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  مقدمه
اش، با سـاير رشتـه هاي علـوم بـديـهي است ادبيـات به دليـل ماهيـّت و حـوزة گـستـرده

... انسانـي همچـون روان شنـاسي، زبان شناسي، جامعه شناسي، فلسفه، عرفان، تاريخ و 
ها اشتراك و تنـاسب موضوعي دارد و قابليت انجام پژوهشهاي مشترك با اين گونه رشتـه

 . را داراست

شناسـي از اهميــت و عمــق بـسيـار زيــادي      ميان رابطة ادبيـات و دانـش روان  در اين    
هـاي روان شناخــتي     بسيـاري از روان شناسان برجستة معاصــر نظــريه        . 1برخـوردار است 

از جملـه آلفـرد آدلــر نظـريــة خـود را دربـارة            . 2اندخود را بر پـاية آثار ادبي ارائه نمـوده       
ـارت از آثار شكـسپـيـر و آثــار نويـسنـدگان متــأثر از وي يعنــي اسـتاندال و                   عقـدة حق 

   ) 34 :1379اسپربـر ،  .(3داستايوسكي برگرفته است
سرايندگان بزرگ جهان ادب به بسياري از نكات مهـم روان شناسـي             «: آدلـر معتقد است      

هـا بـه شخـصيتهاي زنـده و         ها در تركيب خالص و اصيلي كه آن       اند و اين نكته   بردهعمقي پي 
توان از برآورد آنهـا بـه مجموعـة         اند ، قابل ديد است آن طور كه مي        فعال آثار خود بخشيده   

   )227 : 1370آدلر، (» .مسائل انسان رسيد
   شناخت عميق و نگاه دقيق نويسندگان و شاعران بزرگ از انسان، روح و زندگي جاودان بـه                 

 كــه در هــر   اسـت ن روح و روان پيچيـده بـه آنـان داده   شخصيتهاي آثارشان بخشيـده و چنا 
 بـزرگ ادبـي بـا       ةاگر نويـسند  . 4شناختي دربارة آنها هست   زماني امكان انجام پژوهشهاي روان    

همان نگاه عميق و دقيق خود به توصيف اعمال ، رفتار و زندگـي انسانهاي واقعـي بپــردازد ـ   
رد ـ بررسـي روان شـناختي ايـن افــراد از واقعيـت و       گيكه طبعاً اثر او جنبة تاريخـي نيـز مي

  . 5واهد بود جوهرة علمي بيشتري نيز برخوردار خـ
ــ از    هـاي مختلـف    از جملة آثار مهم ادبيـّات فارسي است كـه از جنبـه            تـاريخ بيهقـي      

نگاه دقيق بيهقي همچون دوربيني به ثبت و ضبط       . باشدقابل بررسي مي   -شناسي  جمله روان 
ايع دربار غزنويان و رفتار و منش شخصيتهاي اين دربار پرداخته، دوربيني كه به پشتـوانة               وق

هـاي درونـي و روانـي ايـن         معرفت عميق و درك دقيق بيهقي از انسان گاه تـوانسته به اليه           
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آنچـه   او. افراد نفوذ كند و به بازتاب و توصيف آنها در قالب زباني ادبي و تصويري بپردازد               
صـداقت و    .6ده و دريافته با زبـاني هنـري، ادبـي و مـوجز توصـيف نمـوده اسـت                  را كه دي  
ــي ــث        بيطرف ــز باع ــسته ني ــب دان ـــود واج ـــرش بـرخ ـــارش اث ــي در نگ ــه بيهق   اي ك

   . 7شود تا اعتماد به سخنان و توصيفهاي وي از افراد گوناگون بيشتر شودمي
قي خــود ايـشان را ديـده و در             در اين ميان اطمينـان از ويـژگيهاي شخصيتهايي كه بيهــ         

با مطالعة فـضاي حـاكم      . 8مـتن حـوادث زندگي و رفتارهاي ايشان بوده طبيعتـاً بيشتر است         
اي از رفتارهاي شخصيتهاي ايـن دربـار        بر دربار غزنوي از تاريخ بيهقي ارتباطهاي بيمارگونه       

ورز و  كينــه  ن،شود، شخصيتهايي كه افراد آن عموماً نسبت بـه يكـديگر بـدگما            دريافت مي 
  فريبكار هستند و فروافتـادن و انـداختن ديگـري را بـه مــنزلة پيــروزي و موفّقيـت خـود                      

