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  1387 تابستان -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )استاد يار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد( محسن خليليدكتر 
  

  ∗تاريخ بيهقي اجتماعي در ةسرماي

  چكيده   
روه يـا   ي ساخت يافته ميان كنشگران يـك گـ        ها مجموعه اي دستگاهمند از پيوند     ، اجتماعي ةسرماي

 و سبب دست يابي به هدفهاي فـردي و          استص  ي خا ها  ه و قاعد  هاجامعه است كه مبتني بر هنجار     
 حقـوق و اقتـصاد   ، اجتماعي با مفهوم رايج سر مايه در جامعه شناسـي      ة سرماي ةمقول. شود ميگروهي  

گيهـايي  ويژ. ار اسـت  دت كمتري برخـور    بهره گيري از آن حالت استعاري دارد واز عيني         ؛متفاوت است 
ـ    ئل عمومي  مشاركت در مسا   ، ديگران ة آگاهي، نگراني دربار   ،، اعتماد چون همكاري  ل ، انـسجام، تحم

، از غير عمـدي اسـت كـه مالـك فـردي نـدارد         نوعي سرمايه گذاري     ،ديگري و همبستگي گروهي   
، با مراقبـت و نـه مهندسـي پـرورش           ي آن در گذشته پنهان است     ها  ه ريش ،رسد ميپيشينيان به ارث    

در  بيهقـي    .يابـد  مـي شود بلكه حتي افزايش نيـز        يابد و استحصال آن نه تنها موجب كاهش نمي         مي
بنايي بزرگ افراشته چنان كـه      «: مدعي شده است كه   ي روزگار   هاگزارش تاريخ نگرانه خود از رخداد     

تـاريخ  ؛ بر اين نمط قلم زده است تا ذكري از تلخكامي و دردمندي »ذكر آن تا آخر روزگار باقي بماند    
هاي خوب يا  بـد سـرمايه        در اين زمينه كه آيا شكل     . در سراشيب زوال قرار گرفته ايران را روايت كند        

ـ  گونـاگون ارا تـوان پاسـخها و باورهـاي    مـي يـا نـه     اجتماعي وجود دارد     ه نمـود و حتـي سـخن از    ئ
كوشـش  . ورد بي انسجامي به ميان آ     همكاري، بي آگاهي، بي نگراني و      اعتمادي، بي  سازي بي  نهادينه

چه را كه سـبب و نـشانه زوال اسـت،    ، آن»فرزانه بيهق« متن گزارش تاريخي    نگارنده آن است كه از    
  .ران صعود وظهور را باز فهمي كند دوةبازسازي؛ و دليل و نشان

  .زوال شناسي تاريخي غزنويان، ، تاريخ بيهقيضد سرمايه اجتماعي،  اجتماعي،ةسرماي: ها كليدواژه
حـق الهـي    .  ايراني حكومتگري در شرق جهان اسالم برتري يافته بود           ة شيو ،هجريدر قرن  پنجم     

ر عين آميختگي با برخـي   زمامداري ديي اسالمي در هم آميخته و عناصر ايران   ها  هبودن سلطنت با انديش   
                                                 

 به تـصويب    »ات فارسي  اجتماعي در متون كهن زبان وادبي      ةسرمايه و ضد سرماي   « اين مقاله مستخرج از يك طرح پژوهشي است كه با عنوان           ∗
 .معاونت پژوهشي دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد رسيده است
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  ادب فارسـي   ،در ايـن ميـان    . ري زده و خود بر آن چيره شـده بـود           آن را به كنا    ،گرايانه هاي دين از برداشت 
هـده آن    به  دبيراني نياز داشت كـه از ع         »خالفت ايراني شده  « زيرا پيچيدگي  اداره      ؛نقشي ويژه يافته بود   

 برده بودند ولي اكنون اين ايرانيان بودند كه از سـر اجبـار              ها  ه ديواني سامانيان بهر   عباسيان از فنون  . برآيند
 ، دبيـران  ةطبقـ  .آموختنـد  ميبه سالطين   هاي ايراني را    ژگي وي ، با ظرافت  ،در عين پذيرش چيرگي ديگران    

بايست با اشراف بر امور و با گزينش نوع ويژه اي از نوشـتار بـه رتـق و                    مي سالطين بودند و     مجري اوامر 
نيز كه گويا مدعي بيهقي  بي دليل نيست كه خواجه ابوالفضل    .بپردازندفتق مناسبات ميان پادشاه و رعيت       

نامـد كـه     مـي  پادشـاه را مظهـر خـرد و سـخن            ، نيست » خسرواني ديباي«از خالل   نوشتن فلسفه تاريخ    
 يعني سپاهيان يا نمايندگان خشم و غضب، و رعايا يا نماينـدگان شـهوت و          ،بايست بر دو نيروي ديگر     مي
 ويژه دوران سلطنت سـلطان مـسعود        ، گزارش تاريخي خواجه ابوالفضل بيهقي     . مستولي و قاهر باشد    ،آرزو

 ولـي در دوران     .آن را گزارش سلطنت دراز مدت غزنويان نيز به حساب آورد          ن  توا مي؛ گرچه   ستغزنوي ا 
 بايد انـداختن زنادقـه و       بر«دانست و از گفتن      پادشاهي مسعود كه خود را مدافع ايمان و كوبنده زنادقه مي          

 آخـت  مـي  تيغ بر مملكتهاي ديگـر       ،آورد و به قوت دين     ميهاي ديگر را مد نظر      ف سرزمين  تصرّ ،»قرامطه
منان هـاي غزنويـان زيـر فـشار دشـ         كفايتي   ضعف و بـي    ، براي نخستين بار   ،ه در دست مخالفان وي بود     ك

    .شد ميخارجي بر مال 
 بـه دوران   پـا ،در همـان حـال    بيهقي برفراز دوراني ايستاده بود كه غزنويان در اوج قدرت بودند ولـي              

 خليفـه بغـداد     .فتـه بودنـد    خود نگر   را هنوز به    افتادن و سقوط   سراشيبي در حضيض گذاشته اما ويژگيهاي   
 از ،خوش به خليفه گري يك امپراتـوري وسـيع بـود و سـالطين بـه عنـوان نماينـدگان خليفـه             نشين دل 
ذاري  بنيـان گـ    .گرفتند مي ها  ه بهر ،هاي معنوي وي در راه بر انداختن مخالفان داخلي و خارجي خود           حمايت

 رويـدادي   ، نظاميان ترك نژاد در تاريخ ايـران        به دست  نيمه دوم قرن چهارم هجري    حكومت غزنويان در    
ي قـرن سـوم     هـا   هي وقوع آن از واپسين ده     ها  هشگفت آور بود ولي رخدادي اتفاقي نبود بلكه پيش زمين         

هـاي پيـشرفت را در دربـار و          گام ، زيرا تركان با شايستگي و ظفر      ؛آمد ميبه چشم    ماوراء النهر   هجري در   
 ، اكنـون .ه بودنـد ه در مركز حكومت سـامانيان بـه خـود اختـصاص داد    سپاه سامانيان پيموده و نقشي ويژ     

يـدار شـدن     پد ،پارسيان و تازيان و تركان به هم آميخته و در هم آويخته بودند و دسـتاورد ايـن آميـزش                   
 فرزانـه   .پرورانـد  مـي  كه هم برتري و هم فروتري را در دامـان خـود               بود هاي گوناگون  از ويژگي  ملغمه اي 

 چنين  دوراني  بود  و بيش از آن كه يك دبير هوشمند تاريخ نگار باشـد بـه يـك                       ةر ميان  ايستاده ب  ،بيهق
 و تهي دستي سرمايه داران سترگ بـه هنگـام   شاهانپادعالم اخالق همانند شده بود كه از واژگون شدن         

ت و  بايـست در مـصيب     ميتوان به جهان و دولت و اقبال آن اعتماد كرد و             ميگرفت كه ن   مي پند بر    ،مرگ
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 ، ايـران آن روزگـار     . ناشي از ناسپاسي و شومي كفران نعمت اسـت         ،ها صبر پيشه ساخت كه تمام نكبت      ،بال
 ويژگي جوامـع  .هاي فكري گونه گون جريان داشتل گذار بود و نبردي سخت ميان طيف   جامعه اي در حا   

 سوداي چيرگـي بـر      افتند و هر كدام    مي گوناگون با يكديگر در جنگ       يها  هنحلدر حال گذار آن است كه       
 و خـردورزان    ، دنيـاگريز   بـه ظـاهر    يان صوف ، مطلق انديشان شريعت مدار    .پرورانند ميكل جامعه را در سر      

رژيـم  «انداختنـد و هـر كـدام         مـي  مفهوم و نماد را بـه جريـان          ، انواع گوناگون انديشه   ،تاريخ نگار و اديب   
پديـدار  ايران قرن چهـارم و  پـنجم         در  به همين دليل غناي دانش       .آفريدند مي خاص خويش را     »حقيقت

 شـده   خلق در اين دوران     تاريخ بيهقي  عاليي همسنگ    دانشنامه و التفهيم ،شاهنامه و شگفتا كه     شده بود 
پـدريان  «دعواي ميان    اما از منظررژيم سياسي،    .رفتند مي به شمار    ي خرد ورزي نوگرا   ها  هو از استوان  بودند  

 زيـرا در    .افكند مي ايران   اجتماعي/  نظام سياسي   سايه زوال را بر    »نمحموديان و مسعوديا  « يا   »و پسريان 
 و شاهزاده محمد را به جـاي وي نـصب           ، عزل ،پي تصميم سلطان محمود كه مسعود را از واليت عهدي         

كه به محموديان معروف شـدند و آنـان كـه           (ي سلطان محمود    ها  هتضاد ميان پشتيبانان انديش    :كرده بود 
از اختالل و آشفتگي دروني حكومت غزنوي خبـر         ) و به مسعوديان اشتهار يافتند    (بودند  هوادار امير مسعود    

  .)197:1384فروزاني،(داد و معلوم بود كه نتايجي ناخوشايند در پي داشت مي
ها بـه    حيلت خ آمده است  يآن گونه كه در توار     ،هزاده مسعود به جاي شهزاده محمد     با روي كار آمدن شا    

 محموديـان كـه مـشاغل و        . شـده بـود    هـا   همد و دربار مسعود اكنون كـانون دسيـس        جاي باورها بر فراز آ    
 زيـرا بيگانگـان محـسوب       ،دادند ميهاي خصمانه نشان    ديدند واكنش  ميد را از دست رفته      هاي خو تركتازي

هاي نابجا و نابخردانه مسعود به تحريـك عناصـر توطئـه    ميان مسعوديان؛ افزون بر آنكه كوشش    شدند   مي
 چاپلوسـان و منفعـت      ، تهي كرد و به جاي آنـان       ،بمد و مجرّ  آيج دربار غزنوي را از نخبگان كار      گر به تدر  

