی در باب آلتونتاش بر پایة نظریه سرمایة

اجتماعی رابرت پاتنام
خالصة ماجرا و نگاهی به سابقة خوارزمشاه آیتونتاش :محمود غزنوی پس از حمله به
خوارزم و تصاحش آن ناحیه در سال  220هجری ،حکومت آنجا را به يکی از داناتريم
سرداران و كارگزاران خود ،يعنی خوارزمشاه آیتونتاش سپرد ايم ناحیة مه  ،مرز با تركان
سلجوقی و همواره مح كشمکش و نزاع بود با صداقت و اعتمادی كه بیم محمود و
آیتونتاش وجود داشت ،در ايم دوره ،در خوارزم ثبات نسبی حاك بود پس از محمود،
سلطان مسعود نیز بارها آیتونتاش را به راستی ،خداترسی و بی ريايی می ستود ،او را جای
پدر خود و از بزرگان حکومت می دانست و او را «حاجش فاض » و «ع » خطاب میكرد
با وجود ايم خشنودی ،آن هنگام كه مسعود در هرات بود و خوارزمشاه از خوارزم برای
ديدار مسعود ،جلش اعتماد و بستم عهد با شاه جديد به درگاه او آمده بود ،امیر را اغوا
كرده بودند كه وی را بايد فرو گرفت درآن برهة خاص ،مسعود قبول نمیكند و حفظ
امنیت ناحیة خوارزم را به حضور او وابسته میداند به همیم جهت مسعود ،فرمان ِحركت
آیتونتاش را جهت بازگشت و اعزام به خوارزم صادر میكند به محض صدور فرمان،
آیتونتاش با خاصّگان خود «شبانه» حركت میكند چرا كه «قاعده كژ میبیند» و گروهی
دسیسه چیم كه «هر كدام وزيری شده اند» گردِ مسعود درآمدهاند و امیر ه «سخم آن ها
را میشنود و بر آن كار میكند»
آیتونتاش بدون كوس زدن ،در خفا ،شتابان و شبانه رهسپار میشود «مع ذیک از
سقود علی قريش و رخنة دشمنانش در میان اطرافیان سلطان هراسان شد و به بهانة آنکه از
تهديدات قپچاقیان و غزان نمیتوان غاف ماند ،شتابان به خوارزم مراجعت كرد آیتونتاش
فريش ايم نمايش دوستی را نخورد» (باسورث )031 :9370 ،و جایش آنكه در همان شش،
امیر مسعود را برای فروگیری ،توقی