.  در داشتن چنيـن ويژگيهـايي بارزتراسـت       بوسهــل زوزني در ميـان اين افـراد     . 9داننـدمي
  طلبـي، حـسادت، و     وي فـردي است كـه تـنفّـر، كينـه ورزي، انتقـام جــويي، تكبـر، جـاه              

رحمي در كردارها و رفتارهـاي ثبـت شـدة او در تـاريخ بيهقـي ـ خـصوصاً در داسـتان         بي
  .ـ آشكار است حسنك وزير

ترين شخصيت ، اين    با مطالعة رفتار بوسهـل زوزني در تاريخ بيهقـي به عنوان منفـي 
شود كه علّت روان شناختي رفتارهاي او چيست ؟ در اين مقـاله بـر پرسش مطرح مي

 با نظرية عقدة 10 و تطبيق ويژگيهاي بوسهلتـاريخ بيهـقيـواهـد موجـود در اساس ش
  .كوشيده ايم به اين پرسش پاسخ دهيم »آدلر «11حقارت

  منظـور از    «.باشـد مـي » روان شناسـي ادبيـات    «   حوزة پژوهش در ايـن مقالـه مربـوط بـه            
 فـرد، يـا مطالعـة فراينـد         شناسي ادبيات مطالعة روان شناختي نويسنده به عنوان نوع يـا          روان

شناختي موجود در آثار ادبـي، يـا سـرانجام مطالعـة        آفرينش، يا مطالعة سنخها و قوانين روان      
بـه مفهـوم دقيـق      ). شناسـي خواننـدگان   روان(تأثير ادبيات به خوانندگان يك اثر ادبي است         

آشـكار  ) 82: 1382ولـك،   («.كلمه، شايد فقط موضوع سوم به تحقيق ادبي تعلّق داشته باشد          
  .است كه موضوع اين مقاله نيز با همين موضوع سوم مرتبط است
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شناسي است،     بحث مربوط به احساس حقارت و عقدة حـقارت از نظريـه هاي مهم روان            
در افراد داراي   . كه مانند رشته نخ رنگيني در تمام حاالتِ اختالل رواني كشيده شـده است            «

كند تا آنها به آن وسيله ترس و عدم كفايـت  ز به رشد ميآغا» تالشي رواني   « عقدة حقارت   
يـا  » ارزش طلبـي  «آدلـر ايـن تـالش روانـي را          . خود را زير سرپوش آن مخفي نگه دارنـد          

نام داده است و مطابق با منظور او وظيفة اين تالش، در زنـدگي       » آرزوي دستيابي به قدرت   «
 كفايت احساس شده غالب شود و   رواني سالم يا وضعيت بيمار آن است كه برضعف و عدم          

   )59: همان (».بدين وسيله تعالي مجدد ايجاد نمايد
داند و معتقد است كه انسان بودن يعني احساس              آدلر احساس حقارت راكامالً طبيعي مي     

ــال و      ــوي كم ــه س ــرد را ب ــال ف ــت و فع ــور ثاب ــه ط ــه ب ــتن ك ــارت داش ــدن«حق ــر » ش   ب
كتة غيرطبيعي و نابهنجار ، تبديل احساس حقارت به عقدة          ن« ) 80 :1999ماسِك،.(انگيزد  مي

باشد، بدين معنا كه فرد براي رفع نقصها ، ضعفها و كاهش احساس حقارتش به               حقارت مي 
 و نقصهايش برآيد كه در اكثر موارد راههاي غير سـالم و بعـضاً               12جستجوي جبران ناتوانيها  

  ) 13 :1379اسپربر، (13».گزيندضد اجتماعي را برمي
وي تكبر، جاه طلبي ،حسادت، رشك ، طمع و تنفّـر را به عنوان صفتهاي اصلي مـنش فـرد                      

 )157 -133 :1379آدلـر ،  . ( كنـد گيرد معرفـي مـي    پرخاشگر كه از عقدة حقارت او نشأت مي       
 جـويي، تنـاقض   انتقـام : همچنين صفات و ويژگيهاي ديگري براي اين افراد ذكر شده است            

. زي، خوفناكي، انعطاف و نرمش موضعي، كاربرد ابزاري از دين و اعتقادات           فتاري، ظاهرسا ر
   )113 ـ 36،  1379: اسپربر(

  تكبـر
آدلر، (» .تكبر نقطة مقابل احساس اجتماعي است و وجود يكي وابسته به نبود ديگري است             «

