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 بیهقی بررسی احساس کهتري غزنویان در تاریخ

 بر اساس نظریه شخصیت آدلر

 
 حسین قربانپور آرانی

 عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان -استادیار

 راضیه شهرابی فراهانی
 دانشگاه کاشان -کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
اي است که از میان رویکردهاي گوناگون شناسی، رویکرد تازهنقد روانکاوانه آثار هنري و تحلیل متون ادبی از منظر روان

هاي مناسب جهت چنین نقدي براي این تحقیق نقد و بررسی آثار ادبی سربرآورده و تاریخ بیهقی با داشتن ویژگی
هاي گوناگون سخن به میان اثر خود از اشخاص بسیاري با ذکر اعمال و رفتار آنها در موقعیتانتخاب گردید. بیهقی در 

-شناسانه استفاده کرد و اشخاص تاریخ بیهقی را با توجه به نظریههاي روانتوان از این ویژگی در بررسیآورده، که می

شخصیت آلفرد آدلر، که بر اصل اجتماعی بودن هاي شخصیت، نظریه هاي شخصیت مورد تحلیل قرار داد. از میان نظریه
هاي تاریخ انسان و انگیزه تالش براي برتري و رفع احساس حقارت تکیه دارد، براي بررسی علل برخی اعمال شخصیت

نماید. هدف از این پژوهش یافتن علل برخی وقایع و حوادث تاریخی است، که بسیاري از آنها بیهقی مناسب می
وال غزنویان را فراهم نمود و در نهایت غلبه سلجوقیان را سهولت بخشید. براي این امر ابتدا به ذکر موجبات ضعف و ز

برخی مفاهیم نظریه شخصیت آدلر پرداختیم و سپس با روش تحلیلی تطبیقی و با استناد بر متن تاریخ بیهقی، احساس 
 ن شرح داده شد.کهتري تعدادي از سالطین و درباریان غزنوي و نتایج و پیامدهاي آ

 واژگان کلیدي: تاریخ بیهقی، احساس کهتري (حقارت)، آلفرد آدلر، نظریه شخصیت، نقد روانکاوانه
 

 مقدمه
 2آلفرد آدلر 1نظریه شخصیت

م) از شاگردان فروید بود که به مدت نه سال با او همکاري داشته و بسیاري از نظرات وي را 1870-1937آلفرد آدلر(
داد. گرچه آدلر در هاي اولیه زندگی آدلر را شکل هاي حقارت، سالها و احساسبراي غلبه بر بیمارينقد کرد. تالش 

اش غلبه کند و هاي جسمانیدید اما تصمیم گرفت بر ضعفرویارویی با برادر و همساالن، خود را حقیر و کوچک می
ي شخصیت او تأثیر گذار بوده است. آدلر نظریهبه مرور بر آنها پیروز شد. بدون شک تجربیات اوایل کودکی آدلر بر 

-خواهد ببرد. او دانش ي فردي است که خود زندگیش را ساخت و اجازه نداد تا سرنوشت او را به هر سو که مینمونه

1 در باور  زدند.هاي رومی در تئاترهاي یونانی بر چهره میکه به ماسک نمایشی اشاره دارد که هنرپیشهالتین پرسونا مشتق شده است  ياز کلمه" شخصیت"ي واژه
ه این باشد. بها و صفات دیگر او میها، گرایشسازي ساختمان بدنی، رفتار، عالیق، استعدادها، تواناییشخصیت هر فرد همان الگوي کلی یا هم:روانشناسان

)1369ل.نرمان»(ي خصوصیات و صفات فرد استتوان گفت مجموعهترتیب می  
2Alfred Adler 
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 ي او شغلی ساده مانند کفاشی در نظر بگیرند و نهآموز ضعیفی بود، تا آنجا که آموزگار به پدرش توصیه کرد براي آینده

 )1388:104اما وي با تالش بسیار شاگرد اول کالس شد و در مسیر پیشرفت قرار گرفت. (کري،؛بیشتر
-آلفرد آدلر خالف فروید و دیگر روانشناسانی که افراد را بدون توجه به محیط و روابط خود با اطرافیان توصیف می

اند که همۀ مردم از نظر اجتماعی به هم آمیختهدید و بر این عقیده بود کردند، افراد را در بافت اجتماعی آنان می
آیند و در برابر بزرگی جهان خلقت با بدنی ضعیف و حقیر به دنیا می ) وي معتقد بود، همۀ افراد1389:14(اوبرست،

ها منجر به وابستگی آنها به دیگران  نمایند. وجود چنین احساس کوچکی در درون انسانو ضعف می 3احساس حقارت
هاي خویش (خواه واقعی باشند یا خیالی)  بنابراین فرد براي غلبه بر این حس ناخوشایند و جبران حقارتگردد. می

اي به وجود آورد که درعین رعایت شخصیت ساده ۀآدلر بر مبناي این اعتقاد نظریکند به برتري دست یابد. تالش می
 )1391،هاي فراوان نمود.(فیست اصل ایجاز به جهان روانشناسی کمک

ترین واقعیت زندگی معرفی کرد. برتري، هدف نهایی است که در را اساسی4تالش براي موفقیت یا برتريآدلر عقیدة 
جویانه  و سلطه پسندانه کنیم. تالش براي برتري، تالش براي بهتر بودن از دیگران یا گرایشی خودجهت آن تالش می

 )141:1381است.(شولتز. نیست. منظور از این تعبیر، تالش براي کمال 
داشت و این مفهوم را  دیتأکي شخصیت افراد ریگ شکلبه نقش مهم جوامع در 5عالقۀ اجتماعیوي با استفاده از مفهوم 

هاي شخصی و اجتماعی تعریف دستیابی به هدف جهت دراستعداد فطري فرد براي همکاري کردن با دیگران  صورت به
ترین کامل دوري کند. از قدیمی طور بهمان دیگر و یا وظایفی که نسبت به آنها دارد تواند از مردکس نمینمود... هیچ

ها ضروري است. بنابراین  اند... جامعه براي حفاظت و بقاي انسان ها اجتماع کردهها و ملتها، قبیلهایام، مردم در خانواده
ماعی خود را نشان دیگر همکاري کنند و عالقۀ اجتهمیشه الزم بوده است که مردم با یک

هاي شخصیت چندان اعتقادي نداشت، اما ي اشخاص و ارائه دادن تیپبند دسته)هرچند آدلر به 145:1381دهند.(:شولتز،
بندي را میزان عالقۀ کند و معیار این دسته هاي زندگی به چهار نوع سبک زندگی اشاره میبر اساس برخی از سبک

 9سودمنداجتماعی. و تیپ8کننده ، تیپ اجتناب7گیرنده ، تیپ6گرسلطه دهد. تیپقرار میاجتماعی و فعالیت اجتماعی افراد 
است که آدلر این احساس را ریشۀ تمام اعمال احساس حقارت ها در نظریه شخصیت آدلر ترین مفهومیکی از برجسته

هاي حقارت است و ناشی  احساس داند. او معتقد است که پیشرفت، رشد و ترقی افراد درنتیجۀ جبرانها میو فعالیت
 )139: 1381هاي واقعی یا تخیلی. (شولتز از تالش افراد براي غلبه بر حقارت