و توقّ

آیتونتاش متقاعد كرده بودند و در سلطان

د میده بودند كه فرصت را نبايد از دست داد ايم در حایی بود كه «تُرک خردمند» مسافت
ها دور شده بود گسی كردن عبدوس برای بازگرداندن او نیز با زيركی و پاسخ قانع كنندة
آیتونتاش ،ره به جايی نمی برد پس از آن ماجرا نیز بوسه زوزنی سلطان مسعود را وسوسه
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میكرد كه خوارزمشاه آیتونتاش ،يکدل و راست نیست بايد او را برانداخت و آالت و
دارايی فراوانش را به خزانة حکومت فرستاد پس از رضايت مسعود ،قا د ملنجوق نمايندة
ن امی مسعود در خوارزم ،برای فروگیری خوارزمشاه تعییم میكنند ویی سو قصدِ
رازآیودِ آنان مخفی نمیماند و مسعدی ،وكی درِ خوارزمشاه ،آیتونتاش را از ايم قضیه
آگاه میكند و قا د و فرزندش كشته میشوند در نتیجه ،ايم اتفاق سبش دیزدگی و بی
اعتمادیِ آیتونتاش از دربار در ناحیة مه خوارزم ،میگردد مسعود در پی آن برمیآيد كه
با كمک خواجه احمد حسم ِمیمندیِ وزير ،اشتباه خود را جبران كند و سرانجام چاره را
در فروگیری ِ بوسه می دانند هر چند ديگر ،اعتماد و يکدیی نسبت به مسعود و اطرافیانش
از بیم رفته است فرجام آیتونتاش چنان بود كه در جنگ با علی تگیم «آخركار وی پیچان
شد» و درگذشت بعد از او هارون ،فرزندش ،نیز گرفتار مضرّبان و دسیسهچینان شد و در
نهايت ،آیتونتاشیان با همة جاه و مقام برافتادند و طویی نکشید كه خوارزم ه در سر ايم
كار شد و از دست غزنويان خار شد
در ايم بخش از گزارش بیهقی ،بهگونهای مشهودتر به زوال سرماية اجتماعی با
مؤیفههای بیان شدة آن مواجهی بهگونهای كه اعمال و رفتارِ بزرگان حکومت در طباق با
يکدگر ،مجموعة پايداری از ناپايداریهای اجتماعی ،بیاعتمادی و مشاركتهای منفیِ
درون گروهی را به وجود می آورد رابطة عمودی كارگزاران كه رابرت پاتنام آن را به
جهتِ ايجاد كنشهای منفی ،خلقِ بدبینی و هنجارگريزی ،خاص اجتماعِ بیبهره از سرماية
اجتماعی میداند ،در ايم ماجرا به خوبی تبییم میشود در ايم ماجرا به حک گزارش
ابوایفض بیهقی ،بوسه زوزنی ،پايه ريزِ بسیاری از بی اعتمادی ها و هنجارشکنی ها ،در
باب خوارزمشاه آیتونتاش است كه «فسادی كرده و تضريبی قوی رانده و تطمیعی نموده
است» (بیهقی )223 :9375 ،فسادی كه هرچند شاه غزنوی سعی در مبرّا شدنِ از آن را
دارد ،امّا گزارش رندانة بیهقی نشان میدهد كه مسعود غزنوی خود ،عام اساسی ايم بهه
ريختگی سیاسی -اجتماعی است اقدام اشتباهی كه سبش بی اعتمادی محض ِخوارزمشاه،
كدخدايش احمد عبدایصمد و كارگزاران انبوهش در ثغرِ مه ِ خوارزم میگردد
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«انحطاد ،سستی اخالق ،نا ايمنی و بی ايمانی ،همة ديوانیان را بر آن داشته كه جز خود و
نفع خود چیزی نبینند نه سرنوشت ملّت مطرح است و نه آيندة ملک» (اسالمی ندوشم،
 )37 :9306پادشاهی كه طمع همیشگی او به تارا خزانه و یشکر آیتونتاش ،او را بر باد می
نشاند تا كارگزار خود در مرز با دشمنان را دچار بی اعتمادی و دیزدگی كند «ايشان
[كارگزاران مسعود] پیوسته میانديشیدند كه عنايات و ایطاف امیر در باب ايشان به منزیة
دانهای است در میان دام و دير يا زود گرفتار بند و زندان خواهند گرديد» (متینی:9306 ،
)022
 -2-2تبیینِ سه مؤلفة نظریه در ماجرا
 -1-2-2اعتماد و اعتمادسازیِ اجتماعی
تعامالت متقاب و رواب

