
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


ترس و اضطراب در تاریخ بیهقی
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چکیده

شود انسان در زندگی خود در مواجهه با خطرات که باعث میطبیعی استدو عامل ترس و اضطراب
از خود احتیاط نشان دهد تا در برخورد با آن خطرات متحمل خسارات جبران ناپذیر نگردد با این حال 

ترس و گردد.شدت این عوامل نیز خود باعث بوجود آمدن مشکالت فردي و اجتماعی زیادي می
هاي پدریان و پسریان، توطئهضل بیهقی به دالیل مختلف چونتاریخ بیهقی اثر جاودانه ابوالفاضطراب در 

،و مسائل اعتقادي نمود دارد و این دالیلدینییاموال، اتّهام بمصادرةها، گماشتن جاسوس، فروگرفتن
شناخت بهتر رو این موضوع براياست از اینثبات گردیدهاي بیخود بوجود آورندة جوي بدبین و جامعه

مورد تحقیق و توجه قرار اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر غزنوي و به خصوص دوران حکومت مسعود 
گرفت.

ترس، اضطراب، تاریخ بیهقی، غزنویانواژگان کلیدي :

1rasoulkhaledi@yahoo.comEmail:ات فارسی :نویسندة مسئولدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبی
دانشگاه شهرکرد

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد*

و آموزگار مدارسکارشناس علوم تربیتی **

1499

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقدمه

بن حسین بیهقی، دبیر و سنگ ابوالفضل محمدبسیار گراناثر ، تاریخ مسعودي یا تاریخ بیهقی
ها ما تدست است. زبان شیرین و دلنشین او در توصیف گفتار و کردار شخصینگار چیرهتاریخ

وي تاریخ مفصل خود را در عین حقیقت پژوهی و نمایش «کند؛ زیرارا به خود جذب می
نگاشته است. به طوري که وقتی کسی هر قسمت حقایق به صورت رمانی بسیار گیرا و دلچسب 

گذراند و میل ندارد تا آن را به پایان خواند، مثل آن است که داستانی را از نظر میاز آن را می
) شیوة نویسنده در این کتاب منحصر به فرد 802:1374(یادنامۀ بیهقی، » نرسانده از دست بنهد

نوازد.یاست. او با قلم مؤثر خود جان خواننده را م

، سردارانی چون ابومنصور عبدالرزاق »نصربن احمد«دوران سامانیان که با امرایی چون 
رودکی نامبردار و جیهانی و شاعرانی همانند شهید بلخی وتوسی، وزرایی چون بلعمی و

که حکیم فرزانه توس از میانه عمر شد، متأسفانه چنان زود در هم پیچیدهبودبلندآوازه شده
گذشت عبارت بود دید. از آن پس و تا یک سده بعدتر آنچهانحطاط آن را با چشمان خود می

از: برباد رفتن آن همه شکوه و افتخار به سبب شورش غالمان زرخرید سامانیان، تشکیل 
آل «از غالمان غزنه، پیدایش دولتی غریبه و نورسیده در ماوراءالنهر با نام نیرومنددولتی

عظمت فرهنگی سامانیان، قربانی شدن فرزانگان و عاقبت و در نتیجه بر باد رفتن، »افراسیاب
یابی مجدد خالفت رسواي عربی در ها، فرصتجوییها و بیگانهاندیشان ایرانی به سبب کینه

هاي کتابدستگاه نورسیدگان ترك، مهجوري فرهنگ و نگرش ایرانی در البالي اوراق
مندانه این نسل نورسیده براي از میان برداشتن بقایايشهانجویی هوگرفته، و از آن برتر جغبار

مداري چون سامانیان و صفاریان و بوئیان...، و از آن پس ایرانی تبار و فرهنگهايخاندان
خاستگان و گماشتن مشرفان فروگیري برکشیدگان و نوافتادن وخویی و به جان یکدیگردرنده

.همه مردمو جاسوسان بر یکدیگر و بر 
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و این ترس، ن چون اصالت فرهنگی چندانی نداشتند، از این رو واهمۀ کودتا داشتندغزنویا
شد که خشونت و دیکتاتوري را به دنبال داشت و این امر خود باعث باعث بروز رفتارهایی می

گردید.بوجود آمدن هراس در اطرافیان می

-چون سیاستوجود ترس و هراس فراوان به دالیل مختلفی،عامل اصلی نگارش این مقاله
در این تاریخ هاي بسته مسعود و گماشتن افراد براي جاسوسی و نظارت و انتقام گیري و ...

دامن بار دربراي نخستینشایداضطراب، کهدوره پراین دررا ي ناگوارپیامدهاي است که 
نتزلزل و تزویر، شناور شد: رواجپیامدهایی چوناست؛ رقم زدهشد،تاریخ ایران تجربه می

و افتادنمفاهیم و معانی و شکستن حریم کلمات در ورطه استبداد، بی بنیانی فکر و اندیشه
که چگونه گلیم خویش را افکار در دامن ناامنی و ناسپاسی، تا هرکس تنها در اندیشه آن باشد

هاي سیاسی و اجتماعی بدر برد و از انبوه توطئههاي بد سرانجام کشیاز توفان حوادث و کینه
. حاکم به سالمت بگذرد

با این مقدمه جا دارد نخست مفاهیم ترس و اضطراب و انواع آن به خصوص از منظر 
ترس و اضطراب در تاریخ بیهقی بسنده دالیل از هایی وهوانشناسی بیان گردد سپس به ذکر جلر

شود.

مسألهبیان 

شد نخست سؤاالت با آن توضیحاتی که در مقدمه بیان گردید، در این پژوهش سعی خواهد
ها پاسخ داده شود.زیر مطرح گردد و سپس به آن
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ها چیست؟ هاي بین آنها و تفاوت. ترس و اضطراب چه مفهومی دارند و شباهت1

باشند؟هاي موجود در تاریخ بیهقی شامل چه انواعی می .ترس و اضطراب2

وجود انواع ترس و اضطراب در تاریخ بیهقی چیست؟.علل و دالیل3

.ترس و اضطراب موجود در تاریخ بیهقی چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟4

ترس

اما عالوه بر این موارد ) . 1375:1067،معین(».ترس در لغت به معنی خوف و بیم است«
، بی دل و جگر نسبت به واکنش چیزي و ت، ترسوأاعم از بی جرهاي مترادفیتوان به واژهمی

.تن از چیزي و رعب و وحشت اشاره نمودشیا ترس دا

آن به جايبه معناي خطر ناگهانیFearیرات ادبی کلمهدر زبان انگلیسی حتّی در تقر«
)19: 1387( نویل، ».مورد استفاده قرار میگیرد

:محققین ترس تعاریف و معانی مختلفی دارداز منظر روانشناسان و 

) 1935:20(مارکس، »ا معلوم است.ترس ، پاسخی طبیعی به یک تهدید فرضی ی«

ها به دلیل این ترین فشارهاي روانی انسان است و تاوانی است که انسانترس یکی از سخت«
)252: 1898(سورفی،»که داراي عقل و حقوق کامل زندگی هستند، باید بپردازند.
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ترس عبارتست از یک نوع «داد: هئترس چنین تعاریفی را اراةتوان از واژدر مجموع می
تواند با میلقوه وجود دارد که این ترس اافراد بصورت بۀویژگی ذاتی و درونی که در هم

اینترنتی آفتاب) شبکۀ( » .تواند کاهش یابدي اجتماعی شدت یافته و یا میها و رفتارهابرخورد

انواع ترس

بندي بیشتر به اعتبار بررسی متن تاریخ بیهقی است که شامل انواع ترس در این نوع تقسیم
شود:هاي زیر میترس

