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 چکیده

 
  اسـت  حاضـر موضوع نوشتار ، ادبی –ی به ادبیات با تکیه بر اثری تاريخی شناختجامعه نگرش

بنیادِ نقد اجتماعی بر ايم فکر استوار است كه اثر ادبی همواره محصـول و مویـود حیـات اجتمـاعی     
 و دقیقِ آن جز با دريافتِ دالي  و نتـايج حـوادث اجتمـاعی، میسّـر نیسـت       ادراک درست است و
 ةهنگامـ  ميـ ا در، شـود یم اجتماع قوام باع  و است جامعه افراد رواب  در كه یانهفته یهايیتوانا
 زوالِ به منجر ،یمنف یهاكنش خلقِ و واحد ید ویوۀيا کي از گرفتم فاصله با ،«انيپسر و انيپدر»

  آنچـه بیهقـی از دوران مسـعود غزنـوی توصـی       شـود یمـ  ی مشترک اجتمـاع هاوندیپ و هنجارها
اعتمادی است  مشاركت افراد غایباً در چنیم جوّی، منجر به بنـد  كشی، فروگیری و بیكند،كینهمی

شود، به طوری كه اجتماع، بـا ايجـاد و   كشیدن كارگزاران و تضعی  روحیة دیسوزان حکومت می
 ازرود  برای تبییمِ گفتـار خـويش،   جويان و تليید پادشاه، رو به قهقرا و زوال مینهاعمالِ دسیسة كی

 بعـدِ  سـه  در را یاجتماع يةسرما ،اساس ميبرا اي  كرده استفاده پاتنام رابرتسرماية اجتماعیِ  يةن ر
 باب در یوزنز بوسه  ةسیدس یماجرا»دراعتماد اجتماعی، مشاركت اجتماعی و حمايت اجتماعی 

های ذكر شـده از مـاجرا، ديـدگاه پاتنـام را     تمام نشانه و نمونه  اي ی و تحلی  كردهبررس «یتونتاشآ
گروهی دربار غزنوی، بر اساس كاركردهای منفعت طلبانـه  كند كه رواب  درونگونه تثبیت میايم
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 ،یفـ من مشـاركت  ی،اعتمادسـوز آيـد،  رود  آنچه از ايم ماجرا به دسـت مـی  اعتمادی پیش میو بی
 امنی و افول سرماية اجتماعی است   افزايش احساس نا

 
، مشـاركت اجتمـاعی،    اعتمـادی بـی ، رابرت پاتنام، اجتماعی ةسرماين رية  :کلیدیهایواژه     

 خوارزمشاه، بوسه  زوزنی  آیتونتاش

 

 مقدمه     -1

 ی،اجتماع   مسا كه است ميا اتیادب و هنر یشناسجامعه یاساس یهافرض از یکي     

يابند  از طريق آثار ادبی، یم بازتاب او آثار در هنرمند تیشخص و ذهم یصاف از گذار با

، لاوّ نگاه در ممکم است  دیرس یاجتماع گروه تحوالتِینی بجهان از یشناخت به توانمی

 ی ِاص و هییاوّ منابعِ قتیحق در امّی ، اندان مه  چندان یشناسجامعه ن رم از را آثار ادبی

 به یزندگ یقلمروها ميتریدرون و ميتریخصوص بر یاجتماع یفضا ریتلث ةدربار ،پژوهش

 اهداف، آمال، ی، نمايانگرِهنر تیخالقبرخورداری از  بر هعالو آثار هنری  رودیم شمار

( معتقد است كه Lowenthalیوونتال )  ندستی نیز هاجتماعِ گروه یهنجارها و هاارزش

های اجتماعیِ تصويری كه نويسندگان از خود و ستندِ تاريخی دربارة جنبههای ماگر تحلی 

تر ها عینیخورد، ايم بح شناسان گره میهای كنونیِ جامعهدهند، با بح جامعه ارا ه می

 ( 902: 9309 شد )یوونتال،تر میو قاب  فه 

دیی   همیم به شايد»شود  بررسی میعی، تلثیر متقاب  اجتماع  و اثر در نقد اجتما     

 هر در را جامعه موجود وضع و است جامعه حالِ بیان ،ادبیات شودمی گفته كه است

 در را آن و زندگی، بدل نسخه را ادبیات ،ديگر برخی كه چنانه  ،تاباندیم ای بازهدور

 معتقدند و دانندمی جتماعیی اهاواقعیت از فرضی تصاويری و اجتماعی مدارکِ حدِّ

 دست به اجتماعی سندِ يک عنوان به را اجتماع تاريخ یِكلّ هاینکته ،ادبیات از نتوامی

 (  992: 9373 )ویک،« آورد

تواند شناختی های اجتماعی دارد، میمطایعات ادبی به یحا  برداشتی كه از پديده     

 در(  Goldman) گلدمم ن ر از دقیق و آموزنده دربارة تاريخ و جامعه شناسی ارا ه دهد 

 جايگاه و اجتماعی هایگروه از مناسش یشناخت آوردن دست به امکان هنری، آثار مطایعة
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 وی  شودمی حاص  ساختايم  با هاآن رابطة و تربزرگ اجتماعی ساخت ، به مددِهاآن

 را بینیجهان ايم كه است افرادی اوییم از يکی حداق  يا اوییم نويسنده، كه كندمی تاكید

  (66: 9309 گلدمم،) دهدمی نمايش هنری اثر در ،ایپیشرفته و ج منس سطح در

شناسی مؤیّ  و يا شراي  اقلیمی و طبقاتی و نامه يا روانلة رابطة متم با زندگیئمس»     

داراست و امروز، نه همچنان اعتبار و اهمیّت خويش را فرهنگی حاك  بر آفاق خالقیت او، 

اثر با شراي  تاريخی و اقتصادی عصر مؤیفند؛ دشمم  آنها كه جويای رواب  پنهانی يک

پردازند، ايم گونه مطایعاتند و نه آن ها كه به جستجو در بارة ساخت و صورت و بافت می

تواند ها میگونه مطایعات  هر دو سوی نیک دريافته اند كه هر كدام از ايم روشمنکر آن

 اند در مواردی  چند تنی كه توانستهمصداق تحقیق درست در ادبیات باشد و به همیم دیی

تر در اندازی گستردهها و در چش )صورت(ها را با شراي  تاريخی و اقتصادی پیدايش آن

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

 ( 97: 9372كدكنی، )شفیعی« اند   شناسی ادبیات عمالً انجام دادهمواردی جامعه

 