ان را  تكبر، اين اسـت كـه افـراد مغـرور خودشـ           ] و پيامد [  ترين مشكل    ابتدايي« )145: 1379
  شـرمانة خـود احـساس بزرگـي و برتـري           كننـد و بـا رفتـار بـي        انسانهاي مهمي تصور مـي    

احمد وقتي كه   : بيهقي به اين صفت در رفتار بوسهل اشاره دارد         ) 147-146:همان  ( » .كنندمي
بوسـهل زوزنـي بـادي گرفـت كـه از آن      « به وزارت منـصوب شـد ،         422 در ماه صفر     ميمندي
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دادنـد، نخواسـت و خواجـه را وي    نمود كه اين وزارت بدو مي به مردمان ميتر نباشد و هولناك
: 1350بيهقـي،   (» .گويداست و كساني كه خرد داشتند، دانستند كه نه چنان است كه او مي             آورده
 ) 189 ـ 188

 دربارة تواناييها و گويي فرد متكبر و داراي عقدة حقارتو گزافگوييسازي، مبالغه  ظاهر  
 1999 ماسك،( و قدرتش برتريهايش و تالش براي متقاعد ساختن ديگران نسبت به تهداش

هميشه چشم نهاده بودي «همچنين در اين توصيف كه . در عبارت مذكور آشكار است) 38: 
اين . ر را لت زدي و فرو گرفتيكتا پادشاهي بزرگ و جابر بر چاكري خشم گيرد و آن چا

جستي و تضريب كردي و ألمي بزرگ بدين چاكر رسانيدي مرد از كرانه بجستي و فرصتي 
و آنگاه الف زدي كه فالن را من فرو گرفتم، و خردمندان دانستندي كه نه چنان است و 

 1350بيهقي،(» .گوي استزدندي كه وي گزافجنبانيدندي و پوشيده خنده ميسري مي
:222(   

يگـري همچـون نفـرت، خوفنـاكي،            قابل ذكر است كه در اين عبارت بيهقي ويژگيهاي د         
. باشد نيـز آشـكار اسـت      رحمي زوزني كه از پيامدهاي رفتاري عقدة حقارت مي        خشم و بي  

مبالغـه و اغـراق نيـست كـه       «: گويداين موضوع با اين سخن آدلر كامالً مطابقت دارد كه مي          
كـي از   كنند و از اين رو، وقتي فـرد ي        بگوييم تمام صفات منش به صورت هم زمان بروز مي         

بيني عجيبي نيست اگر بگوييم ديگر صفات هم در آن شخص           كند، پيش صفات را كشف مي   
   )156 :1379آدلر،(» .وجود دارد

توان مشاهده نمود كـه وقتـي       اوج احساس بزرگي و برتري طلبي بوسهل را آن هنگام مي         
ايستد به نظاره مي  كردند، او بربااليي    كسان او حسنك را با آن وضع بسيار دلخراش بردار مي          

و با رفتار بي شرمانة خود       ) 232 :1350بيهقي،(برد  و از تماشاي آن صحنة جانكاه  لذّت مي        
 : 1374 ؛ به نقل از رضايي،       235:همان. (كند  بر سر بريدة وي شادخواري و شرابخواري مي       

229(  

 به ديگران برتـري     شود كه با ترفندهاي خاصي، خود را      منش فرد متكبر زماني ارضا مي          «
وقتي براي شخصيت افراد بااحترام     . بخشد و با انتقاد شديد، منش ديگران را جريحه دار كند          
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تنهـا از همـين نكتـه بـه         . كنيمارزش قائل باشيم، در واقع به شخصيت فرد متكبر توهين مي          
صيت كفايتي در شخـ   يابيم كه چگونه احساس ضعف و بي      رسيم و درمي  اي مي نتايج گسترده 

اين گفتة آدلر رفتار ديگـري      ) 138 : 1379آدلر،(» .يك فرد به طور عميق ريشه دوانيده است       
در آن مجلسي كه كلّيـة اموال حسنك را بـه نـام سـلطان قبالـه                . آورداز بوسهل را به ياد مي     

بـه   نوشتند، با ورود حسنك، خواجه احمد ميمندي وزير و به تبع او ديگـران بـه احتـرام او                  
بـر خـشم خـود طاقـت        «اين احترام به مذاق بوسهل خوش نيامد و در حالي كه            . تندپاخواس