استفاده کرده و » احساس کهتري« بیترکاز » احساس حقارت« ریتعبي جا بهدکتر منصور در تبیین نظریه شخصیت آدلر 
 د است: گیري شخصیت، معتقبا درنظرگرفتن دوران کودکی هر فرد در شکل

تر از آن چیزي است که تر و عظیمکلی محیط، مهم طور بهدهد که مسئولیت مادر و پدر یا احساس کهتري به ما نشان می
ی اطرافیان یک انسان بر اثر جهل یا نداشتن طورکل بهشود. چراکه خطاهایی که خانواده یا مدرسه و یا معموالً تصور می

انگیزي لحاظ تشکیل ساختمان عقلی و عاطفی و اخالقی منتهی به اثرات شوم وحشتشوند از اطالعات الزم مرتکب می

3feelingInferiority 
4The principle of dominance 
5Social interest 
6Dominant type 
7Getting type 
8Avoiding type 
9Socially usful type 

                                                             

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ۱٦۳٥/ بیهقی بر اساس نظریه شخصیت آدلر بررسی احساس کهتري غزنویان در تاریخ

 
کند. این احساس در شکستی است که تمایل به تفوق و برتري را ایجاد می منشأشوند که مرهم ناپذیرند.می

 )21-12:1371(منصور،
 توان به سه دسته تقسیم کرد: علل احساس کهتري را می

کند و احساس کهتري را که در بدو امر ۀ نخست محیط خانوادگی غالباً نقش مساعدي ایفا می: در وهلطیرمحیتأث-1
افراد خانواده یا فرزندان  ریباساکند. مثالً اکثر پدران و مادران فرزند خود را عادي است به طرز نامطلوبی تندوتیز می

اي از مربیان، شاگردان را به علت آنکه از عهده انجام هکنند. در مدرسه نیز پارتر او مقایسه میهمسایه یا دوستان درخشان
سازد چرا دهند... چنین توقعاتی زمینه احساس کهتري را در فرد هموار میاند مورد سرزنش قرار میدروس خود برنیامده

 بخشی به دست نیاورده.نتیجه رضایت گاه چیهکه همواره محکوم به قبول این فکر است که 

هر فرد که داراي نقص یا ناتوانی است ممکن است دچار احساس کهتري گردد. کودکانی که از کهتري واقعی: -2
گوشی، کوتاهی یا بلندي بیش از اندازة قامت، گوژپشتی و... رنج بینی، سنگینهایی از قبیل ضعف بدنی، نزدیکنارسائی

یابند. اي ناخواسته درمید خود را در احساس کهتريبرند، بلکه در مقایسه با دیگر افرابرند، نه تنها از شرایطی رنج میمی
سوادي، عدم تواند برآمده از فقر، مورد ستم واقع شدن، جهل و بیگردند که میگاه اشخاص دچار کهتري روانی می

دهد و می وسو سمتدر این حالت نیز احساس کهتري به زندگی آنان  ؛کهداشتن مهارتی در زندگی، شکست و... باشد
 دارد.  ا در رفع این احساس کهتري به تکاپو وامیآنان ر

صفات غیرعادي و عجیب: برخی افراد داراي صفات یا خصوصیات غیرعادي و عجیب هستند که بدون آنکه جنبۀ  -3
دهد. گاهی بر روي این نوع افراد اسمی تمسخر و استهزاء قرار می درمعرضیک کهتري واقعی داشته باشد آنان را 

دهند که در تمام مدت زندگی آن اسم دامنگیر آنهاست. چنین عاملی نیز همانند یک نقص و ن قرارمیمضحک یا مستهج
 )22: تا17:1371نماید. (منصور،یا نارسائی فرد را دچار احساس کهتري می

دي را هاي متعدو منشأ بسیاري از رفتارها و کردارها خواهد بود. واکنش توان گفت احساس کهتري سرچشمهدرواقع می
از تسلیم شدن تا طغیان و شورش، از عقب نشستن تا تالش براي استیال یافتن، از بدخویی و شرارت تا بندگی کردن و 

توان نام برد که به نوعی بودن و... می باارادهارادگی تا فعال بودن و تکاپو داشتن و اطاعت، از سستی و کاهلی و بی
زمی است که هر فرد براي از میان بردن کهتري و حقارت خود، آن را به کار گردند. جبران، مکانیمحسوب می» جبران«

کنندة احساس حقارت باشد و گاه اندازد. جبران گاه به شکل تالفی کهتري است و در جهت رسیدن به حالتی که پاكمی
رفع کهتري کمکی  تواند در شکل انتقام باشد، که تنها در حکم نوشدارویی پس از مرگ سهراب خواهد بود و بهمی

 )39-25:1371نماید. (منصورنمی
 

 تاریخ بیهقی
 زبردستق) دبیر توانا و 385-470بهاي نثر فارسی نوشتۀ ابوالفضل بیهقی( یکی گران تاریخ مسعوديیا  تاریخ بیهقی

ي نیز اثري درخور توجه نگار خیتارغزنوي است که نه تنها در عرصۀ ادبیات فارسی حائز اهمیت است؛ بلکه از منظر 
حد واسط قرن پنجم و ششم هجري است. نثري که هم  ردیگ یدربرمي غزنویان را تاریخ سلسله اثرکهاست. نثر این 

هایی از نثر فنی که در حال صالبت و فخامت و سادگی و استواري عهد سامانی و غزنوي را داراست و هم ویژگی
که این اثر را به یکی از شاهکارهاي ادب فارسی تبدیل نموده است.  آهنگ و دلنوازگیري است. نثري خوششکل
 )48،ص1377،به بعد و شمیسا2،26:ج1349(بهار،
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اي برجسته آن را گذشته از ارزش باالي ادبی تاریخ بیهقی، این اثر را باید در زمرة کتب تاریخی برشمردکه نگارنده

-ي دربار یا سلطان میبا دقت تمام در جزئیات به ذکر وقایع روزانهنگار تیزبین نگاشته، کسی که گاه همانند یک وقایع
کار به شرح وقایع مهم تاریخی از جمله جدال حاکمان و پادشاهان بر سر نگار کهنهپردازد و گاه در مقام یک تاریخ

 پردازد.ها و... میها، کشورگشاییقدرت، جنگ
ماند، به دلیل ترسیم  هاي واقعی میز و نشیب با هنرمندي شخصیتاي پرفرامتن تاریخ بیهقی که بیشتر به نمایشنامه

ها در هاي گوناگون شخصیت، کشمکش بر سر قدرت و واکنشجویی، انتقاماعتماديگري، بیفضایی سرشار از توطئه
 شناسانه روانهاي هباشد و با بهره بردن از نظریشناسانه می رویارویی با مسائل و اتفاقات، بستر مناسبی براي نقد روان

 توان به تحلیل برخی وقایع و یا بررسی علل وقوع بسیاري از حوادث پرداخت.می
گونه که در تاریخ بیهقی نیز آورده شده الپتکین و سبکتکین پیشینۀ غالمی داشتند که حتی پس از رسیدن آنها به همان

گشته است و تالش براي رفع این  قارت میی احساس حنوع بهاي به طور یقین منجر قدرت، وجود چنین پیشینه
ها، ، اجراي رسومات خاص، خودنماییها ییگرا تجملاحساس، علل بسیاري از اقدامات پادشاهان این سلسله ازجمله 