 بیان مسئله -1-1

میالدی به  9112 ةاز ابتدای ده ،مطایعات دانشگاهی ةاجتماعی در حوز ةه به سرمايتوجّ

در  و علمی تحقیقات در قایش ،آن ةبسیار گسترش يافته و آثار زيادی دربار ،ايم سو

پديد  علوم تربیتیو  علوم سیاسی، اقتصاد، رفاه اجتماعی ،شناسیهايی چون جامعهرشته

  ستآمده ا

 يةسرما اامّ است  کتملّ قاب ِ ثروتِ و يیدارا یمعنا به اص  در هيسرما ةواۀ     

 ستین یژگيو دارای ايم دارد، قرار او دسترس از دور و كنشگر فرد از رونیب كه یاجتماع

 كه یزمان  آوردو انباشتگی ايم نوع سرمايه، احساس امنیت اجتماعی بیشتری پديد می

 بهره یاجتماع يةسرما از توانیم شود، مواجه بحران اي مشک  با  -سنّتی و جديد -جامعه

 ،یاجتماع یهاشبکه جاديا با كه دارد را توانايی ميا یاجتماع يةسرما كه چرا ،رفتگ

 اساساًزد  سا ایّمه را یاجتماع یهمبستگ یهانهیزم ،مشاركت و اعتماد یةروح گسترش
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 صداقت،: ازند عبارت دشومی ياد نیز اجتماعی هایارزش به آن از گاه كه اجتماعی سرماية

  فداكاری و همبستگی دوستی، همدردی، نوع دوستی، تفاه ، سمحُ

 هنجارها از نیمعیّ ةمجموع عنوان به توانمی را اجتماعی ةسرماي» امايفوكو ن ر بر بنا     

یانشان مجاز م همکاری كه گروهی اعضای كه تعري  كرد رسمیرغی هایارزش يا و

 تویید باع  ،خود خودی به ها و هنجارهاارزش در مشاركت هستند  سهی  آن در ،است

 منفی هایاست ارزش ممکم هاارزش ايم كه دیی  ايم به، گردداجتماعی نمی ةسرماي

قبی   از هايیويژگی شام  بايد اساساً ،دكنمی اجتماعی تویید ةسرماي كه هنجارهايی باشد 

  (99: 9116، )فوكوياما« باشد جانبه دو ارتباطات و تعهدات یادا صداقت،

 

 قیتحقة نیشیپ-1-2

است  فهیمه اسدی  هايی صورت گرفتهشناسی تاريخ بیهقی پژوهشدر موضوع جامعه

از « شناسی ادبیاتبررسی تاريخ بیهقی با رويکرد جامعه»ای تحت عنوان ( در مقایه9307)

هقی، به تودرتويی معماری ايرانی و فضاهايی كه بیهقی سبک حکايت در حکايتِ تاريخ بی

شناسی ها توصی  كرده، پرداخته است  ايم اثر هیچ رويکرد جامعهاز بازار و عمارت

مدرنی در خود ندارد و بیشترِ حج  آن، مقايسة شاهنامه و تاريخ بیهقی از جهات غیر 

بررسی تاريخ بیهقی »عنوان ( در پژوهشی تحت 9312شناسی است  فاطمه پرهیزكار )جامعه

های با قرار گرفتم در موقعیت اشاره كرده است كه بیهقی« شناسی زباناز ديدگاه جامعه

 ة، رفتار زبانی متفاوتی از خود نشان و به خوبی احساسات و انديشروايت گوناگونِ

 جايگاه تلثیر موقعیت اجتماعی خود وافراد تحت د دهمی شان انطباق را با زبانها شخصیت

ای مقایه در( 9307ی )لیخل محسم  از رفتار زبانی متفاوتی برخوردارند ،در دربار و منصبشان

 شیآس به« یهقیب خيتار در یاجتماع يةسرما» عنوان تحت تر به موضوع حاضر،نزديک

 ميا در او  ، از من ر تاريخ بیهقی پرداخته استانیرانيا یخيتاری پدریپ یهازوال یِشناس

 ،یاجتماع هيسرما زوال و استیس يةمادرون بخشِ چهار در را یاجتماع يةسرما قیتحق

 يةسرما و عوام و یاجتماع يةسرما و نخبگان ،یاجتماع اعتماد و هيسرما زوال نديفرآ
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تاكید بر  آنچه بیشتر در ايم مقایه مورد پژوهش قرار گرفته، ی بررسی كرده استاجتماع

و نويسنده از عناصر مجزای سرماية اجتماعی و نیز مبادیِ  بعد سیاسی سرماية اجتماعی است

 پردازِ متاخری چون رابرت پاتنام، بهره نبرده است فکریِ ن ريه

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق  -1-3

های آن، به ويژه اعتماد و فهه اجتماعی در تاريخ بیهقی با مؤیواكاوی ن رية سرماي      

كند، امعه و روزگاری كه بیهقی آن را توصی  میتری از جمشاركت، چش  انداز روشم

های ارتباطیِ دربار سلطان گروهی و شبکهتر ِرواب  دروندهد  شناخت علمیبه دست می

 شود  تر تحلی  میتر و  عینیشناختی، ملموسمسعود، در ايم بررسیِ جامعه

 

 بحث -2

 چارچوب نظری تحقیق -2-1

 _تماعی در گذر زمان و به فراخور رويکرد اجتماعیانديشمندان حوزة سرماية اج       

 (Pear Bordio )و بوردي يرپیاند  سیاسی خود به بررسی و تحلی  ايم گفتمان پرداخته

 ةسرماي او كند می متمايز   و فرهنگی های اقتصادی،هسرماي ساير از را اجتماعی ةسرماي

  داندت میتعهدا و شناخت با مَتو ةشد نهادينه رواب ِ از دوامی با اًنسبت ةشبک را اجتماعی