2هاي ساده یا اختصاصیترس-1

ها یا اشیاء ها, فعالیتترین نوع ترس است که طی آن فرد از مواجهه با بعضی موقعیتشایع
،خون،دریا،بلندي،..)و.مارمولک، موش،مانند بعضی از حیوانات (عنکبوت،کنداجتناب می

که افراد مبتال به آن از حضور در هاي بازو ترس از مکانهاي بسته... ترس از مکانومرگ
به دلیل جو حاکم .کنند. ازدحام و شلوغ و خروج از محیط منزل خودداري میفضاي باز و پر

این گونه و مردم زیردستان بسیاري از درباریان ودر ر مسعود و محیط حکومتی غزنویان،بر دربا
رواج داشت.ترس 

3هاي اجتماعیترس-2

2- Simple Phobia
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این نوع ترس در اواخر کودکی یا اوایل نوجوانی شروع می شود و ترس و شرمساري از 
سرخ شدن یا لرزش هاي آن و ... است و معموالً نشانهغذا خوردن،کردنصحبت، کردناشتباه

مانع شناخت افراد ساده تفاوت دارد. این حالتدر برابر جمع است و و با خجالت ...صدا و 
.ندکو گوشه گیر میمنزويشود و فرد راجدید می

یک فرد دارد، این نوع ترس، ارتیاط با مورد توجه قرار گرفتن « گوید:باره میمارکس در این
س ناشناخته بودن را به همراه دارد. مبتالیان به ترس از مکان نه قرار گرفتن در جمعیتی که احسا

صره قرار گرفته یا دچار مردم تحت فشار یا محاجمعیت هایی که در آن به وسیلۀ هاي باز، از 
مشاهده یا تحت ها ، شوند تا این که توسط افراد موجود در آن مکانزده میوحشتیاخفگی

نظر قرار گیرند؛ اما اشخاص مبتال به فوبیاهاي اجتماعی به نظاره شدن توسط دیگران حساس 
هستند و تا هنگامی که هیچ کس آن ها را نظاره نمی کند ، کارهاي خودشان رات انجام می 
دهند  در عین حال یک نگاه از طرف شخصی دیگر ، وقوع وحشت زدگی را در آن ها تسریع 

)96( مارکس:»کند.می 

یس نویل جمع هراس پیوسته توان از این مقوله دانست.  از نظر آلترس جمع هراسی را می
نگران است که مبادا مورد تمسخر دیگران قرار گیرد و به همین دلیل از انجام هرکاري در انظار 

)19( نویل: کند.دیگران اجتناب می

هاي دستور امیر غزنوي باعث بسیاري از ترسگماشتن جاسوسان و زیر نظر گرفتن افراد به 
هاي موجود در شاید بتوان گفت عمده ترسحکومت مسعود شده است.اجتماعی در دورة

تاریخ بیهقی از این نوع می باشد. 

3- Social Phobia
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4افوبی-3

گردند و غیر قابل کنترل میبمانند،دار باشند و در فرد باقیها پایها و اضطرابوقتی ترس
شوند که اصطالح رایج ها دیگر به فوبی تبدیل می. این ترسکنندمشکالت زیادي ایجاد می
ي و ماندگار استبراي ترس بسیار زیاد، جد.

ترسی چنان شدید ،ترس بیمار گونه( فوبیا)« است:این رابطه چنین بیان کردهآلیس نویل در
دهد؛ ترسی است غیر منطقی و عمر زندگی شخصی را تحت تأثیر قرار میۀاست که در هم

واقعی، تمام . این ترس بیمار گونۀ، مهار ناشدنی استکندگونه که بیمار احساس میمفرط؛ آن
- ندرت میبهو اغلبکنددهد زیرا ذهن او هر روز با این ترس زندگی میوقت بیمار را رنج می

)135( نویل: »ندیشد.تواند به مطالب دیگر بی

هاي توان در توصیفهاي مختلف میاموال با بهانههاي عصر مسعود و مصادرةگرفتندر فرو
- رس را بهبوبکر حصیري، اریارق و ... این نوع تچون زیباي بیهقی از رفتار و حرکات افرادي

خوبی مشاهده کرد.

ها، محرك شدید و ناگهانی، ترس از غریبهو صدا، سرانواع دیگري دارد چون:البته ترس
بیعی از هاي طآور، ترسز اشیاي ناشناخته، ترس از حرکات به خصوص حرکات چندشترس ا

شدن و صحنه، ارتفاع، امتحان، رانندگی ، ترس از مدرسه، ترس از خیرهباد و توفان و رعد و ... 

4- Phobia
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توان ، جنگ و دعوا و ... نام برد که میي، گناهتفاوتی و ناباوربی،میروو سواري، جدایی، مرگ
هاي بیان شده قرار داد.ترسمجموعۀها را هم زیرآن

5اضطراب

(»است.، سراسیمگی تابیبی، پریشانی، به معناي جنبیدن، لرزیدنلغتاضطراب : در«
)295معین:

رونده ناخوشایند و پیشاضطراب عبارتست از: ناآرامی، ترس و هراس «از نظر روانپزشکی؛ 
- اي را در آسیبالوقوع که منبع آن قابل شناسایی نیست. اما نقش عمدهبا احساس خطر قریب

ت انسان و رشد طبیعی او و در کند. همچنین در فهم و رشد شخصیشناسی روانی بازي می
)1390:135، (سادوك».اي داردفرآیندهاي مرضی در تمامی سنین عمر آدمی، نقش برجسته

کنیم. احساس گیریم آن را احساس میاضطراب چیزي است که وقتی در تنگنا قرار می«
)20( مارکس:»اضطراب به ترس و احساسات مشابه آن مربوط می شود.

معموالً.شودتعریف می»هراس و تشویش بدون هیچگونه دلیل آشکار «اضطراب به صورت
گونه تهدید فوري براي امنیت یا سالمت فرد وجود ندارد، اما این افتد که هیچ زمانی اتفاق می

تهدید براي فرد احساسی واقعی است و باعث می شود فرد مضطرب قصد فرار از آن موقعیت را 
شود. کند و کلیه سیستم بدنش دچار اختالل مینماید. قلب او به شدت می تپد، بدن او عرق می

راد هوشیار و مراقب باشند.شود افاما، کمی اضطراب باعث می

5- anxiety
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. کسانی که دچار ي از ماست و حالت مزمن نگرانی استاضطراب همراه دائمی بسیار«
اضطراب دائم هستند قدرت تخیبل فوق العاده دارند اما افکار خود را بیشتر معطوف به حوادث 

)25: 1387( نویل، »کنند. ناخوشایند می

توانند منشأ اضطراب ها و فشارهاي روانی و اجتماعی میاسترسهرگونه فشار و محرك، مانند 
.باشند و حالت عادي و آرامش فرد را دگرگون سازند

یافتگیي سازشدو لبهتواند تیغمیهمین امروجه الینفک زندگی انسان است. امااضطراب«
زندگی انسان را تصور توان نایافتگی آدمی تلقی شود. با آن که بدون اضطراب نمییا سازش

گیرد و زمان و هاي زیادي براي درمان صورت میکرد، اما در مورد وجه مرضی آن نیز تالش
)155:(سادوك».هاي زیادي براي افراد به دنبال داردهزینه

ت آن یا توانیم به علّکرد که ما اغلب نمیبی هدف توصیف اضطراب را ترسفروید«
ن او اضطراب را جزء مهمی از است، اشاره کنیم. همچنیایجاد کردهموضوع خاصی که آن را 