) به همین دلیل در نقد 1382کار،داري آنان، است.(نازكهاي حکومتو شیوه نگاريرعایت آداب خاص مکاتبات و نامه
یی جو يبرترهایی، از نظریه شخصیت آدلر که مبتنی بر اصل احساس حقارت و  ین اثر با چنین مؤلفهی اشناخت روان

 است، استفاده گردیده است.
نگر تاریخ بیهقی با کاوش در گذشتۀ بسیاري افراد مهم حکومت غزنوي، علل بسیاري اقدامات آنان را در نویسندة ژرف

در خدمت این سلسله بوده و در دربار حضور پررنگی داشته با  ها ساله آنان دانسته است. بیهقی ک» احساس کهتري«
پردازد که در ظاهر شاید به غناي اشراف نسبت به هرآنچه دیده و یا از افراد مورد اطمینان شنیده به شرح وقایعی می

شرح وقایع در تاریخ بیهقی پردازد؛ یابی حوادث میهاي تاریخی او کمک کند اما وي با این کار، درواقع به ریشه داستان
ماست، نداشته اما نسبت به مسائل  مدنظری امروز شناس رواندهد که بیهقی اگرچه توجه روشنی به مسائل نشان می

هاي نیز نبوده است. از نمونه توجه یبهاي واقعی خود  هاي قهرمانان داستانروانی انسان و واکاوي احساسات و انگیزه
یی و جو انتقاماي که با یک سلسله به آغاز حکومت سلطان مسعود غزنوي است. دورهاین وقایع،حوادث مربوط 

گردد هاي حکومت وي میگردد و منجر به خالی شدن دربار از افراد الیق و کارآمد و تزلزل پایهچینی آغاز میدسیسه
مسعود غزنوي  ازجملهافراد  علت وقوع این رویدادها را در جبران احساس کهتري و تالش براي توفق برخی توان یوم

 و بوسهل زوزنی و ... قلمداد کرد.
 تحقیق با استناد بر تاریخ بیهقی به احساس کهتري برخی از سالطین و درباریان غزنوي خواهیم پرداخت. نیدراو ما 

 
 احساس کهتري سبکتکین-الف

از ترکستان، که او را سبکتکین دراز بیهقی در تاریخ خود در شرح آغاز کار سبکتکین آورده است که وي غالمی بود 
اسارت او از نوع « گوید:کند و میي بردگی سبکتکین را تأیید میة تاریخ غزنویان پیشینهسندینواند.خواندهمی

بود که  ها جنگداد و از همین هاي ترك آسیاي میانه رخ میي خونین تودهها جنگیی بود که اغلب در ها اسارت
 )39:1372(باسورث،» فروخته شد چاپی از اهالی فروشسبکتکین به برده
شده از سویی و برده بودن او نیز از سوي دیگر منجر به مضحکۀ او از جانب دیگران می که ينحو بهبلندي قامت او 

و مرا سبکتکین دراز گفتندي و «موجبات ایجاد احساس کهتري در او شده است. بیهقی از زبان سبکتکین آورده است: 
اسب خداوند در زیر من ریش شده بود، چون بدین خاکستر رسیدیم اسب دیگر زیر من ریش شد و خداوندم یقضا سه 
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دولتی که کس مرا بسیار مرا بزده بود و زین بر گردن من نهاده. من سخت غمناك بودم از حال و روزگار خویش و بی

) اینکه او به 1384:255(بیهقی،» همچنان برد. نشابور پیاده برد و و خداوندم سوگند خورده بود که مرا به دیخر ینم
ي او زخم وي را به جهت آنکه سه اسب خواجه از بزرگی جثه فروش بردهدر راه نیشابور خواجۀ رفته و فروش نمی

شود، به الپتکین سردار پس از رنج بسیار که در راه متحمل می تیدرنهادهد و برداشته بودند مورد ضرب و شتم قرار می
اي است که در او انگیزة تالش براي رهایی از این حقارت را به شود نشاندهندة احساس کهترينی فروخته میساما

ها، همت خود را در خدمت به الپتکین که پس از آورد و با همین انگیزه است که به جبران همۀ استخفافوجود می
-ان آنچه بر او گذشته است، هدف زندگی او میگمارد و تالش براي برتري و جبرمدتی حاکم غزنه گشته است، می

-رسد و با جلب رضایت رهبران نظامی و عامۀ مردم عاقبت جانشین وي میگردد تا جایی که به دامادي الپتکین می
 )257-1384،253گردد. (بیهقی،

 سلطان محمود غزنوي - ب
شد، مقتدرترین پادشاه غزنوي است سلطان محمود که به نقل باسورث از دختر رئیس زابلستان همسر سبکتکین متولد 

بهرچه ببایست که «گوید: که پس از او شوکت و قدرت این خاندان رو به افول نهاد. سلطان مسعود دربارة وي چنین می
تر بود و از آن شرح کردن نباید که به معاینه حالت، حشمت و آلت و عدت او باشد، پادشاهان بزرگ را از آن زیادت

 )89: 1384(تاریخ بیهقی،» دیده آمده است
هاي حکومت خویش نمود اما این تقسیم چندان موافق میل محمود سبکتکین قبل از مرگ خود اقدام به تقسیم سرزمین

دید نبود و همین امر موجب پیدایش احساس کهتري در وي گشت تر از برادران میکه خود را از هرجهت برتر و الیق
هاي حکومت غزنوي برانگیخت، چنانکه پس از آن نیز به فتوحات تمامی سرزمینگرفتن و واکنش او را در بازپس

هاي دیگري ازجمله هندوستان لشکر کشید و بر قدرت و شوکت خویش خویش ادامه داد و به نام غزو به سرزمین
 افزود. 

هاي دقیقی اعمال ي نظارتدر دربار غزنو«دانست. » نیست همتایی«توان پایبندترین پادشاه غزنوي به اصل محمود را می
» مانندگی جستن«و » همتایی«شد تا اتباع سلطان به ویژه رجال دیوانی و لشکري از هرگونه عملکردي که نشانی از می

 ) 42: 1388،(دلریش» کرد، بازداشته شوند.به سلطان را تداعی می
جویانۀ اطرافیان  ونه رفتار برتريگشت تا او از هرگوجود نوعی احساس برتري در درون سلطان محمود، موجب می

به عبارت دیگر وي از آنکه روزي دچار احساس کهتري گردد بیمناك بود. به همین دلیل تا ؛خود دچار سوءظن گردد
ي برتري فردي از چه شائبه نمود و چنانحد ممکن از پیش آمدن چنین احساس کهتري در درون خود جلوگیري می

نمود. برهمین اساس وزیر اول خود ابوالعباس اسفراینی د داشت اقدام به برکناري او میدرباریان، نسبت به سلطان وجو
 را از سر راه برداشت و وزیر دوم خواجه احمد حسن را نیز پس از چندي خلع و محبوس گردانید.