جامعه  در نهفته هاییانرۀ را اجتماعی ةسرماي( James coleman)م كلم     

 ه  را به و اجتماعی انسانیة شبک كه داندمی مشتركی هایارزش را منابع ايم وی»داند  می

 شام  یاجتماع سرماية یو ن ر از  (60: 9303 )وحیدا و ديگران،« سازدمی ص متّ

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

 است شده تعري  جامعه نهادی مراتش سلسله و اجتماعی ساختارهای اجتماعی، رواب 

  (63: 9377 كلمم،)

 كه داندمی اجتماعی سازمانی سرماية اجتماعی را (R.D putnam) پانتام رابرت     

 تسهی  با و است اعتماد اجتماعی و آگاهی با مَتو تعامالت و رواب  از ایبر شبکه م مشت

 خالفبر پاتنامشود  می واقع رثّؤم ،اقتصادی ةتوسع و كارايی سازمانی ارتقا در هاكنش
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 دسترسی ،ی به آنگروه دسترسی كه كندتعري  نمی منبعی را اجتماعیة سرماي بورديو،

 را افراد عم  امکان كه داندمی منبعی را اجتماعی ةسرماي بلکه كند، محدود را افراد ديگر

 ،جمعی امور در مشاركت با افراد گروهی، يا سازمان هر در پاتنام ن ر از  كندمی بیشتر

ة سرماي و اعتماد از سطحی، غیررسمی و رسمی هایگروه در عضويت يا و سیاسی

 ، به نسبت(طلش مساوات) يا افقی هایشبکه  (56: 9115 پاتنام،) كنندمی تویید را اجتماعی

را تقويت  همیاری هنجارهای و اعتماد برقراری توان ،(طلش انحصار) يا عمودی هایشبکه

 یبدگمان موجش و دهدیم كاهش را یجمع كنشِ تِیظرف ی،عمود یوندهایپ رايز ،كندمی

گیرد و می صورت مدنی هایمشاركت قایش در افقی هایشبکهكه درحایی شودیم

منافع  یافق یوندهایپ ی، به نسبتعمود یوندهایپ پاتنام ن ر ازدهد  همیاری را افزايش می

 و اعتماد تعهد جدا از را اجتماعیة سرماي اساسی عناصراو   (91 :همان)كمتری دارد 

 ک، مشاركت اجتماعی در جهت اجرای امور و حمايتمشتر هایروهنجا هاارزش متقاب ،

 داند یم اجتماعی

 تعاریف نظری و عملیاتی -2-2

 یاجتماع اعتماد -2-2-1

 سمحُ داشتم توانمی را اعتماد  است همکاری تقويت برای ضروری عناصر از اعتماد

يعنی  كرد تعري  ایقبیله و قومی هایگروه به هاآن قتعل از جدای جامعه، افراد به ظم

 و همکاران دوستان، شاوندان،يخو خانواده، یاعضا) انيآشنا به فرد اعتماد زانیم

     حکومت ندگانينما و مختل  یهاسازمان و هابهيغر به اعتمادو  (گانيهمسا

 و روابط و پیوندهای افراد جامعه اجتماعی شارکتم  -2-2-2

 برای يافتهسازمان هایكوشش» را مشاركت متحد، مل  سازمان تحقیقاتی مؤسسة

« كندمی تعري  میّمع اجتماعی شراي  در دهنده ن   نهادهای و منابع بر كنترل افزايش

 یاراد و یجمع هدفمند، كنشی نوع ،یاجتماع مشاركت  (93: 9302،یغفار و ایازك)

 یِدهشک  عام  ه  و آوردیم بار به تيرضا فرد یبرا ه  و انواع آن، مشارک  است

  است هبایقوّ یتيحما یهاشبکه و سازنده رواب 
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 ی و هنجارهای همیاریاعاجتم تیحما -2-2-3

 یاعضا یهمراه و تمحبّ توجه، از یبرخوردار زانیم یمعنا به یاجتماع تيحما

های خیرخواهانه، سبش قوام اجتماع تعامالت سازنده و حمايت است دوستان خانواده،

های مردمی غیرحکومتی، احساس اجتماعِ همگون و متّحد را شود، خصوصاً حمايتمی

پردازان سرماية اجتماعی و عناصر های ن ريهه طور خالصه ديدگاهايجاد خواهدكرد  ب

 محوری آن،  عبارتند از:

 

 یهقیب خیتار -2-3

  حوادثِ شرح، آن عيوقا ةمحدود كه است یخيتار ی،هقیب ابوایفض  اثر یهقیب خيتار

 راه ق(  230) هند به غزنوی مسعود فرار تا  ق(ه 209غزنوی ) محمود سلطان مرگ از بعد

تاريخ نويسی كالسیک ای برجسته در ايم اثر از شاهکارهای نثر فارسی و نمونه  دارد بر در

و به اقتضای حال و مقامِ بیهقی، در كنار صداقت و اطالع  های زندهاست  توصی 

قیدق ،یادب ،یهنر ارزش باب در كه یسخنان از جدا است نويسنده، ايم اثر را برجسته كرده

 هدف سطح تحلی  ییة اجتماعتعریف سرما پژوهشگر

با  ای كههمجموعه منابع بایفع  و بایقوّ بوردیو

پايداری از رواب ،  ةعضويت در شبک

  گیرددر دسترس فرد قرار می

 اقتصادیةسرماي گروهی

ــداف     منکل ــت اه ــودمند در جه ــابعی س من

 عمومی 

 انسانی ةسرماي فردی/گروهی

هــايی كــه شــبکه و هنجارهــا اعتمــاد، پاتنام

همکــاری و مشــاركت بــرای منــافع    

  كندمتقاب  را تسهی  می

یاسی و ة ستوسع گروهی

 دموكراسی

ای اشتراک اعضای گروه در مجموعه فوکویاما

 های غیر رسمی از هنجارها يا ارزش

 اقتصادی ةتوسع گروهی



 21 22شماره                                           سینثر پژوهی ادب فارنشریّة                                                           

 و اعمال گزارشِ خاللِ در كه یاجتماع استی خيتار شده، گفته اثر ميا ینیبواقع و ینیب

در تاريخ   استشده ريتصو زین یاجتماع یهاتوده الیّس حوادث ان،يدربار و سلطان اطوار

 طلبی گرفته تا آيیم عروسی و عزا توصی  شدهگماری و عشرتاجتماعی او از جاسوس

 در رثّؤم عناصر و یاجتماع مسا   از ی،خيتار مه ّ حوادث بح  دوشادوش یهقیب»است  

 از مناصش و مقامات از يی،فرمانروا یهاميیآ و دربار و وانيد از ،عصر آن اجتماع

 سخم عادات و ديعقا و رسوم و ن امات از ،هاخصومت و هایكارشکن و هایدودستگ

 یابيدست یبرا یگروه یكاركردها و یاجتماع مناسبات  (9: 9361 ،یاقیرسیدب« )ديگویم

 انفاسش كه و جاسوسانی انیهمن» ه دیی  وجودب یمسعود دوران در ،مشترک یهاارزش به

  شودیم یانسجام یب و یناهنجار سبش ی بی حدّ و حصر،هاكردن اِنها و «ندشمردیم

اداره و ستین یمتک افراد یهايیتوانا و هاتیّقابل بر  عموماً ی،اجتماع تعام ِ و مشاركت