شخصیت خود ساخت و تأکید کرد که اضطراب اساس ایجاد رفتار روان رنجور و روان نظریۀ
البته فروید .است6تولدۀها، ضربنخستین تمام اضطرابیش است. او اظهار داشت که نمونۀپر

)1389:62شولتز، (».آوردحساب میبهداضطراب را تهدیدي براي خو

انواع اضطراب

ها که به نحوي با موارد بیان شده از تاریخ بیهقی ترین آناضطراب انواع زیادي دارد که مهم
:شامل موارد زیر می شود؛انطباق دارد

6 -birth trama
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7اختالل اضطراب فراگیر یا منتشر-1

موضوع این . نگران وقوع اتفاقی هستندشود که به طور مداوماین حالت در افرادي دیده می
تواند بسیار متنوع باشد: نگرانی از بیمار شدن فرزندان, نگرانی از مرگ یکی از ها مینگرانی

مقاومت استرس شباهت دارد و خطر ۀ... این حالت به مرحلوگرفتن غذاآشنایان, نگرانی از ته
- ، تنگی نفس،خوابیبی،خستگی، راريقبی،توان تپش قلبچندانی ندارد. از عالیم آن می

( نمایه روانشناسی).اختالل در تمرکز و حافظه را نام برد

توان اضطراب فراگیر موجود در افراد را مشاهده در جاي جاي صفحات تاریخ بیهقی می
کرد؛ چه خود مسعود و چه افراد دیگري که همیشه نگران آینده و فرداي خود هستند . 

8هراساختالل -2

شوند که معموالً چند دقیقه یا گاهی بیشتر طول این افراد دچار حمالت اضطرابی ناگهانی می
اصلی ةدهند که عامل تحریک کنندکشد. این حمالت بسیار اتفاقی و طوري رخ میمی

دگی مشخص نیست. افراد مبتال به این نوع اضطراب اغلب جوان هستند. احساس تنگی و فشر
... واحساس از دست دادن تعادل، گیجی، لرزش،عرق کردن،تپش شدید قلب،سینهۀدر قفس

ۀکه افراد فکر می کنند دچار سکتاز عالیم آن هستند, ولی این عالیم آنقدر گسترده هستند 
)71:(مارکس.ترسند که بمیرنداند و میقلبی شده

اي از اضطراب اختالل اضطرابی که بوبکر حصیري و پسرش از خواجه احمد دارد، نمونه
هراس می باشد.

7 -eneralized Anxiety Disorder
8 - Panic Disorder
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9اختالل وسواس-3

تواند به کند. این بیماري میدر این حالت فرد افکار یا اعمالی را بر خالف میل خود تکرار می
فرد ،شود. در وسواس فکريفکري یا وسواس عملی یا هر دو در فرد ظاهر صورت وسواس
اي تکراري و مزاحم را از ذهن خود بیرون کند. افکار احساس یا عقیده،قادر نیست فکر

توانند آور یا وحشیانه باشد. افکار وسواسی میوحشت،توانند بسیار ناراحت کنندهوسواسی می
مالی را به طور باعث شوند که فرد به سمت عادات وسواسی گرایش پیدا کند, یعنی عمل یا اع

ها, باال کشیدن بینی, ... اعمال مانند شستن مکرر دستوسواس عملی)(مکرر انجام دهد 
.وسواسی هیچگونه توجیه منطقی ندارند

شوند ، اگرچه زمان مرتباً تکرار میاجبارهاي تشریفاتی، اعمال تکراري هستند که در طول«
)1935:149(مارکس، »ها را دارند.توقف آنها را احمقانه دانسته و سعی در دیگران آن

مواردي که در مورد تشریفات خاص و رسومات خاص دربار غزنویان و به خصوص مسعود 
کارهایی چون .گردیدعملی اجرا می–بود ، از سوي زیردستان به گونه اي با وسواس فکري

در حضور سلطان برپا بودن و گزاري از جمله چگونگی حضور در زمان بار دادن و متدآیین خ
شد.... که تخطّی از این رسومات خود منجر به گرفتاري می

ذر ی امریکا شامل موارد زیر می شود. گالبته اختالالت اضطرابی از سوي انجمن روانپزشک
( اختالل اضطراب اجتماعی )، اختالل هراسهراسی، فوبی خاص، بدون سابقۀهراسی 

وسواسی، اختالالت استرس پس از حادثه، اختالالت اضطراب منتشر و اختالالت اضطراب 

9- Compulsive–Obsessive Disorder
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که در موارد فوق به برخی از آن ها )160- 1374:170پزشکی امریکا، ( انجمن روانجدایی.
انواع ترس مختصر شرح داده شد.جموعۀاشاره شد و نیز برخی هم زیر م

هاي ترس و اضطرابتفاوتشباهت ها و 

-اضطراب شباهت زیادي به ترس دارد؛ یعنی هم ترس و هم اضطراب در برابر خطر، عکس
رس با اضطراب در این است که دلیل شباهت ظاهري تهاي فیزیولوژیک مشابهی دارند. العمل
همراه با تشنجات تند قلب، نفس زدن، خشکی دهان، و در صورت شدت ترس، بیخوابی، ترس

باشد که در صورت رفع کثرت ادرار، عرق سرد بدن، تهوع، حواسپرتی، و حتی سکته قلبی می
رود. ولی در صورت تداوم شرایط هاي مزبور نیز بتدریج از بین میترس، حالتمورد خطر و

ندگی و غیر قابل رفع بودن آن، ترس مزبور در روح و روان ریشه نامساعد ترس در محیط ز
هایی هوشود. وجود چنین گرهاي روانی کهنه و مزمن مبدل میماند و به گروهدوانده و ثابت می

دائمی وجود ء و جزنشینی نموده روند؛ ولی در اصل به ناخودآگاه عقبکه به ظاهر از یاد می
.شونددمی میآشخصیت

ریشه اضطراب درونی است .دیگر دارندهایی با یکاز جهاتی نیز ترس و اضطراب تفاوتاما
کند. در حالی که منشا ترس بیرونی آید و او را درگیر میو از داخل شخصیت فرد بیرون می

.است. اضطراب پاسخی است به تهدیدي نامشخص و ناشناخته، اما ترس منشأ مشخصی دارد

باشد، و مستدل فرد در مقابل خطریست که براحتی قابل شناسایی میالعمل منطقیترس، عکس
العمل متناسب با بدین گونه نیست؛ بلکه اضطراب، عکساضطرابدر حالی که مورد ترس در

م استخطر نبوده، بلکه بیشتر غیر واقعی و از روي توه.

اضطراب جنبه تعارض حالت اضطراب غالباً مزمن است، ولیکن ترس، حاد و موقعیتی است. «
ترس بیش از ت.د. در حالی که پاسخ ترس، سریع اسدهدارد و فرد را بر سر دو راهی قرار می
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که حالیشود. درردن میو اضطراب بیش از حد مانع از کارکتواند ما را فلج کند حد می
عکسجهه با خطر، منجر به نشان دادن اضطراب و ترس، بعضی اوقات مفید بوده و در موا

( »شود.میما از موقعیت هاي خطرناكگردند که باعث آگاهی هايالعمل سریع می
)23:مارکس

ترس و اضطراب در تاریخ بیهقیعلل

ذکر شود که درست است ترس و اضطراب در تاریخ بیهقی ، بایدقبل از بیان علل مختلف 
و نیز به این همها بادیکی آننزهاي زیادي با هم دارند اما به دلیلکه ترس و اضطراب تفاوت

هم و در کنار که در اکثر موارد هم ترس و هم اضطراب وجود دارد، به ناچار هر دو را باخاطر 
مختلف ترس و اضطراب هم به کار بردیم و بیشتر هدف آن است که بگوییم در این عهد موارد 

ثبات وجود و جوي بدبین و بینوعی نابسامانی،ت و از نظر اجتماعی و سیاسیوجود داشته اس
داشت.