ه تازي اسـتوار شـده بـود و در آن            شيوه زمامداري مسعود غزنوي كه بر يكّ       .پرستان در قدرت قرار گرفتند    
م بين روشـن     دست كم كار را بر نيك انديشان فرجا        ،نداشت  از اندرزهاي خردمندان   گوش نيوشايي   ،ميان

 گزارشـگر تلخكـامي و دردمنـدي        ، بيهقي دبير  .زنويان را بر سراشيب نهاده است     غ ،ساخته بود كه مسعود   
 سـه دوره نـشيب و فـراز را بـدون تجربـت              ،يي كوتـاه  ها  هبه فاصل تاريخ ايران زمين بود كه در آن دوران         
  .اندوزي و مĤل انديشي از سر گذرانده بود

 زيرا چنين فرض شده     ،كار بسته شده نوعي تحليل محتواي گفتماني است       روشي كه در اين مقاله به        
 گزارشي دقيق و بهنگام از رخدادهاي زمانه است كه بر حول يك مفهـوم مركـزي        تاريخ بيهقي كه كتاب   

 ديـدگاهي    نگارنده با تكيه بر    .  سخن به ميان آمده است      ،»زوال«به رشته نگارش كشيده شده و در آن از          
دانيم كـه مـالط هـر     مي .تجدد و خودشناسي نيز مالزم يكديگرند : مقاله را نوشته استيد آ ميكه در پي   
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چه را   تاكنون بخش اعظم آن    .ه شدني نيست   شناخت بي نظري   ، به ديگر سخن   .ه است  نوعي نظري  ،شناخت
ام يي بود كـه از غـرب بـه و         ها  ه اغلب از منظر و به مدد تالش و نظري         ،كه از خويشتن خويش شناخته ايم     

 برخاسته از تجربه تاريخ     ،»ايراني«توان ادعا كرد كه يافتن ذهن و زباني          مي به گمانم به راحتي      .گرفته ايم 
 ماننـد هـر انديـشه       ، چنين ذهن و زبـاني     . و شناخت واقعي تجدد است     ،د فكري  شرط نخست تجد   ،ايران
 اگـر در    .هاي دگرگوني جديـد   تقديم و سوداها و خواس     قاعدتاً تركيبي است از خاطره قومي و فردي          ،اقخلّ

 اصلي خاطره قـومي خـويش را بـاز خـواني             يعني همان اجزاي   ، صرفاً متون فرهنگي گذشته را     ،روزگار ما 
ي هـا  هي دگرگوني مان را هم تنها به مدد نظريهاا اگر سود، در عين حال   . دوري تكراري پيموده ايم    ،كنيم

 باز هم گره بـر بـاد زده ايـم     ، شكل بخشيم  ،ان غربي  و در هم تنيده به ذهن و زب        ،برخاسته از تجربه غرب   
   .)8:1378و7ميالني،(

مجموعه نظام مند از پيوندهاي سـاخت يافتـه ميـان           «ست مفهوم  سرمايه اجتماعي به معناي        ببا كار 
 همكاري و اعتبار بوده و      ،كنشگران يك گروه يا جامعه كه مبتني بر هنجارها و قواعد خاصي مانند اعتماد             

ارنـده  گن ) 237 و  236 :1385 ،احمـدي  (»آورد مـي تيابي به اهداف فردي و گروهي را فراهم         موجبات دس 
ـ         ،خواسته است از ميان مفاهيم نوپيداي جامعه شناسي متجددانه          ا سنجه اي فراهم آورد تـا بـا آن بتوانـد ب

 .بپـردازد هاي پي در پي و تـاريخي ايرانيـان          فخيم و محتشم به آسيب شناسي زوال      تكيه زدن بر نوشتاري     
به قانون اساسي دادوستدهاي اجتماعي شهرت يافته و بـه ماننـد چـسبي              مفهوم سرمايه اجتماعي امروزه     
 دارايي شخصي هيچ كس نيـست و كـسي بـه          ، سرمايه اجتماعي  .دارد مياست كه جامعه را همپيوند نگه       

سرشتي « و   ،گردد ميتوار   اعتماد و پيوندهاي شبكه اي اس      ، بر هنجارها  ،رود ميتنهايي مالك آن به شمار ن     
ها دسـت   بـه هـدف  ، كارها را به سـرانجام رسـانيد  ،شود ارزش ايجاد كرد مي يعني با آن    ،زاينده و مولد دارد   

 »موريتها را در زندگي به پايان رساند و سهمي در زندگي جهـاني بـراي خـود دسـت و پـا كـرد                       أ م ،يافت
 ؛يي دوگانه دارد و شمشيري دو لبه اسـت        ها  ه نشان  اثرها و  ، سرمايه اجتماعي  .)229 :1385 ،كرراهي  مقدم  (

شـود عـده اي از كـسان      مي سبب   ، ولي از ديگر سو    ؛زند مي مهار   ، بر رفتارهاي خود سرانه    ،زيرا از يك سو   
بنـد و بـا بهـره    ها بر منابع قدرت سياسي و اقتصادي به ناروا دسترسـي يا  زيركيها و نامردمي   هتنها با تكيه ب   

 بـه شـيوه اي      ،حدجويانه و مريد پرورانه با پروراندن نوعي پيونـد دسـت نـشاندگي            هاي متّ گيري از گرايش  
    . خود و حلقه مريدان را پروار سازند،تبعيض آميز

بخـشد كـه     مي با كار بست مقوله سرمايه اجتماعي اين فرضيه را قوت بيشتري             تاريخ بيهقي بازخواني  
شـده كـه     مـي ي اجتماعي اسـتوار     ها  هدي ضد سرماي  ي زوال در تاريخ ايران زمين بر همپيون       ها  هبروز نشان 

ها گرچـه بـه      ايـن آميزشـها و پذيرشـ       . نژادي و مذهبي بـوده اسـت       ، قومي ،هاي مفهومي  آميزش ورددستا
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 ؛ درست است كه سبب ديرپايي تاريخي ايرانيـان گـشته     ،هنرمندي ايرانيان نسبت داده شده اما از يك سو        
 آخرت گرايي بيهقـي و پـشت پـازدن بـه     .تر نموده است   و طوالني   احتضار را نيز دردناكتر    ،ولي از ديگر سو   

 نه نشانگر وحدانيت خـواهي و ديـن         ، به طرزي تاريخي   ، بلكه نزد همه ايرانيان    ، نه تنها نزد وي    ،حطام دنيا 
 ناكاميهـاي فـراوان داشـته و        ، بلكه به دليل آن بوده است كه در دنيا خواهي و تصرف طلبـي              ،جويي آنان 

  نـداولها  مداده است كه اين نكته را بپذيرند كه هر كس را نوبتي است و تلك االيا                ميازه ن غرورشان نيز اج  
   .بين الناس

   اجتماعي ة سرماي.1

 ميـان    و پيونـدهاي    در تعـامالت    و طـوالني مـدت      اجتماعي نوعي سرمايه گذاري غيـر عمـدي        ةسرماي
 سـرمايه اجتمـاعي بـا    .پنهـان اسـت  آن در گذشـته      يها  هرسد و ريش   مي از پيشينيان به ارث      ،انسانهاست

نگراني دربـاره ديگـران     ، همبستگي ، آگاهي ، تحمل ،شناختي مانند اعتماد   رهاي شناخته شده جامعه     متغي ، 
 بنـا بـه گفتـه      .مشاركت در حل و فصل مشكالت ديگران و انسجام و همبستگي گروهي در پيوند اسـت               

 و احـساس تكليـف دركـسي بـراي          ، ديگر  پيوند ميان توقع و انتظار در شخصي نسبت به شخص          ،كلمن
در ميان افراد جامعـه      ) 1384:57 ،كلمن( به مثابه پديد آمدن وجوه اعتبار        ،برآوردن تعهد نسبت به ديگري    

 ،كه در جامعه مورد نظـر     ارد د از آن هر چقدر بيشتر باشد نشان      ) 59 ،همان( حجم ديون تسويه نشده      .است
 مثالي كـه ديويـد      .كنند ولي هنوز فرصت مناسب دست نداده است       افراد حاضرند خود را براي ديگران فدا        

رسد نمونه خوبي از وجه ساده       ميزند كه يكي محصولش امروز و ديگري فردا          ميهيوم درباره دو كشاورز     
 اگر هردو كشاورز نسبت به همديگر لطـف و ديـن تـسويه نـشده اي                 .شده مفهوم سرمايه اجتماعي است    

 :1384 ،پاتنـام  (» خرمن هر دو از دسـت خواهـد رفـت          ،ز اعتماد متقابل و امنيت    بي بهره ا  «: نداشته باشند 
 عينـي و    ي سرمايه به معناي كار انباشت شده و كتيبه واري اسـت كـه در سـاختارها                ، در اين مفهوم   .)93

بر تكـاليف و حقـوق متقابـل        و مشتمل   ) 133: 1384 ،بورديو(ذهني افراد در طول ساليان دراز حك شده         
اي اسـت كـه       سرمايه اجتماعي جمع منابع واقعي يـا بـالقوه         ،به تعبير بورديو  . استبت به همديگر    افراد نس 

 :همـان (  ايي  و شناخت متقابـل اسـت       ندستاورد شبكه اي با دوام از پيوندهاي كما بيش نهادينه شده آش           
 ، »خوب«هاي   شكل توان به  مي آيا    ، به يك تعبير    ،نخست آن كه    : مهم است  پرسش دو  ، در اين زمينه   .)147

باز توليـد      ،آيا سرمايه اجتماعي     ،دوم آن كه  و      باور داشت؟   )30 :1384  ،تاجبخش( سرمايه اجتماعي    »بد«يا    
فت و پرهيز   أبه وجود ر     ، سرمايه اجتماعي در ساده ترين معنا       .)1384:151 بورديو،( شود ؟  ميو بازپروري نيز    

  ،»عمـودي / افقـي «و      » نخبـه / تـوده     «ي  هـا   هر بر مبناي دو گان    تكيه دارد و اگ     ،از دشمني ميان هموندان   
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اعتمـاد    ، بـه نخبگـان    هـا   هاعتماد تـود     ، به يكديگر  ها  هاعتماد تود   : گردد مشتمل بر چهار حوزه است      تفكيك
پاسـخي سـاده و گـذرا بـه دو       بنـابراين   .)206 :1384 ،افه (ها هو اعتماد نخبگان به تود  نخبگان به همديگر    

  ،فوكويامـا (عبارت از آن است كه هر گاه حجم در گردش سـرمايه اجتمـاعي بـسيار كـم                     پيشين  پرسش  
ژه   هاي وي گـردد كـه بـه دليـل خـصوصيت          مـي مفرما   باشد نوعي بدبيني فزاينده بر جامعه حك        )180 :1384
يه اجتمـاعي    سـرما   ضـد  برد و به باز توليد     مي شدن جامعه را به پيش        ذره اي  روند ،به شتاب تمام     ،هاانسان