در همـه كارهـا     : خواجه احمد او را گفـت     . ژكيدنداشت برخاست نه تمام، و برخويشتن مي      
سـپس احتـرام و دلجـويي احمـد         ) 229: 1350بيهقـي،   (» .وي نيك از جـاي بـشد      . ناتمامي

 نمود و با خشم و نفرت به آن واكنش نشان داد و             ميمندي از حسنك را توهين به خود تلقّي       
  )230: همان( .به حسنك دشنام داد و او را سگ قرمطي خواند

گرايش به حقير . دهدفرد متكبر فقط ارزش شخصيتي همنوعانش را هدف قرار مي    «
» شمردن روشي است براي خلق احساس برتري، به واسطة خفيف كردن همنوعان

و اين همان اساس شخصيت بوسهل است كه از رفتارهاي او برداشت )  138 :1379آدلر،(
. جويداو بزرگ شدن خود را در خرد نمودن بزرگان و از ميان برداشتن آنان مي. شودمي

و رفتار ناپسندش با ) 223: 1350بيهقي،(استخفافهاي او به حسنك ) 224 :1374رضايي،(
» بوالفضل شاگرد تو نيست«: د و بگويدشود مسعود او را سرزنش نمايبيهقي باعث مي

  .باشدگواه اين سخن مي) 801:همان(
دانـد كـه چگونـه بـار مـسئوليت كـار خـودش را بـه دوش ديگـران                        فرد متكبر هميشه مي   

شـود  ميبوسهل نيز در آن هنگام كه به شغل ديوان رسالت منصوب            ) 134: 1379آدلر،  .(بيندازد
 ولي با بـر     )845 ، 800: 1350بيهقي،( بيگانه است و در آن پياده،        با وجود اينكه با اين كار سخت      

  ) 845:همان. (گرداندعهده گذاشتن كارها به بيهقي امور آن را مي
. كننـد  در نظر فرد متكبر هميشه حق به جانب اوست و اين ديگران هستند كه اشتباه مـي                    

دهد و  الحسن حربلي نشان مي   آن هنگام كه بوسهل سر حسنك را به بو        )  134 : 1379آدلر،(
پردازد و به خاطر اين عمل نادرست و قبيح خود مورد انتقـاد             در برابر آن به شرابخواري مي     
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اي بوالحسن تو مـردي مـرغ دلـي، سـر        «: گويدگيرد، حق به جانب  مي     و مالمت او قرار مي    
سعود داده  هاي مهمي كـه بـه مـ       بوسهل در مشاوره  ) 235: 1350بيهقي،(» .دشمنان چنين بايد  

اسـت، چـه دربـارة بـردار كـردن          ورزي شخصي عمل كـرده    اشتباه نموده و بر اساس غرض     
  چـه دربـارة وادار كـردن مـسعود بـراي بـاز سـتادندن مالهـا و                  )  236ـ221همان،(حسنك،  

و چـه در بـاب فـرو گـرفتن و           ) 340ــ 335:همـان (هايي كه محمد به درباريان داده بود      صله
دانـد و   اما او هميشه حـق را بـه جانـب خـويش مـي             ) 417ـ402:نهما.(برانداختن آلتونتاش 
 و  شـود  مـي  دچار ضجرت يابد و با آنكه گاه به خاطر آنها         بيند و در نمي   اشتباههايش را نمي  

آموزد و بركارهاي نادرست خويش     نمي باز از آنها عبرت   ) 415همان،  (افتد  به زندان فرو مي   
و كـشتن بونـصر   ) 561:همـان (نگ، مظفر طـاهر  همكاري در قتل عامل پوش. ورزداصرار مي 

  . از جملة آنهاست) 640:همان(صيني
  حسادت

  يـك نـوع حـسادت، لجاجـت و         «. اسـت از ديگر صفات فرد داراي عقدة حقارت حسادت         
دليـل، محـدوديت آزادي     بر هم زدن تفريح ديگـران، مخالفـت بـي         . باشددندگي زياد مي  يك

 ».ثبـات ايـن صـفت مـنش هـستند         اشكال متغير و بـي    ديگران و انقياد متعاقب آن بعضي از        
  )154: 1379آدلر،(

 اصرار و.      حسادت از جمله صفاتي است كه در درون بوسهل ريشه دوانيده است
در .باشدهاي نادرستي كه به مسعود داد از اشكال بارز آن ميلجاجت او در اجراي مشاوره