اعتقادي و قدوسی:-1

: خلیفه-1-1

. و اطاعت از او س استاست پس از نظر دینی مقد(ص) خلیفه جانشین پیامبراز این نظر که 
واجب.
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عهد بحقیقت بود به بندگان ... خداي بزرگ عزّ و جلّ، شاخ بزرگ را از اصل ملک که ولی«
السالم، سایه بر مملکت افکند که خلیفت بود و خلیفت خلیفت مصطفی، علیهارزانی داشت و 

)4ق : 385- 470(بیهقی ، »امروز ناچار سوي حق شتافتند و طاعت او را فریضه تر داشتند.

بر همین اساس براي انجام کارهاي خود نظر و دستور خلیفه ي عباسی را الزم می دانستند . از 
پیکان که از بغداد و دو مرد پیک راست کردند با جامۀ«جمله در توطئه ي کشتن حسنک وزیر: 

ار خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا باند و نامۀآمده
) 233: همان(»دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصري نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد.

شد و همین عامل پس اطاعت نکردن از فرامین خلیفه خود گناهی نابخشنودنی محسوب می
کرد.  و ترس اجتماعی در بین مردم و زیردستان میخصوص ترس سادهبهباعث نوعی ترس

: غزنويسالطین -1-2

... خداي «:می باشند و تقدس دینی دارندن خلیفه از این نظر که جانشی-1-2-1
بزرگ  عزّ و جلّ ، شاخ بزرگ را از اصل ملک که ولی عهد بحقیقت بود به بندگان ارزانی 
داشت و سایه بر مملکت افکند که خلیفت بود و خلیفت خلیفت مصطفی، علیه السالم، امروز 

کر توان این نکته را متذمی)4:(همان »ناچار سوي حق شتافتند و طاعت او را فریضه تر داشتند. 
نامند و یا عناوینی از خلیفه شد که امیران غزنوي و پس از آنان اگر خود را جانشین خلیفه می

آورند و از نظر دستخود بهآنان را برايگیرند به این خاطر است تا موافقت دینی و شرعیمی
با توجه به این که اکثر مردم آن زمان به خصوص در )152: (همانداشته باشندمشروعیت دینی

توانست هم هدایا شرق ایران و خراسان سنّی بودند. و از طرف دیگر خلیفه هم از این طریق می
هاي احتمالی بتواند روي نیروهاي نظامی این امیران و باج و خراج بگیرد و هم در برابر هجوم

کند.حسابی باز

1512

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بغداد از اطرافیان اء النهر به ترس و اضطراب خلیفۀقدرخان پادشاه ماوردر نامه ي مسعود به 
خواهد به بغداد برود و خود اشاره دارد و به همین خاطر است که چندین بار از مسعود می

به هر صورت به خاطر همین جانشین خلیفه بودن ترسی)65(همان: عوامل آن را از بین برد.
-عقیدگی و بیبه این معنا که مخالفت با امیران باعث بیابی فراگیر و اضطرو اجتماعیساده

.واج داشتدر بین زیردستان ر، شودایمانی می

چند (هرگردد: البته این اعتقاد از زبان بیهقی جاري میگرایینوعی اعتقاد جبر-1-2-2
به هرحال مردم آن زمان در مورد جبرگرایی بیهقی به قطع و یقین سخن گفت.)توان درکه نمی

و سرپیچی پذیرفتندده را میی، به راحتی این عقدادمیجایی که شخصیتی چون بیهقی به آن تن
خروج از نشانۀچنیندانستند و هماي تابو میاصل آنان و به گونهبه عنوان توهین بهاز آن را

اران خاندان و زاگر کسی از خدمتگ« که:دانستند شمردند و سزاوار جایگاه دوزخ مییدین م
به اصل بزرگ باز گردد. و چون در چه گویند، در وي سخنی ناهموار گوید، چه هرجز ایشان

که جایگاه امیران و ندغزنین و خراسان و هندوستان نشیبر سر ملکتیازل رفته بود که مد
ها داد آن بود و ناچار فرمانمستحقبیاراست و آنروزتختناچار بباید نشست و آنجدش بود،
ها که بودند از هر دستی، برتر و فروتر، آن فرمانچنانکه پادشاهان دهند و حاضرانی در هر بابی،
«) و 3-4: (همان.» ري اندر آن نگاه داشتند انقیاد پیش رفتند و شروط فرمانبردارا بطاعت و

بدان که خداي تعالی، قوتّی به پیغمبران (ص) داده است و قوه دیگر به پادشاهان ، و بر خلق 
روي زمین واجب کرده است که بدان دو قوه بباید گروید و بدان راه راست ایزدي بدانست و... 

، هر چند که جبر اعتقادي بین مردم آن زمان رایج بود)155(رك همان :و نیز )153: (همان.» 
اما نمی توان از جبر روزگار و ظلم و ستم پادشاهان و امیران و بزرگان هم سخن نگفت که 

شد مردم فرودست زیر بار تحقیر و منّت باالدستان خود باشند ها باعث میزمانۀهمیشه و در هم
این مسأله کند باالتر از خود به آنان امر میۀفرامینی باشند که طبقة کدام به نوعی اجرا کنندو هر

فرد به چهار دلیل عمده بر :«برگکالینخاصی دارد به قول اتوتحلیل خود از نظر روانشناسی
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. بر اثر بی خبري از آداب و 2. بر اثر تلقین وجهه 1طبق آداب و رسوم گروه رفتار می کند : 
الت مباد.در نتیجه ي احتیاج مادي به شرکت در 3رسوم جز از آن چه در گروه وجود دارد. 

( کالین »از آداب و رسوم موجب مجازات است.. این که تخلّف 4. اجتماعی و اقتصادي جامعه
)1376:531برگ ، 

و ساده شد که ترسعوامل خود دست به دست هم داده و موجب انجام کارهایی میاین
ثباتی را به داد و بدبینی و بیزمان بیهقی افزایش میۀرا در جامعفراگیرو اضطراباجتماعی

دنبال داشت.

ها در نزداي فرّ ایزدي نشان دادن آنبخشی و داراي گونهالوهیت-1-2-3
آنان:هایی دربارةمردم و ذکر داستان

( بیهقی: » شاهان را اندرین ابواب الهام از خداي، عزّ و جلّ، باشد.و پاد« ... گوید: بیهقی می
ه ي ایزدي اي داراي فرّگونهبه هاي او،سبکتکین و خوابةدربارو یا در ذکر حکایاتی)24

و فردي و اجتماعیو یکی از عوامل ترس)248-250(همان :بودن سبکتکین مطرح می شود
ت این که در خواب حضرمردم و پیامد آن اقبال از او همین مطلب است.فراگیراضطراب

» نام خواهی شدترا که مردي بزرگ و باکه غم مدار و بشارت دهم« خضر ( ع) به او می گوید: 
خضر بعد از خواب هنوز برجاي ماندن و نیز و اثر فشردن دست سبکتکسن بوسیلۀ) 249(همان: 

پس ، در خواب دیدن پیري ( رسول آفریدگار) و بخشیدن غزنین و زاولستان به او و فرزندانش
در بیداري بر آهو و بچه اش رحم کرده بود.ن کهاز آ

ظاهر سالطین غزنوي و تأثیر آن بر ترس و اضطراب  زیردستان-2
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اي نمونه به بودند کافی است برو جنگاور ي از نظر جسمانی تنومند و ورزیدهغزنوسالطین 
پیش « است که را از سبکتگین نقل کردهسخنیبیهقی .بیندازیمچند جاي تاریخ بیهقی نگاهی

، خواجه اي که از آن او بودم مرا و سیزده یارم را از جیحون از آنکه من بسراي الپتگین افتادم
بود ، یش شدهربگذرانید و ... مرا سبکتگین دراز گفتندي . و بقضا سه اسب خداوند در زیر من 

یش شد و خداوندم بسیار مرا بزده بود و زین رن خاکستر رسیدیم اسب دیگر زیر منچون بدی
نیز آنچه در مورد قوي هیکل بودن محمود و مسعود )248-250:(همان »برگردن من نهاده...