درونگروهی ايم ماجرا ،به طور واضح سبش از بیم رفتم

اعتماد است اعتماد سازنده در يک گروه ،حسم ظمِ بیشتر اعضا به يکديگر است و در
نتیجه رضايت برای همکاری سازنده را فراه میكند در نمونة مورد بح  ،همیاری
اجتماعی افراد به یحا گسیختم پیوندهای اعتمادساز ،در جهت تعارض و ركود اجتماع
پیش میرود نشانههای ايم بیاعتمادی و عوام آن عبارتند از:
نشانة اول :به گزارش بیهقی ،بوسه زوزنی عام مه ّ بیاعتمادی در بسیاری از
ماجراها است ،چنانکه در اشاعة توطئة مسعود و بوسه  ،عبدوس به بوایفتح حاتمی
میگويد« :و ايم بوسه از فساد فرو نخواهد ايستاد» (همان )226 :به دالي روانی و
شخصی خاص ،در سرِ سلطانِ دهمبیم و مستبد غزنوی نهاده بود كه خوارزمشاه آیتونتاش
راست نیست ،او را فرو میبايست گرفت ،حشمت ،آالت و یشکرش را ضب كرد و به
خزانه فرستاد زمینهساز بسیاری از بیاعتمادیهای دوران مسعودی ،جدا از نزاعهای پدريان
و پسريان ،تیز كردنِ شمشیر انتقام دو گروه بر سر ه  ،گماشتمِ مشرفان و حتی حضور
چهرههای اعتمادسوزی چون بوسه زوزنی ،و از همه مه تر دهمبینی و مالدوستی مسعود
غزنوی است ايم خصیصة او از داليلی ا ست كه برای اشباعسازی آن ،به كارآمدتريم
وزير ،سپاهساالر ،فقیه و بدگمان میشود و خود شخصاً زمینة نابودی آنها را فراه
میكند آیتونتاش با آگاهی ازيم مطلش به كدخدايش احمد عبدایصّمد ،آنگاه كه معمّایِ
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مسعدی به دستش رسید ،میگويد « :یعنت بر ايم بد آموزان باد ! چون علی قريبی را كه
چنويی نبود بر انداختند و چون غازی و اريارق » (همان)203 :
در اينجا نیز مسعود چش بر آالت و عدّت آیتونتاش دارد ثروتی كه بوسه برای او
برمیشمرد و او را وسوسه میكند نامه نوشتم به قا د ملنجوق [كسی كه به خون
خوارزمشاه تشنه است] و دستور با نامة توقیعی پادشاه برای كشتم و گرفتم اموال آیتونتاش،
مه تريم نشانة مشاركت منفی در جهت از بیم بردن اعتماد است اقدامی كه نه تنها ره به
جايی نمی برد كه ريشة يکدیی و اعتماد را بر میكَند ايم اقدام سبش مقابله به مث با دربار
میشود و ايم چنیم است كه احمد عبدایصّمد ،كدخدای خوارزمشاه ،میگويد« :امّا دندانی
بايد نمود تا ه اينجا حشمتی افتد و ه به حضرت نیز بدانند كه خوارزمشاه خفته نیست
كه سری كه پادشاهی چون مسعود باد خوارزمشاهی در آن نهاد ،ببايد بريدن» (همان:
)202
نشانة دوم :انجام اقدامات پنهانی بوسه و مسعود در عملی كردن توطئة نافرجام
خودشان است پس از آنکه بوسه پیشنهاد فروگیری خوارزمشاه را به مسعود می دهد،
مسعود دچار ترديد می شود و در خطاب به بوسه اشاره میكند كه برای ايم كار ،نیاز به
یشکر و ساالری محتش است و بوسه در جواب پادشاه میگويد« :سخت آسان است اگر
ايم كار پنهان ماند بديم آسانی او را بر نتوان انداخت و عایمی بشورد» (همان) 220 :
بوسه زوزنی در جواب ترديدهای مسعود و اطمینان دادن به امیر ،برای عملی كردن
نقشهشان میگويد« :و چون ملطّفه به خ ّ خداوند باشد اعتماد كنند و هیچکس از دبیران و
جز آن بر آن واق

نگردد» (همان )223:بیهقی پس از آنکه مسعود به دست خويش ملطّفه

را نوشت و امضا كرد و امور را به بوسه سپرد ،میگويد« :بوسه انديشه نکرد كه ايم كار
پنهان نماند» (همان)222:
ديگر آنکه برای مخفی ماندن امور ،بوسه كه خود شخصاً وزير عرض بود راههای
خروجی به سمت خوارزم را بسته بود تا مانع از نشر هر گونه خبر و آگاهیِ حاك خوارزم
ازيم توطئه شود «نامهها میگرفتند و احتیاد به جا میآوردند» (همانجا) هر چند ايم

پاییز و زمستان 69

بررسی جامعهشناختیِ ماجرای دسیسة بوسه زوزنی...