ها مدد برساند   پيوند ميان انسان   افزون شدن به جاي آن كه سرمايه اجتماعي به           ، در اين معنا   .كند ميكمك  
 ، به عنـوان نمونـه     .رساند ها ميان افراد ياري مي    يامدهاي منفي ناشي از بي اعتماديها و عدم تحمل        تنها به پ  

دي و  سرمايه اجتماعي جامعه را منقـسم ميـان خـو          ولي ضد     انديشد؛ مي   ، »همگان«به     ،سرمايه اجتماعي 
گذرنـد و    مـي هـا در نتيجـه از حـد اعتـدال            خودي .رانـد  مـي ها را به حاشيه     كند و غير خودي     غير خودي مي  

 در عوض    ، به همين سبب   .سازند  را مطرح مي   »ديگران  « و دعاوي افراطي مبني بر اضمحالل        ها  هخواست
 نـشاند   مـي م عدالت و هم آزادي را به نحو رضايتمندانه بر صدر             ه رسد مي به نظر    تعاون و همبستگي كه   

هـاي ديگـران محـدوديتهاي      سرمايه اجتماعي شده است بـر آزادي      جامعه در حال فروريزي كه گرفتار ضد        
 ، از ايـن منظـر     . )333 :1384 ،پورتس  (كند ميهاي زياده طلبانه را جانشين آن       و خود خواهي    ،گوناگون تحميل 

  در )406 :1384  ،دورالف(  خود را بـه شـكل ضـد سـرمايه اجتمـاعي      (Social bads)ي هاي اجتماعبدي 
به رفتارهاي نامطلوب منجر      ،ابلقها و در جامعه اي بدون ديون مت       اعتباري  آورند و در فضايي آكنده از بي       مي
و (ي و فـساد     بـ لانـزوا ط    ، فرقه گرايـي    خصومت،  رفتارهايي از قبيل    ،اعتماد  و  اي همكاري   جشوند و به     مي
هـايش  يه اجتمـاعي را از منظـر ويژگي  سـرما  بنابراين اگر .گردد مي جايگزين   )554  :1384  ،ك و نارايان  لكا

 اسـتدالل كـرده و آن را مثبـت          (Tautological) » همان گويانـه   /اين «به ناچار به طرزي     ،تعريف كنيم 
 ردتوان ايـن حقيقـت را        مينگاه كنيم   تماعي  ج اما اگر از منظر كاركردها به مفهوم سرمايه ا         .جلوه داده ايم  

 بلكه اين خمير مايه اخالقي جامعه است كه اگر فضيلت           ،نظر آورد كه ديگر فضيلتي محض در كار نيست        
 منفي  يد و اگر رذيلت پرورانه باشد سرمايه اجتماعي       آ ميجويانه باشد سرمايه اجتماعي در آن به گردش در          

   .دهد مي را در معرض فروپاشي قرار آن جامعه ،يا ضد سرمايه اجتماعي

  هاي بيهقي منش و ويژگي  ،زمانه . 2

 )سـبزوار ( در حارث آباد بيهـق     .ق. ه385دبير دستگاه غزنويان به سال        ،ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي    
 تحصيل وي در نيشابور بود كـه در         .رفتب در هشتاد و پنج سالگي از دنيا         .ق.  ه 470به دنيا آمد و به سال       

 بـا سـمت دبيـري بـه ديـوان رسـالت             .آمد ميفرهنگي مركزي مهم به حساب      وآن روزگار از نظر علمي      
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محمود غزنوي راه يافت و مدت نوزده سال تمام زيردست بونصر مشكان به نيابت وي پرداخـت و طـرف           
 چنـين   شد و بـا    ميي مهم در حوزه سلطنت به او واگذار         ها  ه نام اي پاكنويسي و انش   .توجه وي قرار گرفت   

 درك كرده و با پادشاهان و وزيـران از          ، از محمود تا ظهيرالدوله ابراهيم      را محضر ده پادشاه غزنوي      ،شغلي
  وقـوع   نزديك تماس مستمر بر قرار سـاخته بـود و در مركـز سياسـت و اداره مملكـت قـرار داشـت و از                        

تـاريخ  رسد نگـارش كتـاب       مير به نظ  .)154 :1370 ،يوسفي  (شد   ميرويدادها به سرعت و به دقت خبر دار         
 . آغاز كـرده باشـد     .ق. ه444يا ديباي خسرواني را از زمانه سلطنت امير فرخ زاد بن مسعود از سال               بيهقي  

 روايت اوست از دوران امارت مسعود غزنـوي و بـه همـين سـبب               ؛ است تاريخ بيهقي چه كه باقي مانده     آن
 درست تاريخ   هاي  شيوه  يكي از  ولي چون ؛د نامه است   نوعي مسعو  در واقع  بيشتر بازتابي از دوران مسعود و     

ي فـراهم آمـده     هاوقايع عهد پيش را با يادداشـت      ،سپري شدن زمانه است او نيز به دقت و درستي           ،نويسي
 تاريخ خود را فقط به پادشـاهان و شـرح فتوحـات آنـان               .نگاشته است    ،آمده ميخود كه در طول ايام گرد       

   ويژه نگردانيد و هم  معاينـه « روش خـود را بـر        .ف ضبط دقايق تاريخي بيشمار كرد     وود را مصر   خ  و غم« 
 تاريخي مجهول   تاقرار داد و منابع روايات خود را نيز معرفي كرد              ،  »سماع درست از مردي ثقه      «واقعه و يا    

ومـت  ل حك  در همه ادوار در مركز ثقـ       كه ،واندهكتاب خ   ،فكور  ، خردمند بود پخته مردي    .ه باشد فراهم نياورد 
 .و ناظر تحوالت زيادي بـوده اسـت         » در ميان كار     «  در جزر و مدهاي سياسي مملكت زيسته و غالباً         ؛بوده

 دانسته اند كه اخبار گذشته را بـر          )7 و   4 :1355  ،يوسفي (»آيينه تاريخ عصر  «كتاب وي را      ،به همين سبب  
يـا از كـسي ببايـد         : سه ديگر نـشناسند    اخبار گذشته را دو قسم گويند كه آن را           :استنگاشته   مياين نمط   

 و شرط آن است كه گوينده بايد كه ثقه و راستگوي باشد و نيز خرد گواهي            .شنيد و يا از كتابي ببايد خواند      
  . )9 ،همان (دهد كه آن خبر درست است

و چه تا اين غايـت برانـدم         كه آن   : تا به تعبيرش    است    از تمويه و تلبيس مستغني بوده      كمابيشبيهقي  
نشان دهد كه مستظهر به قوت خـرد و عقـل نـاب               )10 ،  همان  (خواهم راند برهان روشن با خويشتن دارم        

 و  10  ،همـان    ( »سماع درست از مردي ثقـه       « و سپس     »ديدار خويش   «آن را    شرط   نگاشته و نخستين   مي
 و بـه نـوعي تـاريخ         غزنويـان  هورتاريخ تمام نمـاي د      ، ديباي خسرواني خواجه بيهق    .دانسته است  مي  )11

 در هنگامـه رتـق و فتـق انـواع            دبيـر   بيهقـي  .ي دوره غزنوي بوده است    ها  ه و نخب  ها  هي سيال تود  اجتماع
ي منهيـان يـا   هـا  هنام  ،ي واصله به دربارها ه نام،ي ارسالي دربارها هدسترسي تام به نام     ،مراسالت حكومتي 

 بـه   ي سـلطنت  فـرامين   ،ي مـردم  ها  هشكايت نام   ،ياني مهم اميران و وال    ها  هنام   ،جاسوسان با عنوان معماها   
از آخـرين      :ها داشـته بـه ويـژه آن كـه          عزلها و نصبها و خلعت دادنها و مغـضوب شـدن            ،مناطق دور افتاده  

 ، يا قراردادهاي سياسـي    ها  ه و مواضع  ،ها  ه پيش نويس نام   ،مهمترين اسناد دولتي    ،سالهاي حكومت محمود  
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گذشت و او با خط خوشي كه داشت از روي ايـن اسـناد نـسخه بـرداري                   يماز زير دست اين دبير بيهقي       
 نه رعيت   .)مقدمه جعفر مدرس صادقي     ، شانزده  :1377 ،بيهقي  (كرد  براي كتابي كه قصد داشت بنويسد          مي

 دبيري بود كه از نزديك شاهد وقايع دوره دعاوي مـسعوديان و محموديـان و سـپس                   ،بود و نه از اشراف    
هم در قلب ماجرا بود و هم آن چنان در گير ماجرا نبود كـه چيـزي از              :لطان مسعود بود  نخوت و ضعف س   

  . )بيست  ،همان (گذشت از چشم او پنهان بماند  ميآن چه 
 را پيشه خـود      كه آن   خردمندانه هاي داوري  با  و  است مل و تنبه شناور   أكتاب خواجه بيهقي دبير در جو ت      

  ،هـا بـي اعتمادي     ،هـا هـرج و مرج      ،هـا نـا ايمني     ،دعاوي پدريان و پسريان      ،در باره قوم نوخاسته    بوده   ساخته
به قضاوت    ،ها به مخدومين   مصيبتها و خيانت خادم     ،ها محبوس شدن  ،ها مغضوب شدن  ،هاكشته شدن   ،تزويرها

 و بي ايماني را عادالنـه و ژرف كاوانـه گـزارش كـرده اسـت                  ، نا ايمني   ، سستي اخالق   ،نشسته و انحطاط  
ــال( ــناس ــه وي. )7 :1374  ،مي ندوش ــا در   ، در زمان ــه تنه ــرزمين  ن ــاط س ــر نق ــه در اكث ــران بلك هاي  اي

  شرق ايران به ويژه خراسان بزرگ به مثابه چهـارراه . فراگير شده بود   هايي رخ داده و بعضاً    اغتشاش  ،اسالمي
موقعيتي خاص يافتـه    ،هاي آسياي مركزيتجارت آسيا و سدي در برابر يورشهاي گاه و بيگاه بدويان استپ    

شـدند ولـي    مـي ثير فرهنـگ ايرانـي شـناخته    أب و تحت تمتعص  ، غزنويان ترك تباراني سني مذهب   .بود
 سـاخت  .فتور فراوان مواجه ساخته بـود  با   آنان را     )55 :1375 ،والدمن(له جانشيني   أبحراني فراگير به نام مس    

 تلفيقـي بـود      :طه ضـعف تبـديل شـده بـود زيـرا           نزد غزنويان به نق    ،آميزش جويانه ايراني و تازي و ترك      
ل كـشورداري   صـو بـا ا     )اعم از غالمان يا بدويان    ( آل حكومت نظامي ترك و مغول        هناهماهنگ ميان ايد  

 روايتي دست اول از رويارويي خير و         ، كتاب بيهقي  ،در اين ميان    .)56 ،همان(ايراني كه در خدمت خلفا بود     
 اسـت كـه     ن نكته ديگـر آ    . درون كانون توطئه يعني دربار بوده است       شر بود كه وي شاهد مستقيم آن از       