 دست آن به ديبا اجتماع كه آنچه نه ، رسندیم خود یشخص اهداف به تنها ،امور كنندگانِ

-یم خوانده نوخاستگان كه انيپسر و انيپدر میب پنهان و آشکار ةنیوك كشمکش  »ابدي

 كرده  يتبد( یجاسوس) یمشرف و کيتحر و توطئه كانون کي به را مسعود دربار ،شوند

 (32: 9306 ندوشم، یاسالم« )است یاعتمادیب و مر  و هر  و یناامن آن ةجینت كه است

 یمبان از كه ،متقاب  یِاجتماع بخشِ تيرضا عم  انت ار عی اثربخش واقدامات اجتما  

 در بوسه  ةسیدس)ی هقیب تيروا ميا در، است سازنده یِاجتماع يةسرما یدارا ةجامع کي

 از» كه شودیم یاگونهبه هنگامه ميا دراوضاع   شودیم وارونه قاًیدق( آیتونتاش باب

 ،یهقیب« )ینارفتن استرفته كارها دهيكارناد جوانان و نانگران عاقبت و بانمضرّ و قانمتسوّ

 جاديا ی اهيرو مجموعاً امور، اصالح از دیسوزان لسي و دروغيی، روود  (290: 9375

 رانهیدرگ و متضاد یهاكنش  یتسه قيطر از را حکومت و اجتماع يیكارا كه كندیم

 سازنده، یاجتماع تمشارك ،یهمدی اعتماد، چونه  یاساس  یمفاه  كندیم مخت 

 مشکالت فص ِ و ح  در مشاركت و یگروه یهمبستگ ،یمعنو و یماد یهاتيحما

 یب ،استبداد ،آن یجاه ب و بازد یم رنگ یكل به ،است یاجتماع يةسرما اساس كه گرانيد

  گرددیم حاك  سهیدس و یخرد
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بر پایة نظریه سرمایة بوسه  زوزنی در باب آلتونتاش  ةدسیس -2-3-1

 ماعی رابرت پاتناماجت

و نگاهی به سابقة خوارزمشاه آیتونتاش: محمود غزنوی پس از حمله به  ماجرا ةخالص

جا را به يکی از داناتريم حکومت آن هجری، 220خوارزم و تصاحش آن  ناحیه در سال 

رز با تركان سرداران و كارگزاران خود، يعنی خوارزمشاه آیتونتاش سپرد  ايم ناحیة مه ، م

كشمکش و نزاع بود  با صداقت و اعتمادی كه بیم محمود و  قی و همواره مح سلجو

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 

 كرد خطاب می« ع »و « حاجش فاض »دانست و او را  پدر خود و از بزرگان حکومت می

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 

كند و حفظ مسعود قبول نمیكرده بودند كه وی را بايد فرو گرفت  درآن برهة خاص، 

داند  به همیم جهت مسعود، فرمان ِحركت امنیت ناحیة خوارزم را به حضور او وابسته می

به محض صدور فرمان،  كند آیتونتاش را جهت بازگشت و اعزام به خوارزم صادر می

 و گروهی« بیندقاعده كژ می»چرا كه  كند حركت می« شبانه»آیتونتاش با خاصّگان خود 

سخم آن ها »اند و امیر ه  گردِ مسعود درآمده« هر كدام وزيری شده اند»دسیسه چیم كه 

 «  كندشنود و بر آن كار میرا می

 از ذیک مع»شود  آیتونتاش بدون كوس زدن، در خفا، شتابان و شبانه رهسپار می     

 از آنکه ةبهان هب و شد هراسان سلطان انیاطراف انیم در دشمنانش ةرخن و شيقر یعل سقود

 آیتونتاش  كرد مراجعت خوارزم به شتابان ،ماند غاف  توانینم غزان و انیقپچاق داتيتهد

كه در همان شش،   و جایش آن(031: 9370، باسورث)« نخورد را یدوست شينما ميا شيفر

امیر مسعود را برای فروگیری، توقی  و توقّ  آیتونتاش متقاعد كرده بودند و در سلطان 

مسافت « تُرک خردمند»میده بودند كه فرصت را  نبايد از دست داد  ايم در حایی بود كه د

ها دور شده بود  گسی  كردن عبدوس برای بازگرداندن او نیز با زيركی و پاسخ قانع كنندة 

 وسوسه را مسعود سلطان یزوزن بوسه پس از آن ماجرا نیز  آیتونتاش، ره به جايی نمی برد 
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و  تآال و بايد او را برانداخت  ستین راست و کدلي ،آیتونتاش ارزمشاهخو كه كردمی

نمايندة  قا د ملنجوق ،پس از رضايت مسعود حکومت فرستاد  ةرا به خزان شدارايی فراوان

 ویی سو  قصدِ كنند برای فروگیری خوارزمشاه تعییم می ن امی مسعود در خوارزم،

ونتاش را از ايم قضیه آیت خوارزمشاه، وكی  درِ، ماند و مسعدیآنان مخفی نمی رازآیودِ

و بی  سبش دیزدگی فاقات ايم شوند  در نتیجه،كند و قا د و فرزندش كشته میمیآگاه 

آيد كه برمی آنمسعود در پی  گردد خوارزم، می مه  ةآیتونتاش از دربار در ناحی اعتمادیِ