15

احتیادهای بوسه مؤثّر است و نامهای از مسعدی ،وكی ِ درِ خوارزمشاه ،به خوارزمشاه
مبنی بر اقدام به توطئه ،كش

و توقی

میگردد ،امّا ديگر دير شده است یذا ايم كار،

آشفتگی و هراس دربار را بیشتر میكند زيرا ايم نامة «دوم» مسعدی به خوارزم بوده است:
«در ايم باب دو نامة معما نبشت» (همان )225 :در نامة پیشیم كه «در وقت» صورت
میگیرد و از احتیادهای عارض نیز گذشته بوده است ،خوارزمشاه از ماجرا آگاه میشود
حتّی انجام امور بهگونه ای مخفیانه و خودكامانه است كه وزير نیز _ با اينکه رابطة مناسش
و خوبی با آیتونتاش ندارد_ از آن بی خبر میماند «و بنده نداند تا نهان داشتم آنچه كرده
اند از بنده ،چرا بوده است كه خطا وصواب آن باز نمودمی» (همان) 221 :
نوذری يکی از دالي اصلی انقراض غزنويان را چنیم بر شمرده است« :ديوانساالران
و كارگزاران ،برخالف فئودالها و اشراف ،راهی در دویت غزنويان نداشتند و از استقالل
عم محروم بودند همیم امر باع

شد كه آنان به كاردان دویتی _مواجشبگیر دویت_

تبدي شوند » (نوذری) 970 :9300 ،
پس از آنکه وزير ،بونصر را نزد امیر روانه میكند تا از جز یات كارهای اشتباه پادشاه
مطّلع شود و چارهای بینديشد ،مسعود پس از جوابی مبنی بر بیگناهی خويش ،مته كردن
عبدوس و رسیدن ايم جواب مسعود به وزير ،خواجه احمد حسم با فريش دانستم ايم
جواب امیر به بوسه میگويد« :يا بونصر! رفتهاست و نهان رفتهاست و بر ما پوشیده كردند
و بینی كه ازيم زير چه بیرون آيد» (بیهقی)226 :9375 ،
نشانة سوم :حسادت و دشمنی بیم عبدوس و بوسه است كه سبش میشود
عبدوس تعمّداً و از سر بی اعتمادی به بوسه  ،سِرّ او را به بوایفتح حاتمی بگويد و ازيم
طريق سبش اشاعة آن و رسیدن خبر به وسیلة بومحمّد مسعدی به احمد عبدایصّمد،
كدخدای آیتونتاش شود به يقیم استبداد ،بیخردی و اعتمادسوزیِ شاه غزنوی مجال و
جرَتی برای وزير و ديگران نمیگذارد كه شاه را مته كنند و يا صراحتاً از او خرده
بگیرند از ايم رهگذر است كه شايد خواجه احمد به جای توبیخ و سرزنش شاه در ايم
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قضیه ،میگويد« :اما (بوایفتح حاتمی) را مایشی بايد داد كه دروغی گفتهاست » و واقع بر
ايم است كه بوایفتح دروغی نگفته و او تنها سخم پادشاه را نق كرده بودهاست
در دو بخش ماجرا ،دروغ مسعود به جهت اينکه نقش و خطای خويش پنهان بماند،
مشهود است« -9 :ببايد گفت :كه بوایفتح حاتمی ايم دروغ گفته است و میان بوسه و
عبدوس بد است و ايم سگ چنیم تضريبی كردهاست و از ايم گونه تلبیس ساخته است»
(همان -0 )225 :با سخنانی كه حاكی از بیاعتمادی و بیجربزگی او است به وزيرش
احمد حسم میگويد« :بوسه ايم مقدار با ما میگفت كه آیتونتاش رايگان از دست بشد
بشبورقان ،مم بانگی بر وی زدم عبدوس بشده است و با حاتمی غ و شادی گفته» (همان:
)226
نشانة چهارم :مجبور كردن مسعدی به نوشتم نامهای مجدد به آیتونتاش است
نامهای متفاوت با نامة پیشیم كه برای جبران كارهای غل ِ پیشیم نوشته شد و نه تنها مؤثّر
واقع نشد كه سبش ترديد و بی اعتمادی بیشتر گرديد از آن طرف ،بوعبداهلل حاتمی نايش
بريد خوارزم نیز دو نامة نسبتاً متفاوت از يک قضیه (چگونگی فروگیری قا د ملنجوق)
گسی میدارد كه خود شا به ايجاد میكند بیاعتمادی بعدی در ن ام حکومتی غزنويان
كه وزير خود آن را اظهار میدارد ،اختالف بیم آیتونتاش و وزير است «و میان بنده و
آیتونتاش نیک نبودهاست به هیچ روزگار ،به همه حال ايم چه رفت از مم داند» (همان:
)221
پرخاشهای مسعود به بوسه خود گواه ديگری از بیتدبیری و بیاعتمادی است
«تا كی از ايم تدبیر های خطای تو؟ اگر پس ازيم در پیش مم جز حدي