 »بيابان را پدرو مـادر    «ده و دائمي ميان قبايل اسكان نيافته و تمدن شهري را فهميده و              ينوي تنش فرسا  
 وانگهـي دوپـارگي ديرپـاي       . خوانده بـود    )27 :1378 ،ميالني  ( را پدر و مادربرخي ديگر        »شهرها«و    ،برخي  

 بـوده    )33 ،همـان   (زبان بيهقي زبان قومي تسليم تقدير تاريخ          :، يك تعبير  بهايران زمين را پذيرفته و    تاريخ  
 فلسفه عـصر  از به همين دليل بي گمان او .ر شده است كرده سرنوشت تاريخي او چنين مقد      ميكه گمان   

ش با اخالق در توصـيف وقـايع        افزون بر آن كه عنصر خرد را نيز در آميز           ،خود آگاه بوده و جبر را پذيرفته      
خواننده را هم از سر اجبار و هم از سر اختيار به داوري خردگرايانـه و اخـالق                   دانسته است تا بتواند    ميروا  

دانـش    (دانـسته    مـي فـن سياسـت و روان شناسـي اجتمـاعي را نيـز              .  بين خير و شر وادار سـازد       پسندانه
ست گـرد زوايـا و خبايـاي رخـدادهاي تـاريخي همروزگـار              توانسته ا  مي وگرنه ن   )179 و   176 :1374 ،پژوه

دهـد كـه افـزون بـر واقعـه نگـاري             مـي ي اخالقي او در ديباي خسرواني نـشان         ها داوري .خويش بگردد 
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و در مقـام تهـذيب       را نيز پيشه خـود سـاخته بـوده            )375 :1374 ،شفيعي  ( اندرز گويي صميمي      ،پراحساس
 نثر وي مـشحون     .آمده است  ميبر  ) 394 :1374 ،فرزام(ري همگان   اخالق و تشحيذ اذهان و تنبيه و بيدا       

ـ            ، تصوير پردازي  ،هااز نگارگري  ثير احـساس انگيـز     أ ايجازها و اعجازهاست كه در خود نوعي موسيقي پـر ت
نماياند كه   مي اشخاص را گاهي اوقات چنان       شخصيتكند تا جايي كه      ميرا حمل   ) 827 :1374 ،يوسفي(

 :1374 ،بينش(كند به عنوان نمونه در حال رفتن به مجلس بزم سلطان مسعود              ميخواننده امروزي حس    
خواهي و پند دهي را پيشه خود سـاخته بـوده            نيك   ،دهد كه وي از سر قصد      مي نثر وي نشان     .است) 97

خـود و  توانـد قيافـه    مياي است كه هر كس   چنان نگارش شده گوييا آينه     نو آ ) 53 :1374 ،بحرالعلومي(
 فروتني و غرور و     ،يت درستي و نادرس   ، مهر و كين   .ي عبرت انگيز برسد   ها  ه را در آن ببيند و به نكت       ديگران

ايثار و طمع را به خوبي نمايانده و سخت بر حماقتي بزرگ تاخته است كه انسان از بهر جاه و حطـام دنيـا              
   .به ريختن خون مسلماني برخيزد) 104 :1374 ،پروين گنابادي(

 نخبگـان در آن  . بر شكوه و تجمل در بار و يك ديوانساالري پيچيده استوار شده بود  سلطنت غزنويان 
 سالطين غزنوي جز در  . خبري در ميان نبود    دهينشستند و از توده مردم به جز هنگام ماليات           ميبر صدر   

 هـا  ه تود از،ي خود را مستقيم به گوش درباريان برسانند   هاالم بود و مردم حق داشتند شكايت      ظمواقعي كه م  
 كـارگزاران ديوانـساالري و فرمانـدهان        ، نـديمان  ،مالزمان سلطان را در مجلـس مظـالم        : ولي .جدا بودند 

قـدر    بـود و آن    هـا   ه شنونده اخبار تود   ،بنابراين بيهقي دبير   .)137 :1378 ،اسورثب(دادند مينظامي تشكيل   
يي از آن را هادست يـازد و برداشـت    ها  ه به روانشناسي تود   ،ي مردمي هاهوشياري داشت كه از خالل شكايت     

كرد كـه نخواهـد بـدهكار        مي وانگهي آن قدر مواجبش كفايت       . خود بياورد   ميان سطور   نانوشته فضايدر  
 مشاهره دبيران ديوان رسـالت بـه        ، زيرا در آغاز پادشاهي مسعود     .اشراف و مايه داران و مخذول آنان باشد       

 در روايـت تـاريخي خـود بـر          ، خواجـه ابوالفـضل دبيـر      ،اين بنـابر  .)63 ،همان(زد ميهفتاد هزار درهم سر     
   .آورده است مي و به كتابت در ديده مي وقايع را ،انديشي تكيه زده بود و با حزم مناسبجايگاهي 

   اجتماعي در هزار توي متن ة سرماي.3

 »دگانافزودن نشاط به خواننـ    «اش   نويسد كه بخشي از گزارش تاريخي      ميبيهقي دبير گرچه به صراحت      
 :1383 ،بيهقـي  (؛ كه از سـخن سـخن شـكافد        ، با چنين چيزها خوش باشد     ،ه تاريخ  خاص ،كتاباست كه   

 در : نيز هدفي ويژه دارد   ها ولي در همان داستان سرايي     ،كنيم مي را فهم    »زايش رمان « ، كه ما از آن    )*184

                                                 
 .        ياحقي است  محمدجعفرنسخه تصحيح شده دكتر   فياض به اهتمام دكتر به ها تمامي ارجاع *
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  .)204 :همـان ( شدگان بيدار شوند    از براي آن آرم تا خفتگان و به دنيا فريفته          هاميانه اين تاريخ چنين سخن    
 دل بـه گيتـي   .خوانـد  مـي انديشد بلكه آن را مايه عبرت  ميكند و به لذت داستان گويي ن     ميفخر جويي ن  

زيرا قضاي   ) 86 :همان( ببندد »فريفتكاردل درين گيتي    «خواندش كسي را كه      ميبندد و احمق     ميغدار ن 
 .)43 :همـان (چنان كه مراد آدمي در آن باشـد       ه  ن د فرماي  رود كه وي خواهد و گويد و       ايزد عز و جل چنان    

ثر بوده بلكه دل مـشغول در ميانـه كـار           ؤسس و نه م   ؤشايد سرشت و سرنوشت او نيز چنان بوده كه نه م          
 : خرد است  ، اما دست كم به شكلي عقالني بر اين باور بوده كه پايه خود شناسي و شناخت                .شده است  مي

 در تاريخ نويـسي نيـز       .)122 :همان( خويش را بدانستي چيزها را دريافتي      ذات كه چون    ،ذات خويش بدان  
 :همـان (دانـد  ميراست نويسي را سبب بيداري      داند تخسير و تحريف و تقصير و تبذير كردن را و             ميروا ن 
 بـر وي خـرده      .گويد و به اختفاي قلم عـادت داشـته اسـت           مي را باز ن   ها  هگرچه خود بسياري از نكت    ) 429

و چـه   ) 642 :همان( زيرا اصل معهود و مسلم آن بوده است كه قلم روان از شمشير گردد              ، گرفت توان مين
 به روند زوال سرمايه اجتماعي اشارتي صريح كرده و خواننده امروزي را بـا اوضـاع                 ،سود كه از همان آغاز    

 آشوبي همـه     شهر ، همان ترس مستور و مزمني كه به هنگامه فوت پادشاه          .روزگارش آشنا گردانيده است   
 :مانـده انـد   مـي شده است و همگان متحيـر   مي ساكت هارفته و قلم مي در كام هاو زبانگرفته  ميجا را فرا   

كـه آن كارهـا كـه تـا اكنـون            .. .سواران مسرع رفتند تا امير محمد بزودي بيايد و بر تخت ملـك نـشيند              
 :همـان (كارها از لوني ديگر گـردد      ، بيشتر به حشمت پدر بود و چون خبر مرگ وي آشكارا گردد            ،رفت مي
 زوال سرمايه اجتماعي و      زيرا با يي ويژه است    هانيازمند خصلت  ، مملكت داري به هنگامه آشوب     .)51 و   50
 ،هـا   ه در ايـن هنگامـ     .)53 :همان(كار اصل ضبط كردن اولي تر كه سوي فرع گراييدن          ،ي اخالقي هابنيان

ي نگهدارنده اجتماع بـه سـستي       ها  هلفؤشود و م   مير بسته    و تشديدهاي فراوان به كا     ها و عنف  هازشت نامي 
نخست ببريد و اندازه نگرفت پس بدوخت تا موزه و          رود كه هركس     ميد و زمانه به طريقي پيش       ينگرا مي

 مردمان در گـزينش خـرد و        ، به جاي آن كه به شيوه اي خردمندانه        .)267 :همان(قبا تنگ و بي اندام آمد     
 :همـان ( را به تمامي به جاي آرند چنان كه برابر يكديگر افتند به وزنـي راسـت  اين سه قوت  ،خشم و آرزو  

  ضـد  ينـده  زا ، بيهقي پيامد اعتدال است و افراط و تفريط        تيزبيننزد ذهن    بنابراين سرمايه اجتماعي     .)123
   .روند ميسرمايه اجتماعي به شمار 

  درون مايه سياست و زوال و عدم انباشت سرمايه اجتماعي ) الف

 زمامداري را بـه  ،شده و از همان آغاز ميدر گذشته ايران بر بدبيني استوار    و كردار سياسي      سياست نگاه به 
زني عاقلـه    والده بونصر مشكان و    :كرده است  مينخستين دشمن انباشت سرمايه و اعتبار اجتماعي مبدل         
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 چه دوست دارد آن كـس را   اي پسر چون سلطان كسي را وزارت داد اگر       :بود و از استادم شنودم كه گفت      
 :همـان ( و پادشاهي به انبازي نتوان كرد      ، از آن جهت كه همباز او  شود در ملك          ،در هفته يي دشمن گيرد    

  بـراي شـورش و  و راهـي ) 121 :همان( »ت شايسته استپادشاهان را اطاع  «بنابراين از همان آغاز     ) 325
 بـه طـور حـتم    شـودكه  مي اين گونه استدراك دي او گام زنأ كه خالف ر   كسي.قيام عليه آنان وجود ندارد    

ه انديشيم كه نبايد كه حاسدان دولـت را كـ       مي :خيزد مي بر   هاي او آتش  ها  همشغول توطئه است و از دسيس     
 چون كژدم كه كـار      ؛افزايند مي هاكنند تا كه برود و اگر نرود دل مشغولي         مي خويش   دكار اين است كه جه    