جبران كند و سرانجام چاره را  اشتباه خود را وزير، میمندیِبا كمک خواجه احمد حسم ِ

بوسه  می دانند هر چند ديگر، اعتماد و يکدیی نسبت به مسعود و اطرافیانش در فروگیری ِ

 چانیپ یو آخركار» در جنگ با علی تگیم كه بود چنان آیتونتاش فرجام از بیم رفته است 

 در و شد نانیچسهیدس و بانمضرّ گرفتار زین فرزندش، هارون، او از بعددرگذشت   و «شد

و طویی نکشید كه خوارزم ه  در سر ايم  برافتادند مقام و جاه ةهم با انیآیتونتاش ،تينها

 كار شد و از دست غزنويان خار  شد 

 اجتماعی با ةای مشهودتر به زوال سرمايگونههب، در ايم بخش از گزارش بیهقی      

بزرگان حکومت در طباق با  ال و رفتارِای كه اعمگونهبه آن مواجهی   بیان شدة هاییفهؤم

 های منفیِاعتمادی و مشاركتبی ،های اجتماعیپايداری از ناپايداری ةمجموع ،يکدگر

آورد  رابطة عمودی كارگزاران كه رابرت پاتنام آن را به به وجود میرا  درون گروهی

بهره از سرماية یاجتماعِ ب ، خلقِ بدبینی و هنجارگريزی، خاصهای منفیجهتِ ايجاد كنش

يم ماجرا به حک  گزارش ا درشود  داند، در ايم ماجرا به خوبی تبییم میاجتماعی می

در  ،هنجارشکنی هاو  ها بسیاری از بی اعتمادی پايه ريزِ ابوایفض  بیهقی، بوسه  زوزنی،

فسادی كرده و تضريبی قوی رانده و تطمیعی نموده »است كه  باب خوارزمشاه آیتونتاش

را  از آن ا شدنِفسادی كه هرچند شاه غزنوی سعی در مبرّ  (223: 9375 ،یهقیب) «است

ه  هعام  اساسی ايم ب، دهد كه مسعود غزنوی خودبیهقی نشان می ةا گزارش رندانامّ دارد،

 ،خوارزمشاهاقدام اشتباهی كه سبش بی اعتمادی محض ِ اجتماعی است  -ريختگی سیاسی

 گردد می خوارزم مه ِ در ثغرِ كارگزاران انبوهشكدخدايش احمد عبدایصمد و 
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ديوانیان را بر آن داشته كه جز خود و  ةهم ،نا ايمنی و بی ايمانی سستی اخالق، انحطاد،»

 )اسالمی ندوشم،« ملک ةيندآت مطرح است و نه نه سرنوشت ملّ  نفع خود چیزی نبینند

باد می  او را بر ،و یشکر آیتونتاشپادشاهی كه طمع همیشگی او به تارا  خزانه   (37: 9306

 ايشان»  كارگزار خود در مرز با دشمنان را دچار بی اعتمادی و دیزدگی كند تا نشاند

 ةانديشیدند كه عنايات و ایطاف امیر در باب ايشان به منزیپیوسته می ]كارگزاران مسعود[

: 9306 )متینی،« گرديد ای است در میان دام و دير يا زود گرفتار بند و زندان خواهنددانه

022)   

 فة نظریه در ماجرا تبیینِ سه مؤل -2-2

 اجتماعی اعتماد و اعتمادسازیِ -2-2-1

گروهی ايم ماجرا، به طور واضح سبش از بیم رفتم تعامالت متقاب  و رواب  درون

اعتماد است  اعتماد سازنده در يک گروه، حسم ظمِ بیشتر اعضا به يکديگر است و در 

كند  در نمونة مورد بح ، همیاری رضايت برای همکاری سازنده را فراه  می نتیجه

اجتماعی افراد به یحا  گسیختم پیوندهای اعتمادساز، در جهت تعارض و ركود اجتماع 

 اعتمادی و عوام  آن عبارتند از:های ايم  بیرود  نشانهپیش می

اری از یاعتمادی در بسبی مه ّبوسه  زوزنی عام   به گزارش بیهقی، ل:او نشانة      

است، چنانکه در اشاعة توطئة مسعود و بوسه ، عبدوس به بوایفتح حاتمی  ماجراها

به دالي  روانی و   (226)همان:  «و ايم بوسه  از فساد فرو نخواهد ايستاد» گويد:می

اش غزنوی نهاده بود كه خوارزمشاه آیتونت مستبدبیم و دهم سلطانِ در سرِ ،شخصی خاص

ت و یشکرش را ضب  كرد و به آال ،حشمت ،بايست گرفتاو را فرو می ،راست نیست

های پدريان جدا از نزاع ،یهای دوران مسعوداعتمادیساز بسیاری از بیزمینه خزانه فرستاد 

مشرفان و حتی حضور  گماشتمِ، بر سر ه  شمشیر انتقام دو گروه  تیز كردنِ ،انيو پسر

دوستی مسعود مالبینی و تر دهم، و از همه مه ی چون بوسه  زوزنیهای اعتمادسوزچهره

 كارآمدتريم به ،سازی آنكه برای اشباعة او از داليلی ا ست خصیصايم  غزنوی است 

ها را فراه  نابودی آن ةزمین شود و خود شخصاًبدگمان می    فقیه و ،سپاهساالر ،وزير

گاه كه معمّایِ ه كدخدايش احمد عبدایصّمد، آنكند  آیتونتاش با آگاهی ازيم مطلش بمی
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چون علی قريبی را كه  ! یعنت بر ايم بد آموزان باد »گويد: مسعدی به دستش رسید، می

  (203: )همان « چنويی نبود بر انداختند و چون غازی و اريارق

و بوسه  برای ا   ثروتی كه داردآیتونتاش ت ت و عدّدر اينجا نیز مسعود چش  بر آال

كسی كه به خون ]   نامه نوشتم به قا د ملنجوقكندو او را وسوسه می شمردبرمی

 ،برای كشتم و گرفتم اموال آیتونتاش توقیعی پادشاه ةو دستور با نام[ خوارزمشاه تشنه است

اقدامی كه نه تنها ره به  اعتماد است  از بیم بردنمشاركت منفی در جهت ة نشان تريممه 

 بله به مث  با دربارامق كَند  ايم اقدام سبش بر میيکدیی و اعتماد را ة ريش جايی نمی برد كه