عرض سخم

گويی ،گوي گردنت را بزنند و برسد به شما خا نان آنچه مستوجش آنید» (همان)292 :
از سخم وزير به پادشاه در انتهای كار_ كه وزير تدبیری انديشیده است_ نیز معلوم میشود
كه آشفتگی سیاسی -اجتماعی تا كجاست« :خداوند را ببايد دانست كه ايم پیری سه و
چهار كه اينجا ماندهاند از هزاران جوان بهترند ،خدای عزوج ايشان را از بهرِ تليید دویتِ
خداوند را مانده است ايشان را زود زود به باد نبايد داد» (همان)297 :
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 -2-2-2مشارکت اجتماعی (روابط و پیوندهای افراد جامعه)
مشاركت افراد باتجربه و كاردان در ايم هنگامه ،در جوّی هراسناک و ناپايدار اتفاق
میافتد خواجه احمد حسم در ايم وضع آشفته ،در خلوت به بونصر مشکان گوشزد
میكند كه نزديکان پادشاه ،عایمی را به آشوب كشیدهاند او تلكید میكند با كاردانی و
همراهی مشاوری چون احمد عبدایصّمد ،خوارزمشاه به راحتی شکست نمیخورد
آیتونتاش خوارزمشاه مشاركت خود را نفی میكند و از اينکه در عاقبت كار ،او را مسبش
فتنه بدانند ،ترسناک است «و طرفهتر آنکه مم خود از چنیم كارها سخت دورم چنیم كه
بینی و آیتونتاش ايم همه در گردن مم كند» (همان)226 :
در ايم ماجرا مشاركت اجتماعی معکوس و منفی برای بركناری افراد در مشاركت
اجباریِ قا د ملنجوق برای فروگیری و نابودی آیتونتاش است «و حقیقت آن است كه قا د
آن روز كه ديگر روز كشته شد دعوتی بزرگ ساخته و قومی را از سر غوغا[ان]حش
كجات و جغرات خوانده » (همان )299 :كه ایبته ايم قا د است كه با تدبیر احمد
عبدایصّمد «تباه می شود » در ارتباد با نوع همکاری اشخاص ماجرا ،بايد به مشاركت
اجباری خواجه احمد حسم و بونصرمشکان برای اصالح و جبران آنچه شدهاست ،اشاره
كرد ايم همکاری برای سامان دادن به اوضاع آشفتهای است كه بوسه زوزنی و شخص
پادشاه ايجاد كرده اند مسعود نگران و شتابان از بونصر چاره جويی میخواهد ترس او نه
از جهت كشته شدن قا د ،كه به خاطر خ و امضای خويش است بونصر مشکان ه چاره
را در همکاریِ وزيرِ بیخبر از ماجرا میداند« :گفت  :خواجه بزرگ تواند دانست درمان
ايم ،بیحاضری وی راست نیايد» (همان )220 :و سر انجام چارة كار و جبران كارهای
اشتباه را در عزل و فروگیری بوسه زوزنی میدانند اصالحكنندگان امور در فضايی پر
ترس و ناامم ،در سامان دادن امور مشاركت میكنند و ن رات خويش را ارا ه میدهند،
چنانکه خواجه پس از آنکه امور را به گونهای سر و سامان داده است به پادشاه چنیم
میگويد« :نبايد كه صورت بندد كه بنده با تعصّش میگويد و بندهای را از بندگان درگاه
عایی نمیتواند ديد» (همان)293 :
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ايم گونه است كه خردمندان دیسوز و اصالحكنندگان امور به تدريج و يکی پس از
ديگری از صحنه طرد و افرادی نااليق عهده دار اموری بزرگ میشوند «در ايم اثنا بعد از
نبرد دندانقان ،سلطان روز به روز نسبت به خردمندان دیسوز بدگمان میشود در چنیم
شرايطی ،خردمندان را به كنار میزند و خادمانی چون اقبال زرّيمدست ،نقشآفريم بودند»
(فروزانی )021 :9302 ،در مرتبهای باالتر ،وزير نیز به وساطت و مشاركت سازندة خود