واب زمامداري با    هر كس را نبايد زهره اين باشد كه در اب          .)111 :همان(او گزيدن است بر هر چه پيش آيد       
  تنهـا  در عـين حـالي كـه قاعـده بـازي را           ) 92 :همان(»چه محل هر كس پيداست    «پادشاه سخن گويد    

ـ       .شـود  مياوباش خوانده    ،مخالف. كند مي معين   است كه زمامدار  شـورش  ،م دسـته جمعي   هـر گونـه  تظلّ
 هـشت   ؛ديگر روز گفت اسيران و سـرها بياوردنـد         : مايه عبرت باشد   تا ت اس مستحق سركوبي محسوب و   

 مـوقعي كـه     .)73 :همـان ( بردار كردند و حشمتي سخت بـزرگ بيفتـاد        .. .بودند.. .سرهزار و هشتصد و اند      
شوند  مي) 44 ،همان (»همه موقوف « ،اي كه باشد   افتد حال به هر حيلت و بهانه       مي  و مقام  كسي از تخت  

 هـيچ ايمنـي     ،ي مزورانه ها  هي مكرر و دسيس   ها و كشتن  ها بي اطميناني  و ها زيرا از رقابت   ؛رام گيرد  آ ،تا اوضاع 
   .)108 :همان(همگان زبان در دهان يكديگر دارند ،نيست و از بيم و ترس مدام

 و چـون    ،ايـستاد از اسـتبداد     مـي طرفه تر آن بود كه هم فرود ن        كهناانديشيده كاري  و استبداد پادشاه       
شد رويه اعتماد متقابـل حتـي در         ميكرد و سبب     ميعاقبت كار را بدتر     ) 529 ،همان( انست ايستاد؟ فروتو

ل ب سبب ساز زوال اعتماد متقا     ، پادشاهي سخت دهن بين كه خود به دست خود         .ميان بندگان عالي برافتد   
رد كه نـه بـه    و ليكن بس شنونده است و هر كسي  زهره آن دا،نيست همتا و حليم و كريم است       :شد مي

 ،اما به قاعده پادشاهي   ) 109 :همان( و او را بدو نخواهند گذاشت      .اندازه و پايگاه خويش با وي سخن گويد       
 بلكـه در اطرافيـان      ، را نـه در سـلطان      ،كاسـتي باز اين جمله تاريخي كه ريشه در نگاه تقدير گرايانـه دارد           

 كـه سـبب     اي تـاريخي    رويـه  .)113 :مـان ه( عيب از بدآموزان است    ،از خداوند هيچ عيب نيست     :بيند مي
يي نيز از ميان برود تا جايي كه نخبگان بـا خودشـان يـك چيـز                 أاندك مايه همدلي و همر    شود حتي    مي
 پيش پادشاه سخن از لـوني       ،شد مي ناشي    از فضاي بي اعتمادي متقابل      كه گفتند ولي از ترس عقوبت     مي

 و همه حـشم     .كه به تهمت بازگردد ناكردني است      كه نصحيت    ،جز خاموشي روي نيست    :راندند ميديگر  
فـراز كردنـد تـا       مي و بوسعيد مشرف را      ،گفتند بيرون پرده از هر جنسي چيزي       ميدانستند و با يكديگر      مي
 كـه در خـشم      ، و چون پيش امير رسيدند ي به موافقت وي سخن گفتندي           ؛داشت مي و سود ن   ،نبشت مي
  ) 530 :همان(شد مي
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 هـم اتحـاد و   ،كرد مياز ترس نهادين هم نخبگان را دسيسه دان و توطئه پرور سالوس و رياي ناشي     
 هم نيـك خـواهي را زايـل         ،داد مي هم پادشاه را به مرور همه چيزدان نمايش          ،گردانيد ميهمدلي را زايل    

 .سـاخت  مي تنها   ، همگان را در درون تارهاي تنيده از بي اعتباري و بي اعتمادي متقابل             ،گردانيد و هم   مي
 تنها زماني كه خليفه بغـداد نـشين نامـه           .ت تفاوتي نبود  ي البته ميان سلطان و كارگزار و رع       ؛در اين تنهايي  

 سخت قـوي  ،  امير،داد مينمود و خودي نشان  مي هديهكرد و خلعتي  مينوشت و حمايتي معنوي    مياي  
ماند كه   مي يبه نوعي دلخوش  يي  ها چنين حمايت  .)77 :همان(شد ميو كارها از لوني ديگر      ) 55 ،همان(دل  

نمود كه آن نيز براي گسترش فـضاي   مي اندكي گرم    ،فردي دور و تك افتاده را در ميان جمعي از آدميان          
 .آورد مـي آمد و پادشاه را از پيله تنهايي خـود تنيـده اش بيـرون ن               ميتوسعه طلبي جغرافيايي خليفه به كار       

 سـخت  ، قرمطـي برانـداختن   در پوشـش  به نام مذهب و،و با خويشان خودپادشاه حتي در ميان نزديكان     
ند كه چـرا    افزود زيرا مجبور بود توجيه ك      مي بر تنهايي او     ،نمود تا مايه عبرت باشد و اين       ميرفتاري خشن   

 ، زيرا از پيش   ،كرد از سر دولتخواهي حرفي بزند      ميت ن أ پس ديگر كسي جر     زان كسي را برانداخته است و    
رفت در معنـي تفتـيش و زشـت          ميبسيار نامرد هزاده محمد   اكه با ش   مي هنگا .دانست مي خود را    سرنوشت
 ولي هنگـامي كـه      . بود  سركوب مدعيان سلطنت    به معناي    .)97: همان(و ليكن بازجستي نبود   .. .گفتندي

داونـد  خنده با   علي حاجب كه امير را نشانده بود فرموديم تا بنشاندند و سزاي او به دست او دادند تا هيچ ب                   
نشان از سركوب كارگزاران دارد تا جسارت نورزند و سهل نپندارند كه            ) 99 :همان(خويش اين دليري نكند   

 پادشاه به تنهايي خود و به عزلتي كه خـود در دام آن    ،در اين دو گام    .توان شهزاده اي را مخذول نمود      مي
يابند  مي ديگر جسارت مشورت دهي صميمانه ن      ،ان نه خاندان سلطان و نه كارگزار      .افزود ميآمد   ميگرفتار  

توانست مايه همدلي باشد هم خود را كنج         مي سلطان كه    ،چرخد و در اين ميانه     ميو كارها بر مدار هراس      
 در اين حـال اسـت كـه    .سازد و هم عوام و رعيت را يله و رها          مي هم كارگزاران را پراكنده      ،كند مينشين  

 :پـردازد  مـي ي خود ساخته اش به افزون سازي قدرت مستبدانه و مغرورانه خـود              پادشاه براي فرار از تنهاي    
 و  ؛ باشد چنان كه نخست بر منابر نام ما برند به شهرها و خط به نام ما كنند آنگاه نـام وي                     ابرادر خليفت م  

روز  در ايـن تنهـايي       .)103 :همـان (نويسند آنگاه نـام وي     ميطراز جامه نخست نام      اروينبر سكه درم و د    
ور آگردند زيرا سخت رعـب      مي كارگزاران و رعيت به كار خود مشغولند و كمتر گرد پيوند با پادشاه               ،افزون
پردازنـد تـا هـم خـود را از           ميكند همه به شتاب به ظاهر سازي         مي تنها زماني كه امير قصد ديدار        .است

 ،در رسـيد بـا خيلتـاش مـسرع        ها هچون نام  : دل خوش دارند   ،عقوبت نجات دهند و هم پادشاه را به دروغ        
 .)68 :همـان (و ديگران كارها بجدتر پيش گرفتند و آنچه ناساخته بود به تمـامي بـساختند                غازي    حاجب
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تقابل اجتماعي و پيدايش     بر سر ظاهر سازي و تك روي و نيز زوال اعتماد م              پيماني نانوشته  چنان بود كه  
  . دش مي ميان تنهايان بسته ،نفي اجتماعيسرمايه م

  فرايند زوال سرمايه و اعتماد اجتماعي ) ب

يي استوار شده بود كـه همگـي بـه زوال ديـون متقابـل اجتمـاعي مـدد                   ها  هفلّؤمملكت داري بر م   قاعده  
 اگر امير مردي از كارگزاران خـود را         .ساخت مي ترسان   ،رساند و مردمان را بر واهمه اي مزمن و مداوم          مي

شد نامه اي بخواهـد از ديـوان         مي تلقي و امير مجبور      وي اي از پايان عمر   خواند نشانه    ميبه پايتحت فرا    
فهميدنـد از بـس كـه       مي بوي مرگ    ،زيرا همگان از فراخوان   ) 349 :همان (؛كه مرد قوي دل شود    ل  ئرسا

گـوش اميـر را از كـسي پـر          «و از بس كه     ) 645 :همان (شمردند ميمنهيان داشت بر همگان كه انفاس       
 قاعـده زمامـداري بـر       .كه فالن شخص چون است و لياقـت كـارگزاري نـدارد           ) 451 :همان (»كردند مي

 پادشـاه مقتـدر و ضـعيف در          تمـايز  شد و در حقيقـت سـنجه       مياستوار  ) 647 :همان(ي هولناك   هاكشتن
 كـسب احتـشام بـه مـرور بـه زوال            .آمـد  ميحاصل  ) 651 :همان (»ي بسيار هاحشمتي بود كه از كشتن    «

زدود و بنايي از بدبيني و دوئيـت بنيـان           ميي نيك را    ها  هانباشت مي زيرا تما  ،شد مير  سرمايه اجتماعي منج  
كردند چنان كه بوسهل در سر       مي تعاون بر امر منفي      ، گاهي اوقات كارگزاران در برانداختن كسي      .كرد مي

فـت و   بايـست فـرو كو     ميو وي را    ) 305 :همان (خوارزمشاه آلتونتاش راست نيست   سلطان نهاده بود كه     
جيـز  محقيقت بلكه بـر      بر گفتن     نه ، افزون بر آن كه شيوه سخن گفتن با پادشاه         .پادشاه نيز دهن بين بود    

زي گفتي كه پادشاهان بزرگ آن فرمايند كه ايشان         يكسي را نرسد كه در آن باب چ        :شد ميگويي استوار   
 .گـشت  مـي  و مصالح فرامـوش      شد ميي نيك و بد انباشت ن     ها  ه بنابراين تجرب  .)277 :همان(را خوشتر آيد  

 در حـق همگـان كمـك    ها و درشـتي هاكارگزاراني بدسيرت نيز چون بوسهل زوزنـي بـه انباشـت دلريـش          
 هاو دربـاب ايـشان تلبيـس      كـرد    مـي كـرد و زبـان در خداونـدان شمـشير دراز             ميباد در سر  «كردند و    مي
 هـا حيلتبـسياري       ،هـا   ه و دسيـس   هـا  زين سبب بود كه از واهمه زخم زبان         )317 و   316 :همان (.»ساخت مي
 زيرا  . گريزان باشند  هاتزوير و ضد انباشت نيكي      ز  ا و از فضاي پر     )262  :همان   (ساختند تا شغلي نپذيرند    مي