ا دندانی امّ»گويد: و ايم چنیم است كه احمد عبدایصّمد، كدخدای خوارزمشاه، می دشومی

بايد نمود تا ه  اينجا حشمتی افتد و ه  به حضرت نیز بدانند كه خوارزمشاه خفته نیست 

: )همان «ببايد بريدن ،چون مسعود باد خوارزمشاهی در آن نهاد   كه سری كه پادشاهی 

202)  

نافرجام  ةانجام اقدامات پنهانی بوسه  و مسعود در عملی كردن توطئ :دومة نشان     

پس از آنکه بوسه  پیشنهاد فروگیری خوارزمشاه را به مسعود می دهد،  خودشان است 

كند كه برای ايم كار، نیاز به ه  اشاره میمسعود دچار ترديد می شود و در خطاب به بوس

سخت آسان است اگر »گويد: یشکر و ساالری محتش  است و بوسه  در جواب پادشاه می

    ( 220: )همان «   بديم آسانی او را بر نتوان انداخت و عایمی بشوردايم كار پنهان ماند

یر، برای عملی كردن های مسعود و اطمینان دادن به امبوسه  زوزنی در جواب ترديد

هیچکس از دبیران و  چون ملطّفه به خ ّ خداوند باشد اعتماد كنند و و»گويد: شان مینقشه

  بیهقی پس از آنکه مسعود به دست خويش ملطّفه (223:)همان «جز آن بر آن واق  نگردد

يم كار بوسه  انديشه نکرد كه ا»گويد: را نوشت و امضا كرد و امور را به بوسه  سپرد، می

  (222ن:)هما« پنهان نماند

های ديگر آنکه برای مخفی ماندن امور، بوسه  كه خود شخصاً وزير عرض بود راه      

خروجی به سمت خوارزم را بسته بود تا مانع از نشر هر گونه خبر و آگاهیِ حاك  خوارزم 

  هر چند ايم (جا)همان «وردندآگرفتند و احتیاد به جا میها مینامه»شود   توطئهازيم 
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ای از مسعدی، وكی ِ درِ خوارزمشاه،  به خوارزمشاه های بوسه  مؤثّر است و نامهاحتیاد

گردد، امّا ديگر دير شده است  یذا ايم كار، مبنی بر اقدام به توطئه، كش  و توقی  می

است: مسعدی به خوارزم بوده « دوم»كند زيرا ايم نامة آشفتگی و هراس دربار را بیشتر می

صورت « در وقت»در نامة پیشیم كه  (225 :همان« )نبشت معما ةنام دو باب ميا در»

شود  های عارض نیز گذشته بوده است، خوارزمشاه از ماجرا آگاه میگیرد و از احتیادمی

با اينکه رابطة مناسش  _ كامانه است كه وزير نیزدگونه ای مخفیانه و خوامور بهانجام  یحتّ

و بنده نداند تا نهان داشتم آنچه كرده »  ماندمی از آن بی خبر _آیتونتاش نداردو خوبی با 

  ( 221 :)همان« چرا بوده است كه خطا وصواب آن باز نمودمی اند از بنده،

ديوانساالران »نوذری يکی از دالي  اصلی انقراض غزنويان را چنیم بر شمرده است:      

اشراف، راهی در دویت غزنويان نداشتند و از استقالل ها و و كارگزاران، برخالف فئودال

 _بگیر دویتمواجش_عم  محروم بودند  همیم امر باع  شد كه آنان به كاردان دویتی 

 (  970: 9300)نوذری، « تبدي  شوند   

كند تا از جز یات كارهای اشتباه پادشاه پس از آنکه وزير، بونصر را نزد امیر روانه می  

 كردن مته  ای بینديشد، مسعود پس از جوابی مبنی بر بیگناهی خويش،چاره مطّلع شود و

، خواجه احمد حسم با فريش دانستم ايم ريوز به مسعود جواب ميا دنیرس و عبدوس

است و بر ما پوشیده كردند و نهان رفته  استفتهرنصر! ا بوي» گويد:جواب امیر به بوسه  می

  (226: 9375بیهقی، ) «ديآو بینی كه ازيم زير چه بیرون 

شود كه سبش می است حسادت و دشمنی بیم عبدوس و بوسه  :سومة نشان     

سِرّ او را به بوایفتح حاتمی بگويد و ازيم  ،و از سر بی اعتمادی  به بوسه  اًدعبدوس تعمّ

 ،مدد مسعدی به احمد عبدایصّبومحمّ به وسیلة  آن و رسیدن خبر ةطريق سبش اشاع

شاه غزنوی مجال و  سوزیِخردی و اعتمادبیاستبداد،  به يقیم تونتاش شود كدخدای آی

از او خرده  گذارد كه شاه را مته  كنند و يا صراحتاًتی برای وزير و ديگران نمیَجر

ست كه شايد خواجه احمد به جای توبیخ و سرزنش شاه در ايم ا يم رهگذرا از بگیرند 
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 و واقع بر « استرا مایشی بايد داد كه دروغی گفته می()بوایفتح حات اما»گويد: می ،قضیه

 است يم است كه بوایفتح دروغی نگفته و او تنها سخم پادشاه را نق  كرده بودها

 به جهت اينکه نقش و خطای خويش پنهان بماند، دروغ مسعودماجرا،  بخش در دو     

ه است و میان بوسه  و كه بوایفتح حاتمی ايم دروغ گفت ببايد گفت:» -9 مشهود است:

 «است يم گونه تلبیس ساختها است و ازعبدوس بد است و ايم سگ چنیم تضريبی كرده

جربزگی او است به وزيرش اعتمادی و بیبا سخنانی كه حاكی از بی -0  (225 :)همان

گفت كه آیتونتاش رايگان از دست بشد با ما می  بوسه  ايم مقدار»گويد: احمد حسم می

: )همان «با حاتمی غ  و شادی گفته عبدوس بشده است و  مم بانگی بر وی زدم ،انبشبورق

226)  

  ای مجدد به آیتونتاش استبه نوشتم نامه مسعدی مجبور كردن نشانة چهارم:     

 رثّؤپیشیم نوشته شد و نه تنها م غل ِ جبران كارهایپیشیم كه برای  ةای متفاوت با نامنامه