محمود  دربارود.ي تفرقه افکنی در میان آنان بشیوة دیگر او در جلوگیري از برتري یافتن دیگران، استفاده از شیوه
چینی بسیار بود، چرا که او به خوبی دریافته بود که براي حفظ نفوذ خود بهتر است انگیزي و دسیسهغزنوي مرکز فتنه

 )1383:140که بین رجال درباري خویش تفرقه ایجاد کند تا بتواند از اختالف بین آنها بهتر بهره جوید. (سلیم،
نمود آنگاه که در برابر  ي بغداد تبعیت میهه بخشیدن به حکومت خود از خلیفهسلطان محمود که به ناچار و براي وج

فرمان خلیفه مبنی بر دستگیري حسنک وزیر به اتهام قرمطی بودن، دچاراحساس کهتري گشت، به خشم آمد و براي 
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باسیان انگشت بدین خلیفۀ خرف شده باید نبشت که من از بهر قدر ع«آورد: روي 10جبران این حس به ناسزا گفتن

کشند و اگر مرا درست شدي که جویم و آنچه یافته آید و درست گردد بر دار میام در همه جهان و قرمطی میدرکرده
ام و با فرزندان و برادران حسنک قرمطی است خبر به امیرالمومنین رسیدي که درباب وي چه رفتی، وي را من پرورده

 )227: 1384(بیهقی،» هم قرمطی باشممن برابر است و اگر وي قرمطی است من 
 احساس کهتري مسعود غزنوي-پ

توان ی از دو پسر سلطان محمود غزنوي و روابط او با پدر و برادرش به خوبی میکبا نگاهی به زندگی مسعود،ی
ها و شجاعت و ي بسیاري اقدامات او در نوعی احساس کهتري روانی است که با وجود تواناییدریافت که ریشه

همین احساس است که او را به  وجنگاوري که در خود سراغ داشته، از جانب پدر و برادر بر او تحمیل گشته است
بخشد. احساس کهتري ممکن است از یک کهتري واقعی بدنی و یا دارد و به اقدامات او سمت و سو میجبران وا می

د این احساس کهتري، نتیجۀ کنارگذاشته شدن از ) که در مورد سلطان مسعو20: 137منصور،. (روانی سرچشمه بگیرد
 عنایتی پدر واقع شدن است.عهدي و مورد بیمقام والیت

-بیهقی از زبان عبدالغفّار فاخربن شریف، که از چهارده سالگی در خدمت سلطان بوده، دربارة کودکی او چنین نقل می
دم گماشتۀ امیر محمود بر سر ایشان بود و امیر مسعود را و در آن روزگار ایشان را بر آن جمله دیدم که ریحان خا«کند: 

بیاوردي و نخست در صدر بنشاندي آنگاه امیر محمد را بیاوردندي و بر دست راست وي بنشاندي چنانک یک زانوي 
» امیر یوسف را بیاوردندي و بیرون از صدر بنشاندندي بر دست چپ ؛ووي بیرون صدر بودي و یک زانو بر نهالی

توان دریافت که محمود در آن دوران توجه ) از ترتیب نشستن این دو شاهزاده و عمویشان می1384:133،(بیهقی
داده است و این مسئله در به خاصی به مسعود داشته است و او را بر محمد دیگر فرزندش و یوسف برادرش برتري می

نشسته و محمد و سعود همانند شاهان بر صدر میگردد. چنانکه هنگام چوگان مجاي آوردن دیگر آداب دربار تأیید می
اندیشیده و  ایستادند. گویا سلطان محمود از همان دوران، به جانشینی مسعود مییوسف در پیش او همانند مالزمان می

دو، تحت کرده که حتی هنگام آموزش نیز مسعود یک ساعت بیشتر از آنتوجه خاصی به او داشته و چنین مقرر می
 رار گیرد.تعلیم ق

داور اعمالی شاهانه  این احساس برتري در درون مسعود نیز وجود دارد چراکه در همان ایام نوجوانی در سرزمین زمین
امیر مسعود عادت داشت که هربار برنشستی ایشان را میزبانی «دهد: زند. بیهقی اعمال او را چنین شرح میاز او سرمی

هاي بزرگ کردي و حسن را، پسر امیر فریغون امیر وردندي... و نیز میزبانیهاي بسیار با تکلّف آکردي و خوردنی
 )134(همان،» گوزگانان و دیگران که همزادگان ایشان بودند بخواندي و ایشان را پس از نان خوردن چیزي بخشیدي

ر سرزمین غور گردد که امیر مسعود به والیت عهدي رسد آن است که سلطان محمود در نبردي داما آنچه موجب می
امیرمحمود چون «کند: آید. بیهقی نقل می هاي مسعود در هنگام مبارزه به چشم پدر میبرد و تواناییوي را به همراه می

از جنگ فارغ شد و به خیمه باز آمد آن شیربچه را به نان خوردن فرود آورد و بسیار بنواخت و زیادت تجمل فرمود. از 
دانست که چون وي ازین سراي فریبنده دید و مید که به کودکی روز ولیعهد کرد که میچنین و مانند چنین اثرها بو

 )1384:136(بیهقی،» برود جز وي این خاندان بزرگ را... بر پاي نتواند داشت

10 کند و همواره چنان انسان با تصور ارزش خود زندگی مید. آدلر معتقد بود بازیابی تراز شخصیت محسوب میگرد هايناسزا گفتن و دشنام دادن از واکنش
هاي کهتري آن را هاي گوناگون و دوري از موقعیتکند که بتواند آن را از هر گزندي دور نگهدارد و در صورت امکان با نشان دادن ارزش خود از راهرفتار می

)1371صور(:منبرتر سازد.  
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هاي مسعود در میدان نبرد تا بدان حد بود که سرزمین غور به دست وي به تصرف آید که تواناییچنین برمیاین

 درآمد. کاري که سلطان محمود هم نتوانسته بود آن را به سرانجام رساند.غزنویان 
از سویی دیگر مسعود غزنوي در حالی که یک شاهزاده است چنان عنان قدرت را در دست دارد که همانند یک شاه 

مختلف بود و به برد. یکی از ابزار پادشاهان در آن روزگار گماردن جاسوسان در نقاط مقتدر از ابزار قدرت بهره می
شدند و اخبار آنان به طور مرتّب خصوص آنکه افراد بزرگ حکومتی گاه توسط خادمین خود به دقّت زیرنظر گرفته می

آمد و رسید. در حکومت غزنوي نیز وجود جاسوسان و منهیان یکی از مهمات کشورداري به شمار میبه پادشاه می
 )54-45: 1385یزدانی،(رساندند. اي زندگی آنان به اطّالع سلطان میترین زوایاخبار سران مملکت را از خصوصی

کند که گویاي این مطلب است؛ با آنکه مسعود هنوز در رأس قدرت بیهقی ماجرایی را از دوران جوانی مسعود نقل می
ا از وقایع دربار باخبر برده است و جاسوسانی در دربار داشته تا او ري شاهانه به خوبی بهره میقرار ندارد از این حربه

 اند.شدهسازند. جاسوسانی که گاه از میان دبیران دیوان رسالت نیز انتخاب می
گردد. به گفتۀ بیهقی مسعود در کاخ اوج هنرنمایی مسعود در استفاده از این ابزار قدرت در داستان خیشخانه نمایان می

اند و براي هاي برهنه زن و مرد نگاشته دیوارهاي آن نقش خود به دور از چشم همگان، سرایی فراهم کرده است که بر
دهد تا پیکی براي تأیید رسد و دستور میکرده است. خبر به گوش سلطان محمود میخواب قیلوله از آن استفاده می

اما قبل از حرکت این پیک، جاسوسان مسعود خبر آمدن پیک و دستور بررسی محمود را به ؛این خبر فرستاده شود
: 1384گردد. (بیهقی، رسد با سرایی خالی از هر نقش و نگاري مواجه میرسانند و زمانی که پیک سلطان میمیرزاده میا

کند که خواننده عالوه بر ) بیهقی با آوردن این داستان که در ذکر جوانی مسعود است فضایی را ترسیم می145-149
هاي سیاست شاهان و روابط آنان با فرزندان و پیچیدگی یابد براي از زندگی مسعود اشراف میآنکه بر برهه

ي توانایی این شاهزاده در بهره بردن از قدرت و تمایل او به یابد. چنین داستانی نشان دهندهزیردستانشان نیز آگاهی می
 حفظ برتري است.