 .افتادنـد تـا افتـاده برنخيـزد        مـي شـدند و در حيلـت        مـي سـخت غمنـاك      ،در هنگامه افتادن يك كـس     
هن بيني مداوم او بود كه ناكسان       دبود و از    ) 239 : انهم (سخن شنو نيز  سلطان   ، از بخت بد   )243 :همان(

 ، البته در هنگام فروافتـادن كـسي       .سپردند مي ها و بدي  هاژم  شدند و دل به د     ميبه اغراض خويش مشغول     
 چاكر پيشگان خامل ذكـر كـم مايـه        ايستادند و    مي ديگران در حيلت     .شدند ميهمراهانش نيز با او ساقط        
 در ايـن     .رفتند و ديگـر كـسي را ايمنـي از خـود نبـود              مي انفاس خداوندان خود      به شمارش   )230 :همان(
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شدند و به زوال سرمايه مثبت اجتماعي و به شـكل            ميهمگان به نادرستي به هم مشغول          ،فضاي ناايمن 
 مردم بسيار ديـده بـود كـه      ي دبير، ين سبب بود كه بيهق    ا ز ا.رساندند ميگيري سرمايه منفي اجتماعي مدد      

 . بـود  فـراوان    ،رويـي در ميانـه كـار        نبوده است و دو     )125  :همان( و فعل آنان يكسان و باهم منطبق       قول
دل مشغول تر و متحيرتر نديدم از ايـن         ها بودكه استادش بونصر مشكان را       مي بهم ريختگي و نامرد    همين

  بـه   بـاور  ا خود بقبوالند و ب     را به  هاژي  توانست انباشتگي ك   ميزيرا وي ن  ) 164  :همان  (روزگار كه اكنون ديدم   
رونـد   مـي بيند كه به استقبال خواجگان و كـارگزاران جديـد            مي چون مردمان را     .آن با امير همكاري كند    

بينـد كـه در پاسـخ پرسـش          مـي و مردمان را       )170 :همان (بعضي از بيم و بعضي از دل      بعضي به تقرب    
گفتند نيكو آن باشد كـه خواجـه         ؛ از ترس و نفاق    پادشاه همه ساكتند نه از سر احترام و بزرگ منشي بلكه          

 . )269 : همان  (بزرگ ابتدا كند و آنچه بايد گفت بگويد تا آنگاه ما نيز به مقدار دانش خويش چيزي بگوييم                 
گرفت تا فروكوفتن و از ميان برداشتن كـسي كـه            مي صورت   ها از اوضاع چنان بود كه اغراق      يبي اطمينان 

حـال بازگفـت بـه ده پـانزده          و    ،اي خشونت آميزتر و عبرت انگيزتر داشته باشد        قصد آن كرده بودند جلوه    
گفتنـد و    مـي شد و به پادشـاه چيـزي را          ميرويي سكه رايج    وديگر آن كه دروغ و د        )175 : همان (.زيادت

 اين راي سخت نادرست اسـت و         :رفت سوي ديوان گفت    ميبرخاست و در راه كه      نمودند ولي    ميتوصيه  
نذري   ،به همين دليل از يك سو        )272 : همان (.گردن خويش بيرون كردم اما شما دو تن گواه منيد         من از   

 هازيرا كنه و بنه رقابت       )166 :همان (،زيم مي امروز كه دشمن ندارم فارغ       .كرده كه هيچ شغل درباري نپذيرد     
شود كه امير شغل به خواجه احمد        مي پديدار   ها  هخود بزرگ بيني در دايره توطئ       ، و از ديگر سو     ؛شناسد ميرا  
 حسنك وزير را سـگ       ،همين بوسهل    .)168 : همان(چون من نخواستم به او داد     گويد   ميدهد بوسهل    مي

كنـد زيـرا در كـانون     مـي بايـست بـردار شـود و تفتـين مـدام           ميدهد كه    مي لقب    )195 :همان  (قرمطي  
 بوسـهل   .رود ميبرد كه كارش جلو      ميدهد گمان    ميگويد و رواج     ميي دربار آن كس كه دروغ       ها  هتوطئ

گويد تـا خـون مـذهب        مي قرمطي   دست به نقد  دهد و  مياين كار را با تمسك به مفاهيم مذهبي صورت          
 هاچنين مبالغت  استخفافي از حسنك ديده و اكنون        .داند ماجرا از چه قرار است      ميبجوشد در حالي كه خود      

 پادشاه ياد گرفته است كه سياست به ياري و تعاون دو تن برابر              ،حال  .)192 :همان(در خون او گرفته است    
و چخيـدن شـيران و   دانـد كـه سـتيزيدن     مـي و نيز  )227 :همان(گنجدندو پادشاه در يك اقليم      نيست كه   

  ،گنجشك طلـب آشـيانه بـاز محـال اسـت           و نيز اين درك را دارد كه          )190  :همان( ، محال است  نروباها
   .)197 :همان(بديشان نمايند پهناي گليمگرنه پادشاهان و   )658  ،همان(

پادشاه نيز خود محصور قواعد ويژه رقابت سياسي است كه بيشتر به زوال سـرمايه اجتمـاعي كمـك                   
 پادشاهي خردمنـد و فـره منـد     وجودگمان ، زتزوير و ترس و دورويي  ا كند و گرنه در درون محيطي پر       مي
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و  ] هـا بـازار گـرم كن     [وقانتـس باشـيم از م    ميرفته است نارفتني تا خجل      كارها  شود زيرا    ميخيالي باطل   
كـارگزاران    ،به همين دليل  ) 315: همان(و عاقبت نا نگران و جوانان كارناديدگان      ] سخن چينان    [ مضربان

در خـشمĤگيني  فخيم و محتشم نوعي رفتار سياسي و اجتماعي مبتني بر مشورت را براي آن كـه پادشـاه      
مگر صـواب     :دارند كه مقدمه اي بر زايش سرمايه مثبت اجتماعي است          ميوي عرضه    نكند بر    كار بيهوده 

آن است كه خداوند نديمان خردمندتر ايستاند پيش خويش كه در ايشان با خرد تمام كه دارنـد رحمـت و                     
اعت رافت و حلم باشد و دستوري دهد ايشان را تا بي حشمت چون كه خداوند در خشم شود به افراط شف                    

ي مثبـت   هـا   هزيرا خشم پادشـاه بـه زوال همـه انباشـت            )127 : همان(ف آن خشم را بنشانند    كنند و به تلطّ   
چيننـد و خـود برتـر بـين          مـي گوينـد و دسيـسه       ميدروغ    ، مردمان از ترس   چونگردد   مياجتماعي منجر   

مگـان و همگنـان    دوسـتي و تعـاون ميـان ه     .كنند ميگويند و هزار ساز ناساز كوك        ميشوند و تملق     مي
 كوتـاه شـود و بـازار مـضربان و           هـا چون وصلت و آميختگي آمـد گفـت و گوي           :پيامدهايي گران بها دارد   

مفسدان كاسد گردد و دشمنان هر دو جانب چون حال يك دلي و يك دستي ما بدانند دندانهاشـان كنـد                     
انه و ناپسندها را از زبان و قلم        خواجه بيهقي پسندهاي زم     . )222 :همان(شود و بدانند فرصتي نتوانند يافت     

كنـد كـه مردمـان       مـي آورد و وصيت او را به مثابه وصـيت خـود تلقـي               مي يمبزرگمهر حك  شده   اسطوره
تواند مردمان   ميست كه   ها مصر باشند و بپذيرند كه نيكي      هاو بر انواع خوبي     ، برحذر ،هابايست از انواع بدي    مي

نيكويي گوييد و نيكوكاري كنيد كه خداي عز و جل كه شما               :انديك جامعه را كنار هم بياورد و متحد گرد        
 .را آفريد براي نيكي آفريد و زينهار تا بدي نكنيد و از بدان دور باشيد كه بد كننده را زنـدگي كوتـاه باشـد                        

  به زعم بيهقي   .ندنكشند و مثله ك   ب او را     دستور داده بود   سف بار آنكه كسري نوشيروان    أ ولي ت   )320 :همان  (
   . انگار كه نيكي را كشتند و تخم بدي را پراكندند،دبير

  اجتماعي ةنخبگان و سرماي) ج

گه سياسـت     ،دارد ميه خوار   ا رايج بود و در اين ميانه پادشاه است كه گ          مشي ،دعوي نخبگان عليه همديگر   
 وزارت  ،و كار وزيـر    ، سپاهيگري ،كار سپاهي   ،كشد زيرا به زعم امير     مينخبه اي را بر       ،كند و گاهي ديگر    مي

 نخبگان رتبتي بر يكـديگر ندارنـد        ، از اين منظر   .تا هر كسي را محلتي و مكانتي باشد          )420 :همان(است  
پيوندهايي خشونت بـار دارنـد و از          ،و گرنه در ميان خودشان       ،مگر آن كه بكوشند به پادشاه نزديكتر باشند       

 اما ميان خود    .)652 :همان(دارند ميليه يكديگر روا     ساده ترين تهديدي است كه ع      ،ميان به دو نيم كردن    
 هـا كننـد و مفاخرت    مـي سـس كـرده ادعاهـا طـرح         ؤنيز در باب آنكه چه كسي خدمت به پادشـاه اول و م            

 زيـن سـبب   .كردند ميزيرا سابقه را نشانه انباشتگي خرد و تجربت زمامداري تلقي   ) 372 : همان( جويند مي
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) 314 :همـان (بر نخبـه جـوان    مشاور پير را ،ندروي نابخردانه پادشاه  تز  بود كه دست كم براي جلوگيري ا      
   . گرددها و اعتبارها هتواند سرآغاز انباشتگي تجرب ميدانيم احترام به پيشينه پير  ميداند و دست كم  مي برتر

داد كه رتبت و مقام نخبگان چون اسـت و دسـت كـم     ميمراسم سالم نوروز و سفره عيد فطر نشان         
و از  ) 279 :همان(كند   ميفتني است كه همه جا رد و نشانه از پيوند ميان نخبگان با نخبگان حكايت                پذير

ي ها و دهن بيني    غزنوي  نخبگان نيز از ناايمني ناشي از استبداد مسعود        .آيد ميعوام حكايتي كمتر به ميان      
 و  .)107 : همـان (يافتنـد  مـي وافق  توانست دودمان خانداني را بر باد دهد با هم ميلي به اتحاد و ت              مياو كه   

 درباريان از بهر منافع     . بود ها راه و رسم عبارت از دسيسه كردن و تباه نمودن راستي           ،گرنه در ميان خودشان   
و گـاه   ) 91 :همـان (دهنـد    مـي بافند و پيش پادشاه به اغراق جلوه         ميگويند و    ميپشت سر هر كس         ،خود