 و آلتونتاش است كه طرح چنان واقع حسادت بوسهل نسبت به حسنك، پدريان متمول
و اساساً اينكه بزرگ شدن خود را در خرد نمودن بزرگان و . پروراندافكاري را در سر او مي

حسنك از . داند به علت حسادت نسبت به اين افراد استاز ميان برداشتن ايشان مي
 او بوسهل در برابر. ورزدترين افرادي است كه بوسهل نسبت به وي حسادت ميمشخص

بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در « كه به قول بيهقي  چرا،كندهميشه احساس حقارت مي
كه حتي آن هنگام ) 223: 1350بيهقي،(» .جنب امير حسنك يك قطره آب بود از رودي

كند و با آن وضعيت او را به دار بوسهل انواع استخفافها را توسط علي رايض بر حسنك مي
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گذارد و آرام نمي ادت كه تبديل به نفرتي عميق گشته است او راآويزد، باز اين حسمي
جان وسنگ خوردة حسنك احساس حقارت كند و با سر شود در برابر جسد بيباعث مي

) 235ـ223:همان.(بريدن و شرابخواري در برابر آن احساس حقارتش را سركوب كند
اين شب كه « است كه لجاجت و يك دندگي بوسهل براي به دار آويختن حسنك به حدي

آمد، نماز خفتن، ] خواجه احمد[كردند بوسهل نزديك ديگر روزِ آن حسنك را بر دار مي
گاه كه خداوند بخسبد، كه نخواهم رفت تا آن: اي؟ گفتچرا آمده: گفت] خواجه احمد[

   ) 232:همان(».نبايد رقعتي نويسد به سلطان در بابِ حسنك به شفاعت
رفت و مردمِ لـشكري و رعيـت و بزرگـان و اعيـان              كارها برقرار مي   «   بوسهل در حالي كه   

  همه شادكام و دلها بر اين خداوندِ محتـشم بـسته و وي نيـز بـر سـيرتِ نيكـو و پـسنديده                        
هـاي  كنـد كـه صـله   به علّت حسادتش، سلطان را تحريك مي) 336  ـ 335: همان(» رفتمي

نـسبت بـه     زند و دلهـا را    ديگران را برهم مي   سلطان پيشين را بازستاند و با اين كار خوشي          
  )    336:همان. (كندمحمود سرد مي

است خويشتن تحقير شده] كه طبيعتاً داراي عقدة حقارت است[   فرد مستبد وخود كامه 
نشيند، اگرچه عناصر قدرت بيروني را در اختيار دارد اما در كه وقتي بر كرسي قدرت مي
اينكه خود را در موضع  كند، او براياچيز را احساس مين درون خود شخصيتي حقير و

بيند كه ديگران در برابر او كوچك و حقير باشند و مثبت و برتري احساس كند الزم مي
همچنين هنگامي بوسهل جايگاه بلند ) 14: 1379اسپربر،.(مهتري وتفوق او را تأييد كنند

ه سلطان را براي از بين بردن اين جايگاه دارد كبيند باز حسادتش او را واميآلتونتاش را مي
حسادت وي نسبت به بونصر مشكان كامالً مشهود ) 402 :1350بيهقي، .(مقام برانگيزاند و

» به زه كرد، هيچ بد گفتن به جايگاه نيفتاد] عليه او[كمان قصد و عصبيت « است و هر چه
  ) 222:همان.(و دربارة او به كام نتوانست رسيد) 74:همان(

   14كرش
هر جا كه فرد در حال تالش براي كسب قدرت و برتري باشد، صفت رشك هم به چـشم                   «

  بينـي بـروز    هدف واالي او، به شكل عقـدة حقـارت و خـودكم            فاصلة ميان فرد و   . خوردمي
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كند و بر كلّ رفتار و نگرش او نسبت به زنـدگي تـأثير              اين عقده فرد را سركوب مي     . كندمي
در اين صورت فرد وقـت   . شود با هدفش بسيار فاصله دارد     تصور مي گذارد به طوري كه     مي

كند و دغدغة خاطرش اين است كه ديگـران در مـورد او             خود را صرف ارزيابي ديگران مي     
كنـد  طلبي نمود پيدا مي   بنابراين صفت رشك به همراه جاه      )154: 1379آدلر،(».كنندچه فكر مي  