یگر فرزند سلطان محمود با آید. امیر محمد دهاي ایجاد احساس کهتري در مسعود به وجود میاما اندك اندك زمینه
ي دوم توجه پدر قرار داشت، براي از بین بردن اعتماد سلطان محمود به ولیعهد، تالش خود را آنکه همواره در رتبه

امیر محمد در نهان کسان داشتی که جست و جوي کارهاي برادر کردي و «آغاز کرده است، چنانکه بیهقی آورده: 
) و شاید اقدامات امیر محمد و دیگر کسان که 160: 1384(بیهقی،» دي نزدیک پدرگردانیهمیشه صورت او زشت می

-خواهان جانشینی او بودند سبب گردید نظر مساعد سلطان به فرزندش مسعود تغییر کند و در اواخر عمرش والیت
 عهدي خود را از او بگیرد و به امیرمحمد دهد.

شود. به گفتۀ بیهقی سلطان به بیهقی آورده است به خوبی دیده میي محمود در ماجراي دیگري که این تغییر عقیده
شود که دختر بزرگتر را به دهد دو دختر خود را به عقد دو شاهزاده درآوردو قرار بر این میبرادرش یوسف دستور می

گیرند تا به سن عقد امیر محمد درآورند و دختر کوچکتر را که گویا هنوز کودك بوده است براي امیر مسعود در نظر ب
دهد که دختر رود. سلطان دستور میکند و از دنیا میازدواج رسد. از قضا دختر بزرگتر در همان مراسم ازدواج تب می

کوچکتر را که به نام امیرمسعود است روز دیگر به عقد امیرمحمد درآورند. بیهقی درباره ناراحتی مسعود از این اتفاق 
 )325(همان،» ها دیدت غم آمد ولکن روي گفتار نبود... و ازین بیازرد که چنین درشتیامیر مسعود را سخ« گوید:می

هاي مسعود غزنوي در جایگاه جانشین سلطان محمود، موجبات بدگمانی سلطان پیر را فراهم ساخت. محمود توانایی
-توان ریشهحسادتی که میگشت. غزنوي در اثر چشیدن طعم قدرتی روز افزون، به مرور زمان دچار نوعی حسادت می

سالطین غزنوي با دقت در گفتار و رفتار درباریان «دانست. بشري دلریش معتقد است: » نیست همتایی«ي آنرا در اصل 
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-تالش بسیار بر حفظ و رعایت این اصل داشتند و ازین طریق ضمن تثبیت موقعیت خود، به نوعی بر تمایالت قدرت

مهري پدر در حق خود که  هاي روانی بی) سلطان مسعود دربارة زمینه42: 1388(دلریش،» زدند طلبانه پیرامونیان لگام می
از ما نه به حقیقت آزاري نمود چنان که طبع «پردازد: عهدي گردید از همین منظر به تحلیل میمنجر به عزل او از والیت

) 1384:91(بیهقی،» جایگاه ایشان باشد بشریت است و خصوصاً از آن ملوك، دشوار آید ایشان را دیدن کسی که مستحق
ها بر سلطان کارگر افتاده و کار بدانجا رسید که به او بدگمان شد و قصدکرد تا او ها و دمدمهچینیاز سوي دیگر سخن

کند و دستور محمود قصد دستگیري فرزند می سلطانخواران،را بازداشت کند. به گفتۀ بیهقی در محلی به نام چاشت
خواهد او را به مقام شراب نوشی با سلطان برساند مسعود را خبر کنند اما فرّاش پیري که وعدة آنکه می دهد بهمی

کند و مسعود که از ارادت غالمان سرایی به خود با خبر نمایندة غالمان سراي محمود بود مسعود را از قصد پدر آگاه می
وجوش غالمان، سلطان محمود ارند و آمادة دفاع از او باشند. جنببود، دستور داد تا آنان اسبان را زین کنند و سالح برد

را از نیت خود منصرف کرد و کاري از پیش نرفت. با این حرکت، امیر مسعود دریافت که نزد پدر دیگر جایگاه گذشته 
شده و حتی  ستود و اکنون بد و بدگمانرا ندارد چرا که در روزگار پیشین، سلطان او را در جنگاوري و شجاعت می

گراید. محمد که در تمام دوران قصد دستگیري او کرده بود. آشکار است در چنین حالی توجه مسعود به برادر می
تر از مسعود قرار داشت اکنون مورد توجه پدر قرار گرفته و در عوض مسعود از چشم کودکی و جوانی در مقامی پایین

دید ریشه تر میدر وجود امیر مسعود که خود را از هرجهت الیق» کهترياحساس «چنین  این ؛وسلطان پیر افتاده بود
یی خطاب به اباالقاسم حصیري که براي بستن عهد و عقد به جانب قدرخان روانه دواند. سلطان مسعود خود در مشافهه

و حیلتها ساختند تا ها نگاشتند...  مضربان و حاسدان دل آن خداوند را بر ما درشت کردند و تضریب«نویسد: گشته می
ها فرمود و اصناف نعمت ارزانی  رأي نیکوي او در باب ما بگردانیدند... و برادر ما را برکشید و به راستاي وي نیکویی

 )1384:276(بیهقی،» داشت تا ما را دشوار آید
، تالش خود را براي به امیر مسعود که به خوبی دریافته بودکه دیگر جایگاه خود را به عنوان جانشین پدر از دست داده

را در اقدامات او  مکانیزم جبرانتوان فعال شدن از همین جاست که می ؛وکنددست آوردن اقتدار از دست رفته آغاز می
 ؛کهي جبران پیروز شونده یا قهرمانی باشدتواند از دستهمشاهده کرد. مکانیزم جبران در فردي همانند مسعود می

براي  ؛وآوردي آنان را به حرکت درمیافراد به منزلۀ منبع تحریکی است که غریزة جنگندهاحساس کهتري در این نوع 
: 1371پردازند. (منصور،شوند بلکه به جبران مضاعف میآنکه واقعاً بر ضعف خود پیروز شوند تنها به جبران راضی نمی

25( 
 ) اقدام مسعود در بیعت گرفتن از غالمان1-پ

-ي قصد محمود در چاشتو بیعت گرفتن از غالمان و مقدمان محمودي بود که پس از واقعهیکی از اولین اقدامات ا
خواران، غالمان نزد مسعود آمدند و پیشنهاد کودتا به امیر دادند اما امیرمسعود با به دست آوردن قدرت به این شیوه که 

از شما بیش از آن نخواهم که «رده است: رساند مخالفت کرد. بیهقی به نقل از مسعود آوبه نام و شهرت او زیان می
) و آنان نیز با او 162: 1384(بیهقی» چون او را قضاي مرگ باشد، که هیچ کس را از آن چاره نیست در بیعت من باشید

بیعت کردند. اهمیت بیعت با غالمان به دلیل اهمیت آنان در دربار است به ویژه غالمان سرایی که نگهبانان خاص 
شده است. ي اصلی ارتش غزنوي هم از بردگان و غالمان تشکیل میاند. الزم به ذکر است که هستهسلطان بوده