شک دارد و به امیر میگويد« :هر چند ايم همه نیرنگ است و بر آن داهیگان و سوختگان
بنشود و دانند كه افروشهنان است ،باری مجاملتی در میانه بماند كه ترک آرام گیرد»
(بیهقی )296 :9375،و برداشت ديگری كه ازيم ماجرا می شود ايم است كه حتی
مشاركت افراد برای اصالح و ترمی امور همراه با دروغ و نیرنگ است و خواجه وزير نیز
مرتکش دروغگويی ديگری می شود تا پادشاه را مبرّا كند «و آن گاه بنده پوشیده او را
بگويد كه تا به معمّا نويسد كه خداوند سلطان ايم همه از بهر آن كرد كه بوسه فرصت
نگاه داشته است و نسختی كرده و وقتی جسته كه خداوند را شراب دريافته بود و بر آن
نسخت به خ ّ عایی ملطّفه ای نوشته و در وقت به خوارزم فرستاده» (همان)296 :
 -3-2-2هنجارهای همیاری و حمایتهای اجتماعی
هنجارها ،تعامالت و حمايتهای متقاب  ،از مویّدتريم اجزای سرماية اجتماعی
هستند گروهها و جوامعی كه از ايم هنجارها اطاعت میكنند ،به شک مؤثری بر مشکالت
عم جمعی ،فا ق میآيند ايم هنجارها با شبکههای انبوهی از مبادالت اجتماعی مرتب
هستند و يکديگر را تقويت میكنند درايم ماجرا به گونهای با همیاری و حمايت
حکومتیان در جهت بهبود اوضاع مواجهی  ،امّا ايم حمايت ،صرفاً درجهت بهبود ناهنجاری
و همیاری منفیِ سابق بوده است احساس بهرهمندی از حمايت اجتماعی دريم ماجرا هر
چند شاهد نوعی حمايت گروهی هستی  ،تصنّعی به ن ر میآيد در ايم ماجرا از پسر
آیتونتاش (ستی) كه به صورت گروگان در دربار بود ،حمايت كردند و به او به پنج هزار
دينار صلت حاجبی دادند تا دل پدرش آرام گیرد امیر برای انجام ايم كار چنیم میگويد:
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«و اكنون بعاج ایحال فرزند حاجش را ،ستی ،ویدی و معتمدی ،نواختی تمام ارزانی
داشتی و حاجبی يافت و پیش ما عزيز باشد چون فرزندی » (همان) 209 :
حمايت فوری و جبرانساز ديگر برای سامان بخشیدن به ايم اوضاع آشفته ،حمايت
مسعدی ،وكی درِ خوارزمشاه است كه مجبور میشود نامهای دروغیم بر خالف نامة
راستیم ِنخستیم بنويسد « :و مسعدی را خواجه دیگرم كرد و چنانکه مم [بونصر] نسخت
كردم دريم باب دو نامة معمّا نبشت كه آنچه نبشته بوده است ،تضريبی بوده است» (همان:
 )225موضوع مه تر ايم است كه مسعود غزنوی خود در ابتدای ايم ماجرا ،با سخنان و
اقدامات خود ،صراحتاً از بوسه حمايت میكند تا نقشة فروگیری آیتونتاش را عملی كند
مسعود در اقدامی مزوّرانه ،در قبال پیشنهاد بوسه زوزنی در باب فروگیری خوارزمشاه و
در حایی كه به ظاهر آیتونتاش را تليید و حمايت میكند ،میگويد« :سخت صواب است،
عارض تويی نام هر يک [حش دارانی كه فرمان كشتم آیتونتاش را اجرا كنند] نسخت
كم» (همان )223 :مورد ديگر همیاری منفی ،در سخم پادشاه خطاب به خوارزمشاه مشهود
است ،پس از ايم كه همکاری او با بوسه زوزنی اوضاع را آشفته كرد ،مسعود در نامهای
كه به آیتونتاش مینويسد صراحتا میگويد كه سپردن عارضی به بوسه و حمايت از او
اشتباه بوده و نتايج منفی به بار آورده است «و ايم بوسه را نیز به شغ عرض مشغول
كردي تا بر يک كار بايستد و مجلس ما از تسحّش و تبسّ