بـه  ) [222: 1350بيهقـي، ( ».ته در پي ترفّع اسـت     جو كه پيوس  بوسهل جاه طلبي است فرصت    «و  
  ]224 : 1374نقل از رضايي،

    صفت رشك ـ كه با حسادت مقارنت دارد ـ از ملزومات عقدة حقـارت اسـت و كلّيـت      
ساختار فكري و نگرشي بوسهل را تحت تأثير و تسلّط خـود قـرار داده اسـت زيـرا تمـامي       

آرام دارد و    اينكه بوسهل طبعـي نـا     .  بوده است  هاي او در جهت نادرستي    اقدامات و انديشه  
  رسـاند بـدين دليـل اسـت كـه او           رسيدن به مقام وحشمت او را به آرامـش و سـكون نمـي             

بيند و طمع، كه ديگـر ويژگـي فـرد داراي           اش را با هدف اصلي مورد نظرش زياد مي        فاصله
بوسـهل بـا   ).833:نهمـا (نمايدعقدة حقارت است، اين تشويش وناآرامي دروني را بيشتر مي   

بـود امـا بـا مردمـان بدسـاختگي كـردي و درشـت و                ] مسعود[آنكه محتشم ترِ خدمتكاران     
  )27:همان.(ناخوش و صفرايي عظيم داشت

 تنفـر
بـراي  . دهـد تنفر به صورت آشكار وجود ندارد بلكه همانند تكبر خود را در لفّافة نشان مـي              

شود، تنفر ممكن است آن قـدر توسـعه          مي مثال در لفافة يك رويكرد انتقادي سربسته ظاهر       
گاهي اوقات . 15يابد كه باعث شود فرد تمام روابط احتمالي خود با ديگران را از دست بدهد

  )158 :1379آدلر،. (شود تنفر فرد با يك جرقه روشن ميآتش
گـاه مـي توانـد نفـرتش را بـه           . نفرت نسبت به ديگران اسـت       از      وجود بوسهل ماالمال    

نتقام به عينيت برساند، همچون نفرتي كه از حسنك بر دل داشت و به انتقـام از او                  ورت ا ص
توانـد از او انتقـام گيـرد،     پايان يافت، و گاه به دليل پايگاه فردي كـه از او نفـرت دارد نمـي                

  .همچون بونصر مشكان
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  اسـت كـه فـرد را وادار      ] يـا حقـارت   [    انتقام خود از جمله جبرانهـاي احـساس كمتـري           
بـه دليـل انتقامهـا و       «) 50 :1358منـصور، . (كند بر اثر عيوب خود از ديگران انتقام گيـرد         مي

مردمان زبان بر بوسهل دراز كردند كـه زده و افتـاده را             ] بود كه [تشفّيهاي بوسهل از حسنك     
: 1350بيهقي،(» . به كار تواند آورد    "العفو عند القدره  " :اندتوان زد، مرد آن مرد است كه گفته       

223(  
: گويـد اي مـي  او همچون خودكامـه   .      بوسهل از نفرت ديگران نسبت به خود باكي ندارد        

وي طبعـي كينـه تـوز، شـرور و          ) 100 :1379اسـپربر، .(بگذار از من متنفر باشند، اما بترسند        
آيـد از   توطئه گر دارد، از اين رو از همان نخستين روزهاي به قدرت رسيدن در صدد برمـي                

بي سبب نبود كه به قول امير محمد به خون ابوبكر           . داشت انتقام بكشد  ن مي كساني كه دشم  
يا اميـر علـي قريـب از روي كـار آمـدن او نگـران         ) 80 :1350بيهقي،(قهستاني دبيرتشنه بود  

به سبب همين بدانديشيها و خلوتهايي كه با اميـر داشـت،             ) 60:همان  .( سرنوشت خود بود  
   ) 109:همان . (دمردم از تضريبهاي او بيم داشتن

اي كه بوسهل نسبت به حسنك داشت از يك جرقة كوچك پديد آمد                 نفرت و كينه توزي   
داري در دستگاه وزير، بوسـهل      و آن از روزي به وجود آمد كه در ايام وزارت حسنك، پرده            

ايـن جرقـه بـراي روان       ) 225:همـان (» بر وي استخفاف كرده و وي را بينداخته       «را نشناخته   
. ر او كافي بود كه نفرت و كينة او را در دل گيرد و آن گونه وحـشيانه بـا او رفتـار كنـد                  بيما

   )236-221:همان (
آميـز    بوسهل آن چنان نسبت به حركات ديگران حساس است و از آنها برداشـت تـوهين                 