 )104-95:1372(باسورث،
 ) مکاتبه با قابوس والی گرگان و طبرستان2-پ
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ایی شد. تا جدیگر اقدام امیرمسعود، مکاتبه با منوچهر قابوس والی گرگان و طبرستان بود که پیوسته و پنهانی انجام می

کار بدان جایگاه رسید که منوچهر از امیر مسعود «که او نیز با امیر مسعود در کار عهد و سوگند برآمد و به نقل بیهقی 
 )163: 1384(بیهقی،» عهدي و سوگندي خواست چنانکه رسم است که میان ملوك باشد

 ) دستگیري امیرمحمد3-پ
ه بیشتر پدر به محمد در اواخر عمر، در خلقیات مسعود اثري رقابت مسعود و محمود در دوران حیات پدر و نیز توج

ها پیامد رفتار درباریان با ها و فروگرفتني سلطنتش بسیاري از برکشیدنعمیق به جاي گذاشت. به طوري که در دوره
 )545:1349متینی،(مسعود در دوران سلطنت پدر بوده است. 

عهدي سلطان ، امیرمحمد برجاي او نشست. مسعود که سالها ولیپس از مرگ سلطان محمود، بنابر آخرین وصیت وي
اي نوشت و از او خواست تا بر منبرها نخست به نام او خطبه بخوانند و سپس به نام را یدك کشیده بود به برادر نامه

به یاري امیرمحمد، اما سلطان تازه از راه رسیده نپذیرفت و کشمکش بر سر قدرت آغاز گردید تا اینکه سرانجام 
حاجب علی قریب و سپاهساالر غازي قدرت به امیرمسعود رسید. پس از آن امیرمحمد دستگیر و به همراه خادمانش به 

گرفت، تا جایی شد بر برادر بیشتر سخت میهاي سلطنت مسعود استوارتر میاما هرقدر پایه؛ي کوهتیز فرستاده شدقلعه
همۀ جواهرات و زر و نقد وي را بگیرند و اطرافیانش را به دقّت بازرسی کنند داد محمد را به مندیش ببرند و که فرمان 

بند داشت با کفش و کاله ساده و قباي دیباي «نمایند، آنگاه محمد را درحالی که و ندیمان و مطربان وي را مرخص 
-ه پاي قلعه مندیش می) همانند یک اسیر نه یک شاهزاده یا یک شاه خلع شده، ب85-79: 1384(بیهقی،» لعل پوشیده

 برند. قلعه باال می» حد و اندازههاي بینردبان پایه«آورند و او را از 
هاي گذشتۀ آورد، تالش خود را در جبران کهتريامیر مسعود پس از آن که قدرت حکومت غزنوي را به چنگ می

 نویسد: دهد. نویسنده تاریخ غزنویان می ادامه میداند، ها میاز افرادي که آنها را عامل این کهتري خویش با انتقام گرفتن
از وقتی که مسعود بر تخت سلطنت مستقر گردید به ترتیب به زیرآب کردن سر آنانی پرداخت که ازیشان نفرت «

کردند تا او را از شمردند، آنانی که به خیال او، محمود را ترغیب می داشت، آنانی که در حیات پدر او را خوار می
 )1372:237(باسورث» خلع کند و آنانی که در سلطنت محمد، محتشمان دستگاه بودند ولیعهدي

 ) دستگیري حاجب علی قریب4-پ
حاجب علی قریب شخصیت بانفوذي بود که پس از مرگ محمود بنابر وصیت وي در به سلطنت رسیدن امیرمحمد 

برخاست و اقدام به دستگیري محمد نمود نقش به سزایی داشت و هرچند پس از مدتی خود نیز به هواخواهی مسعود 
اما به سبب جانبداري آغازین خود از محمد مورد غضب مسعود قرارگرفت و پس از رساندن لشکر و خزانه به سلطان 

 )66-65: 1384مسعود دستگیر و تبعید گردید. (بیهقی،
 ) بردارکردن حسنک وزیر5-پ

ین وزیر محمود بود، نیز اقدامی جبرانی است. بنا بر قول اقدام مسعود در دستگیري و بردارکشیدن حسنک که آخر
حال حسنک دیگر بود که بر هواي امیرمحمد و نگاهداشت دل و فرمان محمود این خداوندزاده را بیازرد و « بیهقی:

از ) از سوي دیگر بوسهل زوزنی؛ یکی 222(همان،» چیزها کرد و گفت که اکفاء آن احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد
 نمود.جویی از او تشویق میي حسنک را دردل داشت و پیوسته مسعود را بر انتقامندیمان مسعود کینه

 ) دستگیري امیر یوسف6-پ
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شد، کسی که در ماجراي عقد دو امیرزاده با دختران وي، به امیر یوسف در نظر مسعود از جمله پدریان محسوب می

ي کوتاه مدت سلطنت امیرمحمد از او را آزرده بود. از سویی دیگر در دورهخاطر اطاعت از فرمان سلطان پیر، مسعود 
مقام سپاهساالري گرفته بود. از اینرو سلطان مسعود که از طرفی نظر مساعدي درباب پدریان نداشت و از طرف دیگر 

ن به مأموریتی ابتدا از نسبت به کسانی که در به قدرت رسیدن برادرش نقش داشتند بدگمان بود، امیریوسف را با فرستاد
 )329-322:1384دربار دور کردو در نهایت دستور بازداشت او و تبعید وي را صادر کرد. (بیهقی،

 احساس کهتري خواجه احمد حسن میمندي -ت
اما بر اثر ؛خواجه احمد حسن میمندي؛ دومین وزیر سلطان محمود غزنوي بود که به درایت و دوراندیشی معروف بود

اي زندانی گردید. پس از به ي درباریان، مورد خشم سلطان محمود واقع شد و از مقامش خلع و در قلعهورزحسادت
ي خلع مقام و زندانی شدن و از قدرت رسیدن مسعود، وي آزاد و براي وزارت فراخوانده شد. خواجه که به واسطه

جویانه داشت که  ن به قدرت اقداماتی تالفیدست دادن اعتبار خویش، دچار احساس کهتري روانی گشته بود، با بازگشت
 باید آن را نوعی جبران احساس کهتري دانست.