بوعبداهلل حاتمی نايش  از آن طرف، بی اعتمادی بیشتر گرديد  رديد وواقع نشد كه سبش ت

 د ملنجوق( )چگونگی فروگیری قا متفاوت از يک قضیه نسبتاً ةبريد خوارزم نیز دو نام

حکومتی غزنويان  ن ام اعتمادی بعدی دربی  كند دارد كه خود شا به ايجاد میگسی  می

و میان بنده و »  آیتونتاش و وزير است تالف بیماخ، داردآن را اظهار می وزير خود كه

 :)همان «به همه حال ايم چه رفت از مم داند است به هیچ روزگار،آیتونتاش نیک نبوده

221)  

 است  اعتمادیتدبیری و بیاز بی های مسعود به بوسه  خود گواه ديگریپرخاش     

 ش مم جز حدي  عرض سخماگر پس ازيم در پی يم تدبیر های خطای تو؟ا تا كی از»

  (292: )همان «و برسد به شما خا نان آنچه مستوجش آنید گوي  گردنت را بزنند    گويی،

شود نیز معلوم می _كه وزير تدبیری انديشیده است _كار تهایبه پادشاه در ان وزير از سخم

سه و خداوند را ببايد دانست كه ايم پیری » اجتماعی تا كجاست: -كه آشفتگی سیاسی

 يید دویتِلت خدای عزوج  ايشان را از بهرِ اند از هزاران جوان بهترند،چهار كه اينجا مانده

  (297 :)همان« خداوند را مانده است ايشان را زود زود به باد نبايد داد
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 مشارکت اجتماعی )روابط و پیوندهای افراد جامعه( -2-2-2

ی هراسناک و ناپايدار اتفاق ، در جوّمشاركت افراد باتجربه و كاردان در ايم هنگامه

در خلوت به بونصر مشکان گوشزد  ،خواجه احمد حسم در ايم وضع آشفتهافتد  می

كند  با كاردانی و اند  او تلكید میكند كه نزديکان پادشاه، عایمی را به آشوب كشیدهمی

  خوردهمراهی مشاوری چون احمد عبدایصّمد، خوارزمشاه به راحتی شکست نمی

كند و از اينکه در عاقبت كار، او را مسبش آیتونتاش خوارزمشاه مشاركت خود را نفی می

تر آنکه مم خود از چنیم كارها سخت دورم چنیم كه طرفهو »فتنه بدانند، ترسناک است  

  (226: )همان «بینی و آیتونتاش ايم همه در گردن مم كند

مشاركت برای بركناری افراد در  منفیمشاركت اجتماعی معکوس و ايم ماجرا  در     

 قا د كه است آن قتیحق و»است  قا د ملنجوق برای فروگیری و نابودی آیتونتاش اجباریِ

 حش [ان]غوغا سر از را یقوم و ساخته بزرگ یدعوت شد كشته روز گريد كه روز آن

احمد ايم قا د است كه با تدبیر  ایبته كه (299: همان)    « خوانده جغرات و كجات

مشاركت در ارتباد با نوع همکاری اشخاص ماجرا، بايد به « تباه می شود »عبدایصّمد 

است، اشاره مشکان برای اصالح و جبران آنچه شدهاجباری خواجه احمد حسم و بونصر

كه بوسه  زوزنی و شخص  است ایاوضاع آشفتهبه  برای سامان دادنايم همکاری   كرد 

خواهد  ترس او نه سعود نگران و شتابان از بونصر چاره جويی مید  مپادشاه ايجاد كرده ان

خاطر خ  و امضای خويش است  بونصر مشکان ه  چاره ه از جهت كشته شدن قا د، كه ب

گفت : خواجه بزرگ تواند دانست درمان »داند: خبر از ماجرا میرا در همکاریِ وزيرِ بی

كار و جبران كارهای  ةچارسر انجام  و (220 :)همان «حاضری وی راست نیايدبی، ايم

در فضايی پر كنندگان امور اصالح دانند در عزل و فروگیری بوسه  زوزنی میاشتباه را 

 دهند،خويش را ارا ه می اتن ر كنند ودر سامان دادن امور مشاركت میترس و ناامم، 

ه پادشاه چنیم بای سر و سامان داده است خواجه پس از آنکه امور را به گونه چنانکه

ای را از بندگان درگاه گويد و بندهش مینبايد كه صورت بندد كه بنده با تعصّ» گويد:می

  (293 : )همان «ديد دتوانعایی نمی
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كنندگان امور به تدريج و يکی پس از است كه خردمندان دیسوز و اصالح گونهايم      

در ايم اثنا بعد از »شوند  وری بزرگ میديگری از صحنه طرد و افرادی نااليق عهده دار ام

شود  در چنیم نبرد دندانقان، سلطان روز به روز نسبت به خردمندان دیسوز بدگمان می

« آفريم بودنددست، نقشزند و خادمانی چون اقبال زرّيمشرايطی، خردمندان را به كنار می

خود  ةطت و مشاركت سازندوزير نیز به وسا ،ای باالتردر مرتبه(  021: 9302)فروزانی، 

هر چند ايم همه نیرنگ است و بر آن داهیگان و سوختگان » گويد:می به امیر شک دارد و

 «باری مجاملتی در میانه بماند كه ترک آرام گیرد، نان استكه افروشه بنشود و دانند

حتی  می شود ايم است كه ماجرا ی كه ازيمديگربرداشت ( و 296: 9375بیهقی،)