  ،و البته پادشـاه نيـز بـدون درنـگ         ) 89 و   88 :همان(روند   مياري  كنند و گاه راه غد     ميرسم تسليم پيشه    
در عين حالي كه      )88 و   87 :همان(نمود تا كسي را جسارت خيانت نباشد       ميداد و قدرت     ميمشت و مالي    

بـي حـشمت    سـاخت و از آنـان        مـي خواسـت و     مـي  برخي معتمدان را نزديكتر      ،پادشاه در حصار سلطنت   
شدند و قاعده    ميخوانده  ) 84 :همان (پيرايه ملك  از پيران آنان كه       ويژه  به  ؛لبيدط مي  )92 :همان (نصيحت

 پادشاه بـراي شـغل دادن       .)82 :همان(نمودند مي ءقوم نوآيين و خيانت آنان را پيش پادشاه افشا         يهانهادن
ي شـهامت و كفايـت و كـارداني و كردگـ          نگـرد و هـم       مي هم به مايه تضريب و افساد آنان         ،به نخبگان 

 نخبگـان معتمـد نيـز پادشـهان خـود را بـه خـوبي                .سـنجد  مي را نزد آنان      )370 :همان (ي بزرگ هاشغل
 كنـد ناانديـشيده    مـي اسـتبداد   د كـه    نـ دان ميو ديگري را كسي       ،حرون و دورانديش  شناسند و يكي را      مي

نگهداشـت حـدود و      بارها فارغ از عوام و بـدون         ،زين سبب بود كه نخبگان معتمد و همراه          ا )379 : همان(
كردنـد   مـي ي مهم را از قبل پختـه        هاو تصميم   )371 :همان (نشستند ميخالي  حيطه ساير نخبگان با هم      

 همگـي از جـنس تعريـف و    ها پاسـخ ،دانستند كه در هنگام پرسش پادشـاه از درباريـان    ميزيرا به خوبي    
 پادشاه نيز    )55  :همان(بيندوند  ي درست آن باشد كه خدا     أرو عين اين جمله است كه         )56 :همان (تمجيد

پسندد و عالقه دارد كـه طاعـت مـردم را ببينـد و               ميي را بيشتر    أدر چنين مواقعي نخبگان همراه و همر      
 به خالف آن باشد از ما دريافتن ببيند فراخور آن و نزديك خداي عز و جل معذور باشـيم كـه شـما                         :گرنه

يي داشـتند و  هـا نخبگان نيز نسبت بـه يكـديگر برتـري جويي        ،در همين حال     )56 :همان(قطع كرده باشيد  
وي را و ديگران را زير عالمت من بايـد  تر و محتشم تر خوانده اند كه  وجيه  ،گاهي خود را نسبت به رقيب 

   .)381 :همان(رفت
يـن روزگـار مـا    و هستند در.. . اصل قويهو بنفسهيكي   :بودند مينخبگان نيز به زعم بيهقي دو دسته        

ي گران مايه و غاشيه و جناغ كه چون بـه سـخن گفـتن و                ها  هي از عظاميان با اسب و استام و جام        گروه
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و   ؛هنر رسند چون خربريخ بمانند و حالت و سخنشان آن باشد كه گويند پدر ما چنـين بـود و چنـين كـرد                       
نـد كـاري كـه    مان  )387 : همـان (انـد  طرفه آن كه افاضل و مردمان هنرمند از سعايت و بطر ايشان در رنج     

و منفعت  ) 313 :همان(كرد   ميبوسهل زوزني از سعايت و تضريب در باب مردي محتشم به نام آلتونتاش              
هزاده مسعود براي توجيه براندازي شهزاده محمد كه به جاي سـلطان  ا اما در اين ميانه ش  .خواست ميخود  

محمد راه رشد خويش بنديد     اده  دهد كه شاهز   مي عوام بلكه خواص را مخاطب قرار        هن محمود نشسته بود  
ولـي همـين نخبگـان طـرف        ) 48 :همـان (و پنداشت كه مگر با تدبير ما بندگان تقدير آفريدگار برابر بـود            

ت روم  يعتا بر سر آن ضـ     خواهند   ميشوند كه از پادشاه      مي گاه آن قدر آزرده خاطر و رنجيده دل          ،مشورت
و گاه نيز كارگزاري به نـاحق بركـشيده         ) 340 :همان  (يمسازد تا آن جا دعاي دولت گو       ميكه اين هوا مرا ن    

كي چون عراقـي كـه دسـت        مرد  :انجامد ميدهد كه به فناي سلطنت او        ميمشورتي به پادشاه دهن بين      
 .رفـت كـه محـال و باطـل بـود          بنمشتي زرق و عشوه پيش داشت و از آن هيچ            دنراست خود از چپ ندا    

نخبگـان  ) 444 : همان ( عاصي شدند، شد و مردمان بنده و مطيعمضطرب گشت و به باد  .. .واليتي آرميده 
ييد أكـرد و مـشورت خـواهي اش از سـرت           مـي  پادشاه همه كار     . بي كار بودند   ،در كاربودند و در عين حال     

كـرد و    مـي خـالي     ، بـا نخبگـان معتمـد نيكخـواه        ، در بيچار گي   .يي بود كه پيشاپيش گرفته بود     هاتصميم
ان تدبير روزانه بود تا ديوان ملوكانه بكار باشد و پادشاه با آسودگي بـه نوشـانوش                 نشست و گرنه كار آن     مي

 مريد پرورانه هر كـسي  يها نخبگان در ميان خود نيز رقابتي سخت ستيزنده داشتند زيرا در پيوند            .مشغول
يمتـر   نزديكتـر و فخ     جايگـاهي  مقـام و      نـزد پادشـاه      ،كـرد  ميكه به هر نحو ارادت خود را بيشتر اثبات          

نچـه حـاكم بـود نبـود ديـون متقابـل و             آ ، بنابراين رقابتي سالم وجود نداشت و در ميان نخبگان         .يافت مي
اطميناني  ي اعتباري بود كه سرآمدان در آن ميانه به يكديگر هيچ اعتمادي نداشتند و در فضاي بي                ها  هبرگ

اشـت مگـر انتقـام و تـضريب و           بدهي تسويه نشده اي وجود ند      .طلبيد ميهر كس منفعت خود را افزونتر       
 سـخت   ، به جـز تعـدادي انگـشت شـمار         ، نخبگان ،تخويف و تخفيف و مخذول كردن كه در آن هنگامه         

   .بودند ميمشغول بدان و افزون ساختن سرمايه منفي اجتماعي و رفتارهاي ناشايست 

   اجتماعي ةعوام و سرماي  )د

م اميران و رتبت داران و نيز بـه اعتـراف خـود مـردم                و به زع   تاريخ بيهقي  عوام در متن     ويژهجايگاه و كار  
دعـاي سـحرگاهان     ،و مـردم ايـن بقعـت را سـالح      .. .و رعيـت جنـگ نكنـد        ،مارعيتيم و خداوندي داريم   

داننـد كـه     مـي نه تنها خود عوام بلكه نخبگان نيز عوام را صاحبان جايگاهي فرودست             ) 519 :همان(است
باطل ممتنع را دوست تـر      مردم عوام نيز چنانند كه      ) 518 :همان(رعيت را نرسد دست با لشكري برآوردن      
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 گـرد   احمقي هنگامه سازد و گروهـي همچنـو       دارند چون اخبار ديو و پري و غول بيابان و كوه و دريا كه               
سخت اندك است عدد ايشان و ايـشان نيكـو فراسـتانند و سـخن زشـت را                  كه دانايان   ) 637 :همان(آيند

 علـي رغـم آن كـه         ،ابراين در فرايند تشكيل سرمايه اجتماعي و نيز اعتماد متقابل         بن) 638 :همان(بيندازند
 از آنان خبري نيـست زيـرا        ،مردمان يك جامعه پايه اساسي محسوبند ولي در گزارش تاريخي بيهقي دبير           

ي مردمـان  ها و عادتهاتاريخ وي يك تاريخ اجتماعي نخبگاني است و خبري هر چند اندك از خلق و خوي       
آيند و نيز براي     مي بر حشمت امير به كار        افزودن  عوام تنها براي سياست شدن و      .م در آن ميان نيست    عوا

م انجـام   توانند هر كـاري را بـا عـوا         مي  كه برند مي گمان    چنين  كه  دون مايه  زهر چشم گرفتن از آدمياني    
ياسـت و مجـازات روي   ي حكومت مجبورند بـه س ها هبراي عوام بلكه به واسطه حفظ پاي اميران نه  .دهند

فرمود تـا وي را از دروازه         : گويي و ثنا خواني و خراج دادن مشغول        مجيزبياورند تا رعيت آسوده باشد و به        
گرگان بياويختند و اسب و سازش به خداوند گوسپند داد و منادي كردند كه هـر كـس بـر رعايـاي ايـن                        

 ايـن حـشمت نـوعي      .)424 : همان(گ افتاد  و بدين سبب حشمتي بزر     .نواحي ستم كند سزاي او اين باشد      
دهد كه عوام فقط بايد فرمانبردار باشند و گرنـه فرصـتي بيابنـد بـه                 ميبدبيني ذاتي را به رعيت نيز نشان        

دارند كه هيچ نظم پذير نيستند اگر حشمتي به ميان نيايـد و   ميدل خوش    ،ناسپاسي مشغول و به تخريب    
السالم تايومنا هذا بر ين جمله بود كه هيچ بنـده بـر خداونـد خـويش                 و از آدم عليه        :داغ و درفشي نباشد   

اما رعيت نيـز در مقابـل افـساد بـيش از حـد لـشكريان و                  . )410 :همان(بيرون نيامد كه نه سر به باد داد       
تند تا دست كم امير بفهمد      شدا ميورش  ش پوشيده و عيان دست به       ،رفتند ميديوانيان گاه از انتظام بيرون      

فوجي سوار بايد فرستاد بـا سـاالري        .. .رعيت بستوه شد و به فرياد آمدند        :شود مين ظلمي روا داشته     بر آنا 
   .)407 :همان(محتشم تا رعيت دست برآرد و باز رهيم از ستم

عقيده عوام فرار از ظلم است به هر نحو و طريق و در اين ميان تفاوتي بين اتحاد با معارضين داخلـي                      
احمد علي نوشتگين كه از كرمان گريخته آنجـا آمـده اسـت بـا آن                  :ستمگران نيست و خارجي عليه ظلم     

ري كننـد   نخبگان نيز اگر بخواهند خـوب چـاك   )400 :همان(سازد جنگ ايشان را ميمردم كه با وي است     
ند و امير مسعود نيز سوري را كه صاحب ديوان خراسان بود ستوده بـود كـه ايـن                   بايست عوام را بدوش    مي

زهـره   :گذشـت  مـي ولي در دل يك درباري ديگـر چنـين            ؛حف و هدايا به دربار وي فرستاده است       همه ت 
نداشتم كه گفتمي از رعاياي خراسان بايد پرسيد كه بديشان چند رنج رسانيده باشد به شريف و وضيع تـا                    