 ) گرفتار کردن بوبکرحصیري و پسرش1-ت
یی افتاد و خطایی بر و فقیه بوبکر حصیري را درین روزها نادره«بیهقی با دقت تمام به شرح این واقعه پرداخته است: 

) 197:1384(بیهقی،» خواجه بر وي دست یافت و انتقام کشید و بمراد رسیددست وي رفت در مستی که بدان سبب 
رسد که در حال مستی همراه گویا یکی از خادمان خواجه احمد حسن در حال عبور از گذرگاهی به بوبکر حصیري می

است و اداي  دهد که چرا از اسب پیاده نشدهبا پسر و خادمانش در حال عبور بوده است. حصیري خادم را دشنام می
گیرد و همراهان حصیري، خادم را مورد ضرب و شتم ي لفظی درمیاحترام نکرده است. میان خادم و حصیري مناقشه

کند. خواجه احمد رساند و با آب و تاب بیشتري ماجرا را تعریف میدهند. خادم نیز خود را به سرور خود میقرار می
-فرستد و در آن پس از شرح ماجرا میاي براي سلطان میبازیافته است رقعهنیز که به تازگی در مقام وزارت، خود را 

) 200(همان،» به هیچ حال بنده به درگاه نیاید و شغل وزارت نراند که استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار است«گوید: 
ان دستگیري بوبکر خواهد تا از وزارت کناره گیرد. سلطان نیز براي نگاهداشت دل وزیر، فرمو از سلطان عذر می

احترامی به وزیر مجازات گردند. هرچند که با نظر سلطان، بونصر براي کند تا به دلیل بیحصیري و پسرش را صادر می
 )205-197: 1384بخشد. (بیهقی،رود و در نهایت وزیر آنان را میشفاعت آن دو به نزد وزیر می

 ) مجازات بوالفتح بستی2-ت
نصیب  جویی وي بی گفته است نیز ازانتقامر زمان محمود سخنان ناشایست درباب خواجه میبوالفتح بستی که گویا د

در راه بوالفتح بستی را دیدم خلقانی پوشیده و مشگکی در گردنو «کند: ماند. بیهقی از زبان بونصر مشکان نقل مینمی
بکنی، که دانم دل خواجۀ بزرگ  راه بر من بگرفت گفت قریب بیست روز است تا در ستورگاه آب میکشم، شفاعتی

) و پس از وساطت بونصر مشکان، خواجه احمد وي 1384:205(بیهقی،» خوش شده باشد و جز بزبان تو راست نیاید.
 دهد.و با اقرار او به خطاي خویش وي را مورد عفو قرار می» از ژاژخاییدن توبه کردي؟«گوید: خواند و میرا فرامی

 بدگمانی سلطان به امیرك بیهقی) تالش خواجه در 3-ت
ها گشته بود بعد از آنکه خواجه احمد حسن که در روزگار محمود غزنوي، پس از برکنارشدن از وزارت دچار محنت
جویی نمود و به جبران دوباره اقبال به او روي کرده و در جایگاه وزارت قرار گرفته بود از امیرك بیهقی نیز انتقام

و «ی آورده است: هقیبي وي را زشت گردانید تا آنکه مسعود امارت بلخ از وي بازگرفت.چهرهگذشته در نزد سلطان 
امیرك بیهقی برسید و حالها به شرح بازنمود و دل امیر با وي گران کرده بودند که خواجۀ بزرگ با وي بد بود از جهت 
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بلخ و صاحب بریدي بروزگار محنت خواجه؛ عبداهللا پارسی چاکرش، که امیرك رفته بود از جهت فروگرفتن عبداهللا به 

ها کرد تا صاحب  ها نگاشت و استادي جست ازین سفر که ببخارا رفته بود از وي صورت و خواجه همه روز فرصت می
 )454(همان،» بریدي بلخ از وي بازستدند

 
 احساس کهتري بوسهل زوزنی-ج

ست که به گفتۀ بیهقی در میان خادمان وي از مقام و بوسهل زوزنی در دوران سلطنت محمود از ندیمان مسعود بوده ا
مرتبۀ باالتري برخوردار بود و به همین دلیل مورد حسادت واقع شد و به اتّهام رافضی بودن از دربار بیرون رانده و 
زندانی گشت. وي که تنها در مقام یکی از خادمان امیرزاده در دربار آمد و شد داشته است در چندین مورد دچار 

حال بود و بوسهل زوزنی به روزگار گذشته تنگ«ي او آورده است: گردد چنانکه بیهقی دربارهاحساس کهتري می
توان از تعبیر احساس کهتري ) دربارة بوسهل زوزنی نمی1384:73(بیهقی،» خدمت و تأدیب فرزندان خواجه کرده بود

که در  است11ي حقارتیعقده ةنشاندهندمقام و موقعیت،هاي وي پس از رسیدن دوباره به استفاده نمود چرا که واکنش
هاي ي حقارت تکبر، جاه طلبی، حسادت، طمع و تنفر را به عنوان صفتوي شکل گرفته است. آدلر در شرح عقده

 ) 157-1379:133آدلر،( کندگیرد معرفی میي حقارت او نشأت میاصلی منش فرد پرخاشگر که از عقده
نیز ( استبیشتر اقدامات بوسهل زوزنی پس از به قدرت رسیدن امیر مسعود تنها براي جبران عقدة حقارت خویش 

) ازجمله انتقام گرفتن از حسنک وزیر، دسیسه چینی علیه آلتونتاش 68-138649و قبول احسان، ابولقاسم،قوامدرین باره:
 هاي اهدایی امیرمحمد از درباریان.بازپس گیري صله خوارزمشاه به علت حسادت به وي و تشویق سلطان مسعود در

 ) انتقام گرفتن از حسنک وزیر1-ج
طور که باید گردد. آنگاه که حسنک، در جایگاه وزارت است و آنماجراي حسنک و بوسهل نیز به دوران محمود بازمی

کند. به گفتۀ بیهقی بوسهل زوزنی  یاندیش نیست و با مسعود و به تبع آن خادمانش چندان به احترام برخورد نمعاقبت
جویی ي انگیزة او در این انتقامنمود. بیهقی دربارهسلطان مسعود را بر کشتن او تشویق می و» سخت بد بود«با حسنک 

خواجه... گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه « گوید:شود میدر سخنانی که میان خواجه احمد و بونصر رد وبدل می
ام که یک روز بسراي ها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست این مقدار شنوده چنین مبالغتافتاده است که 

» داري بر وي استخفاف کرده بود و وي را بینداخته.حسن شده بود به رزوگار وزارتش پیاده و بدراعه، پرده
فت و به مخدوم خود مسعود رسید، در فکر ) بنابراین بوسهل به محض آنکه خود از بند رهایی یا1384:225(بیهقی،

جبران برآمد وسلطان، حسنک را که بازداشت شده بود به خادم خود سپرد تا وي را به طرق مختلف تحقیر نماید، اما 
بوسهل بر این مقدار اکتفا ننمود و زمزمۀ کشتن او را در گوش امیرمسعود خواند و در جواب امیر که در پی دلیلی براي 

 بود اتهام رافضی بودن را مطرح کرد و سرانجام با نظر موافق مسعود، حسنک بر دار آویخته شد.کشتن او 
 ) توطئه علیه خوارزمشاه2-ج

بوسهل که با آغاز سلطنت مسعود از حشمت و مقامی باال برخوردار گشته است با چشیدن طعم قدرت، در فکر 
بنابراین اقدام به برانداختن برخی افراد متنفذ ؛آیدویش برمیهاي گذشتۀ ختر و جبران حقارتدستیابی به قدرت افزون

آمده است. با تصور آنکه افرادي همچون نماید ازجمله آلتونتاش خوارزمشاه که از پدریان نیز به حساب میدربار می
ر راه رسیدن او توانند مانعی دخوارزمشاه آلتونتاش که در زمان محمود از اقتدار و حشمت بسیاري برخوردار بودند، می

11Inferiority complex )1371مجموعه صفات،رفتار یا کردار که عمل یا کنش آنها برکنار ساختن یک احساس کهتري دردناك است(منصور  
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به قدرت و مقام باالتر گردند؛ از سویی دیگر آلتونتاش که پیري محترم و محتشم است و مسعود او را چون پدر خویش 