همراه با دروغ و نیرنگ است و خواجه وزير نیز  افراد برای اصالح و ترمی  امور مشاركت

او را   و آن گاه بنده پوشیده» ا كندپادشاه را مبرّ اگويی ديگری می شود تمرتکش دروغ

ن كرد كه بوسه  فرصت آا نويسد كه خداوند سلطان ايم همه از بهر بگويد كه تا به معمّ

كه خداوند را شراب دريافته بود و بر آن  كرده و وقتی جسته نگاه داشته است و نسختی

    (296: )همان «ه و در وقت به خوارزم فرستادهتشنوفه ای عایی ملطّ نسخت به خ ّ

 های اجتماعیهنجارهای همیاری و حمایت -2-2-3

 یاجتماع يةسرما یاجزا ميدترمویّ از های متقاب ،، تعامالت و حمايتهنجارها 

 مشکالت رب یمؤثر شک  به ،كنندیم اطاعت هنجارها ميا از كه یجوامع و هاهگرو هستند

 مرتب  یاجتماع مبادالت از یانبوه یهاشبکه با هنجارها ميا  نديآیم فا ق ی،جمع عم 

ای با همیاری و حمايت درايم ماجرا به گونه  كنندیم تيتقو را گريکدي و هستند

هی ، امّا ايم حمايت، صرفاً درجهت بهبود ناهنجاری حکومتیان در جهت بهبود اوضاع مواج

مندی از حمايت اجتماعی دريم ماجرا هر و همیاری منفیِ سابق بوده است  احساس بهره

از پسر  ماجرا ميا در آيد چند شاهد نوعی حمايت گروهی هستی ،  تصنّعی به ن ر می

به پنج هزار  به او وردند كه به صورت گروگان در دربار بود، حمايت ك  )ستی( آیتونتاش

گويد:   امیر برای انجام ايم كار چنیم میتا دل پدرش آرام گیرد حاجبی دادند دينار صلت
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نواختی تمام ارزانی  ویدی و معتمدی، ستی، و اكنون بعاج  ایحال فرزند حاجش را،»

     ( 209: )همان «داشتی  و حاجبی يافت و پیش ما عزيز باشد چون فرزندی 

 حمايت ،هساز ديگر برای سامان بخشیدن به ايم اوضاع آشفتحمايت فوری و جبران     

 ةای دروغیم بر خالف نامنامه شودكه مجبور می خوارزمشاه است وكی  درِ مسعدی،

نسخت  و مسعدی را خواجه دیگرم كرد و چنانکه مم ]بونصر[»: نخستیم بنويسدراستیم ِ

 :)همان «تضريبی بوده است ،ه آنچه نبشته بوده استا نبشت كمعمّ ةكردم دريم باب دو نام

با سخنان و  ،ماجرا ايم مسعود غزنوی خود در ابتدایاست كه تر ايم مه موضوع   (225

  فروگیری آیتونتاش را عملی كند ةنقش تا كنداز بوسه  حمايت می صراحتاً ،اقدامات خود

زنی در باب فروگیری خوارزمشاه و مسعود در اقدامی مزوّرانه، در قبال پیشنهاد بوسه  زو

، سخت صواب است»گويد: كند، میدر حایی كه به ظاهر آیتونتاش را تليید و حمايت می

نسخت  ]حش  دارانی كه فرمان كشتم آیتونتاش را اجرا كنند[ نام هر يک  عارض تويی

شهود همیاری منفی، در سخم پادشاه خطاب به خوارزمشاه م مورد ديگر  (223 :)همان «كم

ای مسعود در نامهاست، پس از ايم كه همکاری او با بوسه  زوزنی اوضاع را آشفته كرد، 

او  از حمايت سپردن عارضی به بوسه  و كه گويداحتا مینويسد صركه به آیتونتاش می

و ايم بوسه  را نیز به شغ  عرض مشغول » اشتباه بوده و نتايج منفی به بار آورده است 

راه  ا وی[]امّ   وی برآسايدش و تبسّک كار بايستد و مجلس ما از تسحّكردي  تا بر ي

  (202: )همان «خويش بنديد و آن باد كه در سر وی شده بود از آنجا دور نشد

 

 گیرینتیجه -3

 و منابع از ایمجموعهو  ندارد کتملّ تیقابلای است كه يهسرما ،یاجتماع ةسرماي     

د  با تطبیق ن رية شومی ياد نیز اجتماعی هایارزش به آن از گاه كه است ارزشمندی ذخاير

دسیسة بوسه  زوزنی »سرماية اجتماعیِ رابرت پاتنام بر بخش مهمی از تاريخ بیهقی يعنی 

شود كه سه اص  بنیادیِ ايم ن ريه، ص میو تحلی  آن، به خوبی مشخ« تونتاشدر باب آی

 و یاجتماع تيحماری و ایهم یهنجارها ،(افراد رواب  و وندیپ)يعنی مشاركت اجتماعی 
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كند  بیهقی در ايم ماجرا، همگی در جهت معکوس و منفی بروز می ی،اجتماع اعتماد

 وسوسه را مسعود سلطان ی،زوزن بوسه دهد كه در اجرای مرحلة دوم فتنه، گزارش می

دارايی  و بايد او را برانداخت  ستین راست و کدلي ،آیتونتاش خوارزمشاه كه است كرده

نمايندة ن امی  قا د ملنجوق سلطان،پس از رضايت  حکومت فرستاد  ةرا به خزان شفراوان

آنان مخفی  كنند  سو  قصدِبرای فروگیری خوارزمشاه تعییم میمسعود در خوارزم را 

كند و قا د و میونتاش را از ايم قضیه آگاه آیت خوارزمشاه، وكی  درِ، ماند و مسعدینمی

آیتونتاش از  و بی اعتمادیِ سبش دیزدگی فاقات ايم شوند  در نتیجه،ه میفرزندش كشت

آيد كه با برمی آنمسعود در پی  گردد خوارزم، می او، حکومتیِ مه  ةدربار در ناحی

اشتباه خود را جبران كند و سرانجام چاره را در  وزير، میمندیِكمک خواجه احمد حسم ِ

ديگر، اعتماد و يکدیی نسبت به مسعود و اطرافیانش از دانند هر چند بوسه  میفروگیری ِ

های ذكر شده از ماجرا، بر اساس ايم سه اص ، ايم تمام نشانه و نمونه بیم رفته است 

گروهی دربار غزنوی، بر اساس كاركردهای كندكه رواب  درونديدگاه را تثبیت می

را يکی از اركان ن رية خود  رود  مشاركت و اعتمادی كه پاتنام آنطلبانه پیش میمنفعت

چینی شود  همکاری شخص دسیسهكند، در ايم ماجرا، ضدّ سرمايه اجتماعی میمعرفی می

چون بوسه  زوزنی و شخص پادشاه كه برای توقی  كارگزاران و چپاول امواشان صورت 

بیم می ای است از افول سرماية اجتماعی كه ابتدا خوارزشاه و خوارزم را از گیرد، نشانهمی

 برد و سر انجام به شکست و كشته شدن امیر مسعود غزنوی می انجامد 
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