 عـوام در    .)391 :همـان (چنين هديه ساخته آمده است و فردا روز پيدا آيد كه عاقبت اين كار چگونه شـود                
كـاري قـرار گرفـت و يكرويـه         شـود و     مـي  سـركوب    كنند براي آن كه يك شـورش       ميشركت   هاشادي
 . )52 :همـان (كه كار بر ما دراز گـردد       »بادي در سرنكنند    « تا مردم سرنوشت او را ببينند و          )46 :همان(شد
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مورد ) 54 ،همان (كه كرده بودند  بدان بندگي   مردمان در استقبال با شكوه از اميرو اميرزاده و فرستاده امير            
و ) همـان  (بنده دنيا و در هم انـد        ،گرفتند كه مردمان و رعيت در يك كالم كوتاه و مستدل           مياحماد قرار   

نويـسند كـه چـاكريم و        مـي  هـا   ه و ملطفـ   ها  هنگرند و به دو سوي نام      مي  )67 :همان (بهتر آمد خويش را   
   . چه كس شودبد و سلطنت از آنِفرمانبردار تا كار بر كدام كس استقرار يا

هست گويد   مي رعيتي كه منقاد است و       ؛كند ميپادشاه به والي توصيه به نيكو رفتاري با قوم و رعيت            
نگرد و هر آنچه مدح است از نظـم و انتظـام    ميرعيتي كه حال را      )58 :همان(بلكه زياده ازينيم در بندگي    

قريب سي سال بود تا ايـشان در        گشايد كه    ميعن وضع پيشين    آورد و زبان بر طعن و ل       ميكنوني بر زبان    
 برداشته تا ملك اسـالم      وجلّ به خداي عزّ   هاو دست .. .دست ديلمان اسير بودند و رسوم اسالم مدروس بود        

ور و فساد قرامطه و مفسدان برهانيد       ج در دل افكند كه اين جا آمد و ايشان را فرياد رسيد و از                ، محمود ،را
 بر كند و از اين واليت دور افكند و ما را خداوندي گماشـت               ،توانستند داشت  مي را كه ما را ن     عاجزان و آن 

ين قرمطي  ت بردار كردن حسنك وزير كه به تف       ةت در قص   همين رعي  .)57 :همان(عادل و مهربان و ضابط    
ولي عوام  ) 198 :همان(سيم دادند  را خوانده شده بود كاري نكردند و ايستاده نظاره كردند گرچه مشتي رند           

و در قـضاي   عوامي كه در بازي سياسـت نقـشي نداشـتند    .اي معتبر براي ايفاي نقش بودند     فاقد كار مايه  
بايـست از خـدم و حـشم و شـوكت و             ميكاره اي نبودند و تنها      ) 119 :همان(الهي و ذلت و عزت كسان     

منين بيايند آن هـم     ؤي اميرالم و به مراسم تعزيت و شاد      )123 :همان(حشمت پادشاه و لشكر وي بترسند       
و نه از سر ميل و رغبت بلكـه از            )293 :همان ( ؛دهد ميبه واسطه دستوري نصيحت آميز كه امير به اعيان          

 آمدن اميري جديـد معنـايي كهـن         .افزايد مي به حشمت    هاباب طوع و كره تنها بدان سبب كه آذين بندي         
 ،زيرا پادشاه ستون خيمه   ) 359 : همان ( ؛دگان بيش نبينند  اين رمه را شباني آمد كه ضرر گرگان و د           :داشت

 بنوابايست   مي به همت امير     »د و مضطرب شوند   ناز پرده بيفت  « اگر عوام    .و رعيت ميخ نگهدارنده آن است     
 زيرا برخي نخبگان برآنند كه عوام و رعيت به هر جـا كـه دل                ؛ و دل گرم و قوي دارند       )71 :همان (شوند

 عامه اي كـه بـه كـار          )72 : همان( قصد بايد كرد    ،عامه را خطري نباشد   آورند و    ميروي  قوي داشته شوند    
يـه تـر مـردي و پيـري         جكه از وي و   روند   ميآيند و فرقه فرقه به سمت كسي         ميقوت و حشمت كسي     

و گاه در رديف مال و اموال و ستوران و شمشير و            ) 327 :همان(نيست و آلت و عدت و مردم و غالم دارد         
بايست از تفتـين آنـان نيـز در امـان بـود كـه سـخت بـي          مي اما  .روند ميح مردي محتشم به شمار      سال

و بتـر آن آمـد كـه          : را مـشغول   هـا كننـد و ذهن    مـي  را بد    هانويسند و دل   مينامه بهر هر كس      و جايگاهند
ودند كه اميـر    مضربان و فساد جويان پوشيده نامه نبشتند سوي هرون برادرش كه خوارزمشاه بود و باز نم               

توانند هـر    مي از بي جايگاهي است كه        .)382 : همان(غادري فرا كرد تا برادرت را از بام بينداخت و بكشت          
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مانند كه ديگـران بـدان    مين ش به توده اي  . باشند هسخني را بر زبان آرند و ازپيامدهاي آن هراسي نداشت         
 بنابراين رعيت و عوام در ديباي       .دانند ميخود ن دهند و مسئوليتي از باب به هر كجا رفتن متوجه            ميشكل  

پديـد  شوند كه ديگران     مييندهايي دخيل   آ بلكه در فر   ،خسرواني بيهقي نه سرمايه سازند و نه سرمايه سوز        
هيـزم افـروختن آتـش      ،انجامد و عوام هم به ناچـار  ميروندهايي كه بيشتر به ناپسندهاي زمانه     ؛آورده اند 

گيرند كه در زمانه پرالتهـاب بـي اعتبـاري اعتمادهـاي             ميشوند و خود نيز فرا       ميسرمايه منفي اجتماعي    
 را »بيم جان و اميد نان   « گردند كه رعيت     هاها و دلريش   مي درگير حجيم ساختن و انباشتگي تلخكا      ،متقابل

ي رعيـت   هـا  فضاي سفيد ميان سطرهاي متن تاريخ بيهقي نشان از ويژگي          .دارد ميبيش از ديگران پاس     
 را به كار بنـدد و   ها و زشتي  هابايست دژم  مي به ناچار    هاارد كه از زمانه غدار فراگرفته است كه در ميانه بدي          د

  .شود ميگرنه از گردونه حيات خارج 

  نتيجه گيري 

 تاريخي كه در آن شاهد افول ايران از         . گزارشي عيني از تجربت تيره روزي ايران زمين است         تاريخ بيهقي 
 بـي گمـان بيهقـي       .ي و بي نوايي و جهـل بـوده اسـت          گكوه و خرد گرايي به نشيب بند      فراز آزادگي و ش   

غـم   نامه پرشكوه و شكايتي كـه  ، را مرور كرده بود ، ديگر يار خراساني اش    ، فردوسي شاهنامهحماسه    ،دبير
در  و نمـوده  مـي را روايـت    ) ديباچه محمد جعفر يـاحقي       ،21 :همان (تيره روزي قريب الوقوع اين سرزمين     

شـكل    ،نيانالمـان زر خريـد سـاما    اما شـورش غ   .كرده است  مي آن را تجربت     ي دبير،  بيهق اي ديگر  زمانه
 با نام آل افراسـياب      فرا رودان  پيدايش دولتي نو رسيده در سرزمين        ،گرفتن دولتي نيرومند از غالمان غزنه     

قبـت انديـشان ايرانـي بـه         و عا  ن قرباني شدن فرزانگا   ،بر باد رفتن عظمت فرهنگي سامانيان     و در نتيجه    
 ،فرصت يابي مجدد خالفت رسواي عربي در دستگاه نـو رسـيدگان تـرك       ،ها و بيگانه جويي   ها  هسبب كين 

جهانجويي هوسمندانه اين نسل نورسـيده بـراي از ميـان برداشـتن             ...  ،مهجوري فرهنگ و نگرش ايراني    
يي و به جـان يكـديگر افتـادن و فروگيـري بـر              نده خو و در   ،...ي ايراني تبار و فرهنگ مدار     هابقاياي خاندان 

سـبب  ) 22 :همـان    (كشيدگان و نوخاستگان و گماشتن مشرفان و جاسوسان بر يكديگر و بر همه مـردم              
 حريم كلمـه    ،مفاهيم از ايستگاه و جايگاه خود حركت كنند و شناور شوند              ،شد تزلزل و تزوير رواج يابد      مي

ر دامان ناامني و ناسپاسي غوطه ور گردد تا هر كـس از بيمنـاكي و       افكار د  ،در ورطه استبداد شكسته شود    
 و پسر از پـدر      ،بي اتكايي و بدبيني و همقدمي با فرهنگي متزلزل و بدفرجام كه در آن پدر از پسر بيمناك                 

 ي بـد  هاتنها در انديشه آن باشد كه چگونه گليم خويش را از طوفان حـوادث و كينـه كـشي                   ،ناخشنود بود 
 بنـابراين تـاريخ     .)همان(ي سياسي و اجتماعي حاكم به سالمت بگذرد       ها  هر برد و از انبوه توطئ     سرانجام بد 
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 منفي اجتماعي اسـت كـه       ةها و به يك تعبير روايتي از سرماي       مي و تلخكا  هاآشفتگي   ،بيهقي گزارشي از ادبار   
گروهي و مـشاركت در     جام و همبستگي    نس ديگران و ا   ةل و آگاهي و نگراني دربار      از اعتماد و تحم    ،در آن 
كـرده اسـت بـه هـر      مي و هر كس كوشش   آمده مي  و فصل مشكالت ديگران كمتر خبري به ميان        حلّ

يكـي فـضاي      :دو فـضاست   كي بـر   متّ ، ديباي خسرواني  .تواند گليم خود را از آب بيرون كشد        ميشيوه كه   
ن و امير زادگـان و پادشـاه        ي نخبگا ها و فروكوفتن  ها و بركشيدن  ها  همسطور كه حكايت زد و بندها و دسيس       

 اسـت سـخت بـستوه       تي رعي ةخواناست و دربار    ،نانوشتهاي مستور ميان سطرها كه      ض  ف  ، و ديگري  ؛است
 تاريخ بيهقـي گزارشـي داسـتان وار از          .اند سر به گريبان برده و به خود مشغول         آمده و بدبخت كه تنهايان    

انـد و نـه     و ايراني به ميان آمده و اينك نـه تـرك         در ميان قومي است كه از ترك و تازي         هارواج ناشايست 
تنهايـاني    ، در عين زيستن با همـديگر ر ندارند و پريشان روان اند و همگانت خاط  جمعي  ؛تازي و نه ايراني   

  چه پادشاه  ، مستولي است و كسي ايمن نيست از ديگري        ، بيم ،ت در اين وضعي   .اند بدون پشتوانه و پناهگاه   
   .ت و چه رعيباشد
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