هاي خود را انگیزد. به همین جهت زمانی که آلتونتاش در دربار است زمزمهنماید حسادت بوسهل را برمیخطاب می
کند اما سرعت عمل این پیر کاردیده در بازگشتن به یر مسعود آغاز میگوش ام درمبنی بر دستگیري خوارزمشاه،

 )100-1384:97بیهقی( گرددخوارزم باعث ناکام ماندن بوسهل می
دارد تا به طمع مال و مکنت آلتونتاش به یکی  گري مهارت عجیبی دارد بار دیگر سلطان را برآن میبوسهل که در توطئه

گردد و ي توطئه فاش میخبر از آنکه نقشهکشتن آلتونتاش را ارسال نماید. بیاز افراد خود در خوارزم جواز 
 .گرددکند و بوسهل خود قربانی این دام میخوارزمشاه با تدبیر کدخدایش، دست سلطان و بوسهل را رو می

 )413-402(همان،
 

 احساس کهتري پدریان-چ
ینی محمود جانب سلطان پیر را گرفته و به فرمان او در به اند که در ماجراي جانشپدریان یا محمودیان، کسانی بوده

ي عمل پوشاندند و به نحوي در برابر مسعود قرار گرفتند. بیهقی در شرح ماجراي حکومت رساندن محمد جامه
کند که محمودیان از شوکت و هیبت روزافزون سپاهساالر غازي و اریارق دستگیري سپاهساالر غازي اشاره می

گردند. سپاهساالر غازي به موجب آنکه در بازپس ستاندن حکومت به هندوستان دچار احساس کهتري میسپاهساالر 
مسعود خدمتی شایسته کرد، مورد لطف و عنایت فراوان سلطان قرارگرفت. از سویی دیگر اریارق که در هندوستان 

آمد و وکت و مکنتی فراوان به دربار مینافرمانی کرده بود، نه تنها مجازات نشده بلکه هر روز با خدم و حشم در ش
-ي محمود داراي شوکت و هیبت بوده و اکنون در مقامی پایینهمین امر براي افرادي که در دوره ؛ونمودخودنمایی می

آورد. بیهقی در شرح دو قرار گرفته و چندان مورد توجه سلطان مسعود نبودند احساس حقارت به وجود میتر از این
مهتران در سخن آمدند و زمانی نومیدي نمودند از امیر و استیالي این دو سپاهساالر. بگتغدي «گوید:میماجرا چنین 

ذکرتر ازین دو تن کس نبود، و هزار بار پیش من زمین بوسه تر آن است که در سرایهاي محمودي خاملگفت طرفه
ودیان... با یکدیگر در حیلت ایستادند تا این دو محم«) در جایی دیگر نیز آورده است: 286-1384:285(بیهقی،» اندداده

 )283(همان،ص» ساالر را چگونه فروبرند
بنابر قول بیهقی، محمودیان دو کدخداي این دو شخص را که در نهان مشرفان سلطان بودند فریب دادند با القاء این 

نها را مورد توجه قرار خواهد داد و به مقام فکر که اگر سروران آن دو در میان نباشند و به نحوي از میان بروند سلطان آ
رساندند. داد آمیخته با دروغ به سلطان میو جایگاه خواهند رسید و این دو کدخدا نیز فریب خورده و هرچه رخ می

هاي محمودیان از سوي دیگر باعث گردید سلطان درنهایت سخنان آمیخته با دروغ این دو شخص از سویی و بدگویی
 )308-282:1384ي دستگیري اریارق را کشید و سپس طی ماجرایی دیگر غازي نیز برکنار گردید. (بیهقی،ابتدا نقشه

 نتیجه 
گونه که در تاریخ بیهقی نیز در شرح به قدرت رسیدن الپتکین و سبکتکین آمده است غزنویان در ابتدا غالمانی همان

ریشگی و عدم الزم به ذکر است بردگان در جوامع به بی و؛بودند اند که از ترکستان به ایران آورده شدهترك بوده
-2ربردگی-اما بردگان ترك دچار دو نوع احساس کهتري بوده اند: ا؛اندوابستگی به موطن یا قبایل خود معروف بوده

ي داعیه نژاد عرب بر دیگر نژادهاـ  نژاد نبودن با صاحبان ایرانی خود.(هرچند در میان خلفاي اسالمیـاموي و عباسیهم
 برتري داشت.)
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 ۱٦٤٥/ بیهقی بر اساس نظریه شخصیت آدلر بررسی احساس کهتري غزنویان در تاریخ

 
به هر حال احساس کهتري در الپتکین و سبکتکین محرکی بسیار قوي بود که آنان را به تحمل و صبر و تالش دوچندان 

داشت. الپتکین در اثر همین تالش توانست خود را به ساالري در دستگاه در جهت رهایی از این کهتري به حرکت وامی
 ریزي کند. هاي حکومت خود در غزنه را پایهیز زمینهسامانی برساند و پس از آن ن

آمیز موجود، خود را از میان غالمان الپتکین از سویی دیگر سبکتکین نیز بر اساس همین تالش براي رفع شرایط حقارت
 باال کشید و جانشین وي در حکومت غزنه گردید.

کومت غزنه را از آن برادر دید دچار احساس کهتري هاي بهتر حمحمود غزنوي نیز پس از سبکتکین، آنگاه که سرزمین
هاي حکومت غزنه گشت. گشت و تالش او براي رفع این احساس آغاز و منجر به تحت سلطه آوردن همۀ سرزمین

تالش محمود در جبران کهتري را باید تالشی مضاعف نامید چرا که عالوه بر گرفتن این مناطق اقدام به تصرف 
 یز نمود و روز به روز بر وسعت قلمرواش افزود.هاي دیگري نسرزمین

مسعود غزنوي نیز مانند پدر خود محمود این احساس کهتري را داشته است. آنگاه که پدر، او را کنار نهاد و جانشینی 
 بود.گرفتن حکومت از برادر جویانۀ مسعود نیز همانند اقدام پدرش در بازپسرا به برادر او محمد سپرد. اقدام تالفی

 توان چنین نتیجه گرفت:بنابراین می
 آید:   احساس کهتري روانی در دو دسته از افراد به وجود می

افرادي که از نظر موقعیت اجتماعی و یا مقبولیت دیگر افراد جامعه در سطح پائینی قرار دارند. از قبیل افراد  -1
-هایی بدنام و یا بیتند و یا افرادي که در خانوادهفقیر، بردگان و کنیزان، افرادي که عهده دار مشاغل فروتر هس

 شوند. ریشه زاده می
اند و بنا به دالئلی این شرایط از میان اي از زندگی خویش در شرایطی مطلوب به سربردهافرادي که در برهه -2

ند، ارفته است. از قبیل شاهزادگان از قدرت عقب مانده، ثروتمندانی که دچار شکست مالی و فقر گشته
هاي اند و یا صاحبان برخی شغلتوجهی قرار گرفتههاي اصیل و معتبر که دچار اتّهام یا بیفرزندان خانوداه

 اند.مهم که به دالئلی برکنارگشته
توان گرفت آن است که در نتیجه دیگري که از بررسی احساس کهتري تعدادي از سالطین غزنوي و درباریانشان می

ن از قدرت عامل به وجود آورندة احساس کهتري است و رسیدن به قدرت دوباره، موجب فعال بیشتر موارد دورماند
 گردد که در اکثر مواقع با انتقام جویی از عامالن ایجاد احساس کهتري همراه است. شدن مکانیزم جبران در افراد می
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