هاي سختی انجام می به خصوص سلطان مسعود که در نوجوانی و کودکی ورزشکنند.نقل می
که شد در داستان شکار شیر سلطان مسعود با آنباعث ورزیدگی جسمانی او میرداد که این کا

این روز چنان افتاد که «... شیر را از پاي درآورد.بیمار بود ولی با شیر درگیر شد و سرانجام
ت . امیر نیزه خشت بینداخت ، شیر خویشتن را دردزدید تا خشت با وي نیامد و زبر سرش بگذش

وي زد زخمی استوار، اما امیر از آن ضعیفی، چنانکه بایست، او را بر جاي بگزارد و بر سینۀ
ت کرد تا مد و قوآود، چنانکه به نیزه دروي بنتوانست داشت. و شیر سخت بزرگ و سبک و ق

دل و جگردار بدو دست بر سر و روي شیر زد ، نیزه بشکست و آهنگ امیر کرد. پادشاه با
در جنگ مسعود با غوریان جنگاوري وي و نیز ) 177(همان: »چنانکه شیر شکسته شد و بیفتاد.

بت که بیشتر به خاطر نیز درمیشها و حصار و ها و تسلیم شدن قلعهو شکست دادن آن
و امیران غور به خدمت امیر آمدند ، گروهی به رغبت و گروهی « ... .هاي مسعود بودجنگاوري

کشیدند . و به هیچ روزگار نشان دربرهبت که اثرهاي بزرگ نمود تا از وي بترسیدند و دم
(همان: »بودند که او را بودند.ندادند  و نه در کتب خواندند که غوریان را چنان مطیع و منقاد 

دریازید و یکی را عمودي بیست افتادند. امیر ... سه سوار از مبارزان ایشان در برابر امیر. «)166
منی بر سینه زد که سنانش بخوابانید و دیگر روي برخاستن ندید و غالمان نیرو کردند و آن دو 

(همان: ...» رمیدند و هزیمت شدند درتن دیگر را از اسب بگردانیدند، و آن بود که غوریان
170(
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کرد و نیروهاي این عامل نیز به خودي خود افراد زیردست را دچار نوعی اضطراب فراگیر می
نمود.و در برخی موارد فوبیا و نیز اختالل هراس میهاي ساده رقیب را دچار ترس

داري هاي حکومتترفند-3

-شود هم جزء آداب و رسوم حکومتی بودهها اشاره میبه آناین عنوانمواردي که در زیر
شد که در هر دو حال داري سالطین غزنویان محسوب میهاي حکومتاست و هم جزء سیاست

نتیجۀ خاصی به دنبال نداشت.ثباتی اوضاع اجتماعیاي جز ترس و اضطراب مردم و بینتیجه

هاي خاص خدمتگزاري اجرا می در دربار امیران غزنوي روشگزاري:آیین خدمت-3-1
آن و مشاهده کردن این اي که عدم اجراي این آیین باعث گرفتاري و اجراي گردید، به گونه

شد از جمله خود عامل ترس و اضطراب میۀو به نوبرسومات سبب قدرت و عظمت غزنویان 
موارد زیر:

هنگام شنیدن آن اگر افرادي سوار :آوردندمیاياگر نام سلطان را در نامه-3-1-1
چون «دادند.نمودند و یا حتّی زمین بوسه میشدند و احترام میاسب بودند، بایستی پیاده می

آمد و فوج فوج خواندهو باز برنشستند و نامهبوسعید نام سلطان بگفت، همگان پیاده شدند
- دادند و باز میو زمین بوسه میگردیدآمد و مضمون نامه معلوم ایشان میلشکر می

شد.. این عامل هم باعث اضطراب فراگیر در میان زیردستان می)7(همان: »گشتند.

آوردند: باید آداب خاصی به جا می:هنگام به حضور رسیدن در خدمت امیر-3-1-2
تا او را امیر با باالیی ایستاد و غازي پیش رفت و سه جاي زمین بوسه داد. امیر فرمود« ... 

کرامت کردند و بازو گرفتند تا فراز آمد و رکاب امیر ببوسید... و غازي سه بار دیگر زمین 
اي در حضور امیر تا آخر می و نیز هنگام بار دادن که بایستی عده)31(همان:»بوسه داد.
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سراي سلطانی اي نیز بیرون از نشستن داشتند و عدهاي دیگر از بزرگان اجازةستادند و نیز عدهیا
و ساده این رسومات باعث نوعی ترسیایستادند و همۀنشستند و یا میبر روي سکوها می

در دل مردم و درباریان می شد .و اختالل وسواساجتماعی و اضطراب فراگیر

نیز خود دلیل دیگري براي :و بزرگان غزنويامیرانازتوصیفات و مدایح-3-1-3
ر آور دهایی رعبکه این غرور باعث صدور فرمانشد به طوريها می غرور بیش از حد آن

دربار محمودي مثل عنصري و فرخی درتوان به قصاید اشخاصیراي نمونه میگشت بدربار می
و پس سخن بگشاد و چون این پادشاه در سخن آمدي، « ... .اشاره کردو یا در تاریخ بیهقی

پاشیدي و شکر شکستی جهانین بایستی که در نظاره بودندي که در«...

گماشتن جاسوسان و مشرفانی ،داري غزنویانهاي حکومتاز شیوهگماشتن جاسوس: -3-2
م دیگران به خصوص توانست کارهاي خود را از چشهیچ کس نمیکهايبر افراد بود به گونه

فرستادند که د. البته روساي قبایل نیز افرادي به عنوان وکیل در به دربار میسلطان مخفی ساز
-چشم میجاي تاریخ بیهقی این مورد بهجايترین کار آنان جاسوسی بود که در شاید اصلی

را به عنوان جاسوس ]حاجب امیر عضدالدوله یوسف[طغرلمسعود، براي نمونه آنجا کهخورد.
و نیز شنودم که طغرل حاجبش را بر وي نهان مشرف کرده بودند تا انفاس«گمارد: بر وي می
و نیز آنجا که امیر مسعود ، عبدوس را )57(همان: »نماید شمرد و هر چه رود باز مییوسف می

و غازي ها را به عنوان جاسوس بر اریارقرا فریفت و آنو غازيواداشت تا مباشران اریارق
کرد تا کدخدایان ایشان را و قضا برین حالها یار شد؛ یکی آنکه امیر عبدوس را فرا« گماشت: 

بفریفت و در نهان به مجلس امیر آورد و امیر ایشان را بنواخت و امید داد و با ایشان بنهاد که 
(همان : »نماید.گویند تا وي باز میشمردند و هر چه رود با عبدوس میرا میانفاس خداوندان 

267(
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فراگیر و اختالل هراساضطرابنیزوفوبیااجتماعی و گماشتن جاسوسان نه تنها باعث ترس
اعتمادي نسبت به شد بلکه منجر به بیدر بین زیردستان و طبقات مختلف مردم عصر غزنوي می