وی برآسايد [امّا وی] راه

خويش بنديد و آن باد كه در سر وی شده بود از آنجا دور نشد» (همان)202 :
 -3نتیجهگیری
سرماية اجتماعی ،سرمايهای است كه قابلیت تملّک ندارد و مجموعهای از منابع و
ذخاير ارزشمندی است كه گاه از آن به ارزشهای اجتماعی نیز ياد میشود با تطبیق ن رية
سرماية اجتماعیِ رابرت پاتنام بر بخش مهمی از تاريخ بیهقی يعنی «دسیسة بوسه زوزنی
در باب آیتونتاش» و تحلی آن ،به خوبی مشخص میشود كه سه اص بنیادیِ ايم ن ريه،
يعنی مشاركت اجتماعی (پیوند و رواب افراد) ،هنجارهای همیاری و حمايت اجتماعی و
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اعتماد اجتماعی ،همگی در جهت معکوس و منفی بروز میكند بیهقی در ايم ماجرا،
گزارش میدهد كه در اجرای مرحلة دوم فتنه ،بوسه زوزنی ،سلطان مسعود را وسوسه
كرده است كه خوارزمشاه آیتونتاش ،يکدل و راست نیست بايد او را برانداخت و دارايی
فراوانش را به خزانة حکومت فرستاد پس از رضايت سلطان ،قا د ملنجوق نمايندة ن امی
مسعود در خوارزم را برای فروگیری خوارزمشاه تعییم میكنند سو قصدِ آنان مخفی
نمیماند و مسعدی ،وكی درِ خوارزمشاه ،آیتونتاش را از ايم قضیه آگاه میكند و قا د و
فرزندش كشته میشوند در نتیجه ،ايم اتفاق سبش دیزدگی و بی اعتمادیِ آیتونتاش از
دربار در ناحیة مه حکومتیِ او ،خوارزم ،میگردد مسعود در پی آن برمیآيد كه با
كمک خواجه احمد حسم ِمیمندیِ وزير ،اشتباه خود را جبران كند و سرانجام چاره را در
فروگیری ِبوسه میدانند هر چند ديگر ،اعتماد و يکدیی نسبت به مسعود و اطرافیانش از
بیم رفته است تمام نشانه و نمونههای ذكر شده از ماجرا ،بر اساس ايم سه اص  ،ايم
ديدگاه را تثبیت میكندكه رواب