نمايد كه وقتي بيهقي در قضية خريد امـالك نيـشابور توسـط وي بـه يـاد             نسبت به خود مي   
سـخت  «بينـد و از آنجـا كـه      كند، بوسهل آن را مـي     افتد و تسبمي مي   اي از بونصر مي   هخاطر

: همـان .(پرسـد   علت آن را از بيهقـي مـي       »  دل به جايها كشيدي    ،بدگمان مردي بود، هيچ نه    
اين رفتار و ديگر رفتارهاي بوسهل دقيقاً با اين رويكرد فرد مستبد داراي عقدة ) 823 ـ  811

در حافظة فرد قدرت طلب هر رخداد كوچك و بزرگي كه از ديدگاه          «:حقارت يكسان است  
او به نوعي توهين آميز بوده يا هر چيزي كه خاطر او را آزرده نموده، در ذهنش حك شـده                     
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حس انتقـام جـويي از حـس آزردگـي و        . برنداين افراد رنجيدگي را هرگز از ياد نمي       . است
طلبي، بيماري افراد ضعيف و     ده و عطش قدرت   ارا. گيردرنجش بيش از حد ايشان نشأت مي      

اند و به خـاطر ضـعف و زبـوني درونـي بـه هـيچ       ناتواني است كه كينة همه را به دل گرفته  
كنند كه در واقع ناشي از انزوا و عدم وجـود رغبـت و عالقـة اجتمـاعي و               انساني رحم نمي  

يز آن هنگام كـه در اوج  بوسهل ن ) 58 :1379اسپربر ،(» .هجوم ترس و ناتواني اخالقي است 
پـدريان ومحموديـان    «كـه   ) 80: 1350بيهقي،(چنان به خون ديگران تشنه بود     قدرتش بود آن  

شرارت و  «چراكه  ) 183: همان(».بودند كه روزي به سالمت بر ايشان بگذرد       بران بسنده كرده  
  )223:همان(».زعارتي در طبع وي مؤكّد شده و با آن شرارت دلسوزي نداشت

فتار تجاوزكارانه و انتقام جويانة بوسهل ناشي از ترسي است كه در درون او وجود                  آري ر 
خانه كنـد   ] داراي عقدة حقارت  [ترس در اعماق ضمير فرد      «چرا كه هرگاه    ) 833:همان(دارد

هاي ستيزه جو و متجاوز باشد، در اين صورت براي رهايي از احـساس              از گروه آدم  ] و او   [ 
ترس و حقارت و تحميل شخصيت خويش بر ديگران، رفتاري جسارت آميز و تجاوزكارانه              

كننـد،  اين گونه افراد ظـاهري پرخاشـگر، زورگـو و متكبـر پيـدا مـي               . دهداز خود نشان مي   
  )  14 :1362منوچهريان ،( ».باشندخودستا و گزافه گو و مدعي و طلبكار مي

  خشـم 
  خشم انفعالي است كه مظهر و تجلـي جـاوداني قـدرت طلبـي و برتـري جـويي بـه شـمار           

اين احساس به روشني نشان مي دهد كه هدفش از بين بـردن سـريع و بـا قـدرت             . مي آيد   
يك فرد خـشمگين فـردي اسـت كـه بـا            . موانعي است كه بر سر راه فرد عصباني قرار دارد         

يتـالش فـرد بـراي      . گيرد تا بر ديگران برتري پيدا كند      ت، نيرو و توان خود را به كار مي        جد
افتد با افـرادي    وقتي اين اتفاق مي   . آيدبازشناسايي گاه به شكل قدرت طلبي جاوداني در مي        

  شــويم كــه بــه كمتــرين محركهــا ـ كــه حــس قدرتمنــدي آنهــا را تحريــك   بــه رو مــي رو
چنين فردي قدرت طلبي خود را  ) 184 :1379آدلر ، . (دهنداسخ ميكند ـ با خشم زياد پ مي

رود طـرف مقابـل جـان خـود را از     دهد كه هر آن انتظـار مـي     كامي نشان مي  آن چنان با تلخ   
   )185:همان . (دست بدهد
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رسد همگان در تـرس و      آيد و بوسهل به اوج قدرت مي          هنگامي كه مسعود روي كار مي     
] بوسهل[از وي   « : گويداي چون بونصر مشكان دربارة او مي      د و خواجه  برنهراس به سر مي   