رانجام قتل مسعود همین عامل بود.گشت چنانکه یکی از عوامل شکست و سمسعود می

-از مهم:چه از سوي مسعود و چه از سوي پدریان و پسریانتوطئه و دسیسه-3-3
در پس بیشتر این .کشی استه و دسیسه و نقشهداري مسعود توطئمتهاي حکوترین ویژگی

البته این نکته هم شایان ،گر اصلی استتوان گفت امیر توطئهها امیر حضور دارد و میدسیسه
شوند گروهی از پدریان و پسریان ذکر است که به فراخور افرادي که دچار نقشه و دسیسه می

. حضور دارند

نظرگرفتندربدونبودند،کردهخودآنِازکهمنزلتیوموقعیتوافرادگذشتۀبهتوجه«
فاجعهبسیاریک مرزبندياینو. استافرادمحاکمۀ وارزیابیمعیارایشان؛کفایتوشایستگی

بیشتر. کندمیایجاد) پسریان(مسعودسلطانو) پدریان(محمودسلطانطرفدارانبینراآمیز
ازها،رسیدهدورانبهتازهیاآشکار پسریان،یاپنهانیانتقامجوییبهبیهقیتاریخماجراهاي

مملکتامورادارةوتدبیربرايهاآنصالحیتو شایستگیاگرحتیگردد؛میمنحصرپدریان
وغلطاندیشۀاینقربانیانهمه... وقریبعلیآلتونتاش،وزیر،حسنک.باشدشدهمسجل
پوشش دررویدادهااینهمۀکهاستشگفتیجايو. هستندمسعودسلطانغیر عادالنۀسیستم

ومردم فریبیاین،بینکوتهافرادوناآگاهانالبتهافتد؛میاتفاققانوناجرايونظمبرقراري
استچنانامر نهحقیقتکهاستاینخردمنداندریافتآنکهحالکنند؛میباورارسالوس

) 10-11: 1387( حجازي ، ».نمایدمیکه

:شود براي نمونه به مواردي اشاره می
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ابتدادرکهاستبزرگ،حاجبقریب،علیگروه پدریان،برجستۀوشایستهافرادازیکی
وهیبتدیدنتابولیکند؛میجلبرااوتوجهدوستانهآمیز ومسالمترفتارباسلطان

اشارهمسعودسلطانرشکوقریبعلیمحبوبیتبهگاهبیهقی،.نداردرااوپادشاهانۀعظمت
راپادشاهانکهکردندخدمتچنانرااورسیدکهکسیهرنشستدهلیزبهچونعلی :«دارد 

کهمدتیبعدازولی)46: بیهقی(.»بودآکندهمرداینحشمتبههاوچشمهادلکنند که
ويغالم،سیناگهانصمیمیودوستانهکامالًفضاییدرنماید؛میجلبراقریبعلیاعتماد

هر چند که به جز نقشه و دسیسه سلطان که خود )49: همان. (کنندمیدستگیرغفلتحالدررا
خود او از دسیسه و توطئه افرادي چون علی دایه و بلگاتگین ؛علی قریب از آن با خبر بود

ها را با بونصر در میان ترسد و اینکشند ، میحاجب و غازي حاجب که در نزد امیر نقشه می
ماجراي شود که سلطان خود در پس همۀ میمشخصو همچنین)43- 44:(همان گذاردمی

گوید اي که با فرستادن عبدوس به نزد خوارزمشاه آلتونتاش میعلی قریب بوده است به گونه
علی تا این غایت نه آن کرد که اندازه و پایگاه او بود، چرا بخوارزمشاه ننگریست و اقتدا « :که

خواست که نمیپس سلطان)50همان: (.»بدو نکرد؟ و او را با آوردن برادرم چه کار بود؟ و ..
گیرد؛ قدرت او در عزل و نصب ها داشته باشد و سرانجام او را فرو میکسی قدرتی باالتر از

دنیاغداريواعتباريبیبهراآنبهشبیهرویدادهايبیشترومزورانهجریاناینبیهقیالبته
قومشوروزگارشوعلیحالاستاین« گشاید نمیمسعودازانتقادبهزبانو دهدمینسبت

وجاهونعمتوبنددفریفتگارار وغدگیتیدریندلکهباشدکسیاحمقوآمدپایانبهکه
)49:همان( »نشوندفریفتهبدوخردمندانوشمردچیزهیچبهاو راوالیت

و اختالل هراسدر ماجراي علی قریب ترس و اضطرابی که مسعود از او دارد، به فوبیا
باشد. همچنین علی دایه و بلگاتگین اي که درصدد فروگیري او میشود ، به گونهنزدیک می

گري حضور چینی و دسیسهترسی که از او دارند در این توطئهاطرحاجب و غازي حاجب به خ
مش زند و گویی خود از سرنوشت شوموج میقریب بیا در چهرة علیدیگر فودارند. از سوي 
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دهد آن جایی مینشاناي دیگربا خبر است. حتّی این ترس در کالم بیهقی هم خود را به گونه
دهد.ها را به دنیا نسبت میکه علل همۀ این

خود که این نقشۀشودو نیز در فرستادن امیر عضدالدوله یوسف به قصدار مشخص می
است تا او را از درگاه و چشم لشکریان و مردم دور کند زیرا ترسیده بود که یوسف سلطان بوده

)57: همان(باد ساالري در سر وي شده است و لشکر چشم سوي او کشیده.

چنین در ماجراي آلتونتاش ئوطئه و دسیسه از سوي مسعود و اطرافیانش باعث نگرانی و 
اي که خود مسعود از شود به گونهمیفراگیر و حتی اختالل هراس و سرانجام فوبیا اضطراب

خود دلیل اصلی است که او را به سوي و فرزندان آلتونتاش نگران است و این زیادي زیردستان
اند و هم از بودن دیگر که هم به فکر انتقام بودههاي افرادهر چند دسیسه؛فرستدخوارزم می

)70:همان(است.بی تأثیر نبودهشدند،دچار اضطراب میآلتونتاش 

ود مسعود است زیرا در زمان ختوطئه و نقشۀ،و نیز در داستان حسنک وزیر شاید دلیل اصلی
مسعود را آزرده بود و مسعود در پی انتقام از او بود ، هر چند کارهاي خود او در زمان محمود، 

:همان( افرادي چون بوسهل در این امر نیز تأثیر گذار بود .دسیسۀارت در قبال دیگران و نیز وز
)226-236و 52

اگر بخواهیم نمونه هاي دیگري از نقشه و توطئه را در تاریخ بیهقی نشان دهیم بایستی بیشتر 
گرفتن اریارق و پس از آن را نقل نماییم مثالً نفشه هایی که در ماجراي فروهاي آنداستان

بوسهل در باب آلتونتاش و نیز گرفتن امیر یوسف و دسیسۀغازي اتفاق می افتد و یا فروحاجب 
بیاتهامظن،سوءجو بدبینی،همگی بیانگر کشد و ...هایی که بوسهل در باب بونصر مینقشه
رفعجهتدرافرادغموهمتمامکهقدريبهپایین استوباالمقاماتاعتماد بهوعدممورد
و مسعود بدین دارداختصاصخودبهنسبتقدرتصاحباناطمینانجلبواتهاموبدبینیاین 
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می کند که هیچ کس نسبت به طریق در بین درباریان و مردم چنان ترس و اضطرابی ایجاد 
ها دور کنند و یا با خود امیدي ندارد و تنها در پی آن هستند که یا خود را از این دسیسهآیندة 
ها بگیرند و چینی افرادي را فروگیرند و فرصت نقشه و توطئه را از آنو توطئهگري دسیسه