درونگروهی دربار غزنوی ،بر اساس كاركردهای

منفعتطلبانه پیش میرود مشاركت و اعتمادی كه پاتنام آن را يکی از اركان ن رية خود
معرفی میكند ،در ايم ماجرا ،ضدّ سرمايه اجتماعی میشود همکاری شخص دسیسهچینی
چون بوسه زوزنی و شخص پادشاه كه برای توقی

كارگزاران و چپاول امواشان صورت

میگیرد ،نشانه ای است از افول سرماية اجتماعی كه ابتدا خوارزشاه و خوارزم را از بیم می
برد و سر انجام به شکست و كشته شدن امیر مسعود غزنوی می انجامد
فهرست منابع
الف) کتابها
9

باسورث ،كلیفورد ادمونـد ( )9370تکاریخ غزنویکان .ترجمـة حسـم انوشـه تهـران:
امیركبیر

0

بیهقی ،ابوایفض محمد بم حسیم ( )9375تاریخ بیهقی .تصـحیح علـی اكبـر فیـاض
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد

پاییز و زمستان 69

3
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51

دبیرسیاقی ،محمد ( )9361گزیدۀ تاریخ بیهقی تهران :شـركت سـهامی كتـابهـای
جیبی

2

شفیعیكدكنی ،محمد رضا ( )9372موسیقی شعر تهران :انتشارات آگاه

5

فروزانی ،ابوایقاس ( )9302غزنویان از پیدایش تا فروپاشی تهران :سمت

6

كلمم ،جیمز ( )9377بنیادهای نظریه اجتماعی ترجمة منـوچهر صـبوری تهـران:
نشر نی

7

گلدمم ،یوسـیم ( )9309درآمدی بر جامعهشناسکی ادبیکات (مجموعـه مقـاالت)
ترجمة محمد جعفر پوينده تهران :نشر چشمه

0

نوذری ،عزت اهلل ( )9300تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشکروطیت تهـران:
خجسته

1

ویک ،رنه ( )9373نظریة ادبیات ترجمة پرويز مهاجر و ضیا موحد تهران :علمـی
و فرهنگی.

ب)مقالهها
9

ازكیـا ،مصـطفی و غفــاری ،غالمرضـا (« )9302بررسـی رابطـه بـیم اعتمـاد و مشــاركت
اجتماعی در نواحی روستايی شهر كاشان» نامة علوم اجتماعی دوره  ،97شـمارة ،97ص
93

0

اسدی ،فهیمه ( « )9307بررسی تاريخ بیهقی با رويکـرد جامعـهشناسـی ادبیـات» حـافظ
بهمم و اسفند شماره 50صص 33-07

3

اسالمیندوشـم ،محمّـدعلی (« )9306جهـانبینـی ابوایفضـ بیهقـی» يادنامـة ابوایفضـ
بیهقی ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد ص 32

2

خلیلی ،محسم (« )9307سرماية اجتماعی در تـاريخ بیهقـی» جسـتارهای ادبـی شـمارة
 962صص 972-959

5

یوونتال ،یئو (« )9309جامعهشناسی ادبیات» ترجمة محمد رضـا شـادرو مجلـة جامعـه-
شناسی ايران دورة چهارم ،شمارة ،9ص 902

52

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

6

شماره22

متینی ،جالل (« )9306سیمای مسعود غزنوی در تاريخ بیهقی» يادنامة ابوایفض بیهقـی
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد ص 022

7

وحیدا ،فريدون وكالنتری ،صمد و فاتحی ،ابوایقاس (« )9303رابطة سرماية اجتماعی با
هويت اجتماعی دانشجويان» مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان جلـد هفـده  ،شـماره 0
ص 60

ج)پایان نامهها
9

پرهیزكار ،فاطمه ( )9312بررسی تاريخ بیهقی از ديدگاه جامعهشناسی زبان پايـان نامـة
كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران
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