و جوي بدبین استبداد خود را بیشتر آلودمسعود هم به این طریق بتواند با ایجاد فضایی هراس
و قدرتش را بیشتر نمایان سازد.نشان دهد

مملکت بودند،مهمامورمصدرمحمودسلطانزماندرکهکسانیازچینیسخنوسعایت«
بااگر سلطانحتیشود،میخودقدرتمبانیتحکیمبرايمسعودمرداندولترایجشیوة
رویدادهایینگراندلومترصدنوعیبهپدریانهمۀ. بنگردهاآنگذشتۀبهاغماضدیدة

جملهازآلتونتاشوقریبعلیحاجب.بیانجامدایشانمنزلتوجایگاهتغییربهکههستند
باوخودنواختومالطفتبامسعودابتداکهحکومت مسعودندوزینوبرجستههايشخصیت

باولیکند؛میاستوارراخودحکومتهايپایهها،آنبهو حساسمهمهايمسئولیتدادن
وتباهیزمینۀگذشته،درمحمدسلطانوالیتعهديازایشانبهانۀ حمایتبهروزگارگذشت
بازداري،.نهندمیماجرااینبرسرراخویشجانناگزیرآنانونمایدمیرا فراهمایشاننابودي

میلبازدارندگی،مردم،ازترسخود،بهاطمینانعدمکارکردن،محرمانهکاري،پنهانبهمیل
مقاماتبیشترشخصیتیهايویژگیاز...دیگران و ازگریز،کردنکارمحرمانهکاري،پنهانبه

)1377:165شاملو،(.»استبودهمسعودسلطانروزگار

اهمیت به نظر مال و ثروت و خزانه بسیار پر،از نظر سلطان مسعوداموال : مصادرة-3-4
.هایی با این بهانه به چشم میخورداي که در جاي جاي تاریخ بیهقی فروگرفتنرسد به گونهمی

شود پس با ها میشاید از نظر مسعود ثروت زیاد زیردستان باعث غرور و در پی آن آشوب آن
ه دیگران صاحب مال و ثروت فراوان شوند و از سویی ترسد کاین نظر خود مسعود میتوجه به 

شدند در ترس و اضطراب خاصی بودند مبنی براین که هر که صاحب مال و ثروتی میافرادي
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در بیشتر .ز دست دهند و هم خود گرفتار شونداي هم مال و ثروت خود را اتوطئهلحظه با 
هاي افراد و مقامات، مصادره اموال هم وجود دارد و جالب این است که همه جا اموال فروگفتن

کنند. براي نمونه مواردي را از تاریخ چه از دارایی و چه از امالك همه را به نام سلطان می
کنیم. یبیهقی بیان م

هاي فراوان ضمن مصادره در زمان محمود افرادي که داراي ثروت زیادي بودند، به بهانه
که حال بوسعید چون شود با حاصلی بدین عظیمی ؟ چه دیده بودند « ... اموال تنبیه می شدند: 

ت و دار که او عامل هرات بود و با سعید خاص که او ضیاع غزنین داشکه امیر محمود با معدل
ها راندن فرمود از تازیانه زدن و ها فرود آمد ، چه سیاستکه بر ایشان حاصلریزعامل گرد

)180(بیهقی: .»دست و پاي بریدن و شکنجه ها 

که امیر » هاصلتمال بیعتی و«در باز پس گرفتن از سوي مسعود ظر بوسهل زوزنیتأیید ن
جامه به دستور به آوردن زر، نقد وو باالخره اجراي ناموفق این کارمحمد به اطرافیان داده بود

)60:همان( خزانه پس از بازداشت محمد؛

ل هزار هزار مرد است. اگر از هر مردي آم«به وسیلۀ عراقی دبیر که مسعودتحریک شدن
ید، هزار هزار دینار باشد، جامه و زر نیز به دست آید و این همه به سه چهار ماه آري ستدهدینا

)684:(هماناز آملیانتور امیر به گرفتن اموال فراوان دسو سرانجام )668:(همان» راست شود

)232همان :( گرفتن اموال، اسباب و ضیاع حسنک وزیر.

)276:همان( اموال اریارق مصادرة
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از مردم چون طاهر و بوالفتح رازي در خدمت بوسهل که از بسیاريداشتن افراديحضور
دادند و اموال مردم را مصادره می کردند و و محکمه تشکیل میگرفتند عوارض و پول می

)78:همان( کار آن ها داشتند.از ترسی که مردم

سپس فرستادن او به ساالري هندوستان اموال احمد ینالتگین، خازن محمود و مصادرة ماجراي 
و رنج و استخفاف ها که بر احمد ینالتگین رسیده بود، مصادرة آن غضب ها و « ی که لدر حا

» ( اندر دل احمد بود، چون به هندوستان رسید. سر از طاعت بکشید و عصیان پدید آورد.
)1346:425گردیزي ، 

فروگرفتن ها-4

آمدن ترس و اضطراب در بین مردم و درباریان در عهد غزنويترین عوامل بوجوداز مهم
اي ها و در برخی موارد کشتن افراد به وضعی فجیع بود به گونهها و به دنبال آن تنبیهفروگرفتن

. در اینجا الزم است که برخی از این موارد اشاراتی افکندها میکه ترس و نگرانی زیادي در دل
- درباریان شکل میها با نقشۀ مسعود و برخی دیگر با توطئۀآنشود در ضمن این که بیشتر

(بیهقی: آورد.ها ترس و هراس بوجود میگرفت. به طوري که نام سلطان و این درباریان در دل
60(

همان: ( کوهتیز در قلعۀها : بازداشت محمد با نقشه و دستور مسعوداما مواردي از فروگرفتن
و بسیار نامردمی که بر او رفته بود در حالی که )60همان: ( مندیش قلعۀو سپس بردن او به)4

او هم فرزند محمود بود.

بازداشت علی قریب در حالی که حاجب بزرگ علی قریب از جمله کسانی است که زمینه 
)49: همان( کند به قدرت نشستن مسعود را فراهم می
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علی رایض و خوار و ذلیل کردن او به دستور بوسهل و سپردن او به فروگرفتن حسنک وزیر 
و سرانجام به دار آویختن و سنگسار کردن و سر از بدن جدا کردن و بدن را و با آگاهی مسعود

)234-236:همان( .هفت سال بر دار گذاشتن

و )209-217:همان( گیرددر داستان بوبکر حصیري ، زهر چشمی که خواجه احمد از او می
باشند به نشینند در پی انتقام گرفتن میینکه افرادي مانند خواجه احمد که بر مسند وزارت میا

و )203:همان( سانده بودند دچار ترس و اضطراب می شوندبه او رنجش رطوري که کسانی
)205:همان( عده اي دیگر از ترس و بیم خشک می شوند.

سازي محمودیان و و چگونگی تضریب)275:همان( گرفتن اریارقو نیز در داستان فرو
شود و بدگمانی پس از این ماجرا نهایت منجر ترسی که پس از آن در سپهساالر غازي ایجاد می

)276-284:همان( شود. به دستگیري خود او می

)397- 402:همان( فرو گرفتن امیر یوسف 

گیرد و از کار برکنار کند نخست را فروخواست شخصی یا اشخاصیمسعود هرگاه که می
یک یا چند روز پیش از آن کار نواخت یا خلعت بسیار گرانبها به آن شخص و یا آن اشخاص 

نمود. خود را اجرا میکرد نقشۀ از پیش تعیین شدةبخشید و بعد از آن که جلب اطمینان میمی
داستان آلتونتاش.گرفتن اریارق و حاجب غازي و دربه عنوان مثال در فرو

اند، در واقع از عوامل اي از سران حکومت که قدرت و نفوذي داشتهگرفتن و قتل عدهفرو«
اي که در ناامنی هاي خراسان توسط یبغو طغرل و بورتگین ، خلع مسعود و قتل اوست به گونه

قسمت اعظم نیروهاي مخالف را گریختگان و نزدیکان کسانی چون امیر یوسف و حاجب علی 
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دهند که توسط مسعود و اطرافیان او کشته یا در قریب و غازي و اریارق و دیگران تشکیل می 
)118: 1390، میرزایی مقدم- صحرایی(»اند.بند شده

دوگانگی، چینیسخنوسعایتمواردي دیگري چون شده می توانمطرحعالوه بر موارد
ترس و را به عنوان عوامل ایجاد کنندةاعتماديبیو حقارت، عقدةریاکاريوشخصیتی

اضطراب یاد کرد . 

اگر بخواهیم در تاریخ بیهقی موارد ترس و اضطراب را بیان کنیم  باید هر صفحه از تاریخ 
خی از بیهقی را به عنوان مورد و مثال بیاوریم که این خود فراتر ازین مقاله است؛ پس به ناچار بر

دیگر این است که در . نکتۀها بیان کردیمآن را با ذکر برخی از نمونهعوامل ایجاد کنندة
بسیاري از موارد عوامل مختلف با هم در بوجود آمدن ترس و اضطراب دخیل بود مثالً در 

اموال، ، مصادرةگرفتنگري، انتقام، فروچینی و دسیسهداستان حسنک وزیر عواملی چون توطئه
است .و حتّی اتهام بددینی و مسائل اعتقادي با هم تأثیر گذار بوده تضریب و سعایت

نتیجه

و ترس و اضطراببر بی اعتمادي و بدبینیتاریخ بیهقی فضاي کلی حاکم در روابط اشخاص 
است. هر کس به نوعی با خوف و رجا افراد نسبت به یکدیگر و مقصر نمایاندن همدیگر بنا شده

.چاکراندستان و طان گرفته تا زیردر صدد تثبیت موقعیت خود و تأمین منافع فردي است؛ از سل
و هر آن ممکن است یکی از گردونه خارج شود پس، همه باید چهار چشمی مواظب اوضاع و 
احوال اطراف خود باشند و در صورت امکان مشرفانی داشته باشند تا به موقع خبر تصمیمی 
شاهانه یا اجراي حکمی خصمانه را براي وي بیاورند و اگر فرصتی باقی باشد، مظنون شفیعی 

رود.گاهی بیابد و از مهلکه به دریا گریزبرانگیزد 
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زند چه ترس و اضطراب ساده و اختصاصی و انواع ترس و اضطراب در این کتاب موج می
هاي بیمارگونه، از هاست و در مواردي هم فوبیا و همان ترسترین آنچه اجتماعی که مهم

و شاید فراگیر چه همراه با هراسسویی اضطراب و نگرانی از آینده و فرداي خود چه از نوع 
هاي چنان بر چهرهاند؛گزاري در دربار مسعود شدهدرباریانی که با وسواس مشغول آئین خدمت

ها را از قلم قرار آنتوان ضربان تند و رنگ پریشان و حالت بیاین کتاب سایه افکنده که می
نصر مشکان) است، مشاهده کرد.اي توانا ( بو بسیار تواناي بیهقی که خود شاگرد نویسنده

اي چون حسنک وزیر، اي که در آن همیشه عدهیک زندگی درباري و مجموعهاین است 
اي آماده تا اند و گاهی در چاه. عدهاریارق، غازي، علی قریب، و بسیاري دیگر گاهی بر گاه

خبه سازند و مشتی ورسن در پاي کسی کرده و بکشند و یا در گلویی انداخته و به دار آویزند
اي نشسته که سیم بستانند و سنگ دهند یا دبیري در دیوان نشسته و فرمان رند آماده در گوشه

اش را مصادره گیرند و زندگیایی به بریدي داده تا شخصی را فرواي یا معمفهشاهی را در ملطّ
ق و مدح ور و بازار تملّصل و خزانۀ حضرت امیر را معمأال و والیانی که ضعفا را مستو عمکنند 

را داغ گردانند و امیري مست بادة ناب مدام در جمع مطربان و مسخرگان درباري زبان به اوامر 
سر و ته بگشاید و باالخره، دبیري حاذق چون بیهقی که با دیدي نافذ و ظرافت و و نواهی بی 

.زیبایی خاص این وقایع را ثبت کند و به یادگار گذارد

منابع

کتاب هاالف )

.مترجم نصرت اهللا پورافکاري،طبقه بندي اختالالت روانی،)1374انجمن روانپزشکی امریکا(
.انتشارات آزاده:تهران
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: تهران. چاپ پانزدهمرهبر،خطیبخلیلکوششبهبیهقی،تاریخ،)1390(ابوالفضلبیهقی،
.مهتابانتشارات

مجموعه .یادنامۀ ابوالفضل بیهقی،)1374(دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات
.دانشگاه مشهد: مشهد.چاپ دوم.هاي بزرگداشت بیهقیسخنرانی

اله نصرتۀ. ترجمپزشکی بالینیچکیده روان،)1390ویرجینیا(،سادوك.سادوك، بنیامین
تهران: شهرآب..پورافکاري

.اصغر شجاعیمترجم علی.معجزه برتر ذهن،)1382(سورفی، ژوزف. ارهارد، اف ترابیاك
نقش و نگار فلسفه.:تهران

نشر: تهران.ششمچاپشخصیت.شناسیرواندرهانظریهوهامکتب،)1377(سعیدشاملو،
.رشد

چاپ محمد.یحیی سیدۀترجم.شخصیتهاينظریه،)1389(شولتزالن. سیدنی، شولتز، دوان
.انتشارات ویرایش: تهران.شانزدهم

چاپ ، جلد دوم.علی کاردانترجمه محمد.روانشناسی اجتماعی،)1376اتو (برگ، کالین
.تهران: نشر اندیشهسیزدهم. 

مهرنوش مترجمین.زیستن با ترس: درك و مقابله با اضطراب،)1384مایر (مارکس، ایساك
.کالم شیدا: تهران. خشنودي فر و ... 

.انتشارات امیرکبیر:تهران.چاپ دهم. جلد اول،)، فرهنگ معین1375(معین، محمد
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.پیدایش: تهران.مترجم کیله کل بهروزان.)، زندگی بدون ترس1387نویل، آلیس (

مقاالتب)

فصلنامه علمی ». روان شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی«،)1387حجازي، بهجت السادات (
پژوهشی کاوش نامه ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پورتال جامع علوم انسانی. 

9-39:صص.16سال نهم ، شماره 

غزنوي و دالیل اعتمادي در دستگاه مسعودبی«،)1390صحراي ، قاسم. میرزایی مقدم، مریم (
دانشکده ادبیات .پژوهشی) دانشگاه اصفهان- هاي تاریخی ( علمیپژوهش».بیهقیآن در تاریخ

113-130صص: جدید، سال سوم. شماره سوم.، دورةو علوم انسانی

ج) منابع دیگر

)، زین االخبار، تصحیح عبدالحی1346(گردیزي، ابو سعید عبدالحی ابن ضحاك بن محمود
کامپیوتري علوم تتحقیقاجامع منابع  اسالم ، مرکز 2ی، چاپ کابل ( لوح فشرده : نور حبیب

)انسانی

نمایه روانشناسی اداره کل کتابخانه هاي عمومی استان چهارمحال و بختیاري

http://www.aftabir.com
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