و حاجب علـي از ميـان        ) 185 :1350بيهقي،(» كنمام، به حيله روزگار كرانه مي     به جان آمده  
بـه  ] پـسريان [محموديان در ميـان ايـشان     «: تمام پسريان، از بوسهل بيش از همه هراس دارد        

ها بنهاده   ، خاصه كه بوسهل زوزني بر كار شده است، قاعده          منزلت خائنان و بيگانگان باشند    
: داند كـه    بيهقي علت اصلي ماجراي حسنك را در اين مي        ) 60:همان(» .و همگان را بخريده   

بوسهل خود نيـز بـه خـشم    ) 58 ـ  57:همان(» .زوزني بر وزير حسنك خشمگين بودبوسهل «
احمد او را به دليـل رفتـارش در مجلـس           كند؛ پس از آنكه خواجه      اش اعتراف مي  مهار نشدني 
بـا صـفراي خـويش      «:گويدكند، مي  اموال حسنك به نام سلطان بسيار مالمت مي        قباله نوشتن 

بيهقي نيز ويژگي صفرايي و خشمگين بودن را تنها بـراي بوسـهل در              ) 231:همان(».برنيامدم
  )230 ـ 27: همان. (استتاريخ خود آورده

گـردان نيـست او داراي هيبـت و قـدرت        بد از هيچ جنـايتي روي     ازآنجايي كه فرد مست        «
اين چنين اسـت كـه مـردم از تـضريبهاي بوسـهل بـيم               ) 100: 1379اسپربر،  (».خاصي است 

و از او هراسناك بودند و گفته شد كه كساني چون محمد، علي             ) 109: 1350بيهقي،(داشتند  
  .هراسيدندقريب و بونصر مشكان چگونه از او مي

دهد اما بيهقـي ـ شـايد بـه دليـل كمبـود        ديگر جنايتهاي هولناكي كه بوسهل انجام مي    از
 واقعة به قتل رسيدن بونصر صيتي ،پرهيزداطالعات و شايعات گوناگون ـ از توصيف آن مي 

بوسهل زوزني به حكم  آنكه با او بد بود او را در قلعتي افگند بـه هندوسـتان، بـه                     «.باشدمي
  ) 640:همان(» . وي فرا كرد تا از وي بساختند و آنجا گذشته شدصورتي كه در بابِ

باشد كه همواره با حساسيت زياد آنهـا             بدگماني يكي از صفات منش افراد خشمگين مي       
بد گماني بوسـهل     طور كه پيشتر گفته شد حساسيت و      همان) 185: 1379آدلر،. (همراه است 

 دل به جايها    ،سخت بدگمان مردي بود، هيچ نه     «: گويدبه حدي است كه بيهقي دربارة او مي       
آنهـا افـرادي    . توانند به همنوع خود اعتماد كننـد      اين افراد نمي  ) 811: 1350بيهقي،(».كشيدي

سطح خود را تحمل كننـد و        توانند افراد باالتر يا هم    قدر حساس هستند كه نمي    مغرور و آن  
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در نتيجـه چشمانـشان هميـشه تيـز     . دتنها زماني خوشحالند كه خودشان باالتر از همه باشـن      
است و حالت دفاعي دارند تا مبادا كسي زياد به آنها نزديك شود يا قصد برابـري كـردن بـا                     

نمونة بارز اين مورد رابطة بسيار بـد و          ) 185 : 1379آدلر،  .(ارزش باالي آنها را داشته باشد     
ـ و رقيـب او در  است كـه ميـان او و عبـدوس ـ نـديم خـاص مـسعود         » دشمنايگي جاني«

بوسـهل حتـي    ) 183،224،403: 1350بيهقـي، .(نزديكي و خلوتهاي بـا مـسعود، وجـود دارد         
توانايي تحمل بونصر مشكان به عنوان نمايندة خواجه احمد وزير در هنگـام پـذيرش مقـام                 

دهد صدارت را ندارد و از اينكه مسعود به بونصر اجازة بازگويي شرايط خواجه احمد را مي               
  ) 186:همان.( شود، سخت خشمگين مينه به او

  چنان كه آدلرگيرد و آن     اين خشم بوسهل از همان احساس حقارت او نشأت مي
هر انساني كه . قدرت طلبي افراد خشمگين بر اساس احساس حقارت بوده است«: گويدمي

ي كند، تحت ضرورت بروز دادن اين حركات و رفتارهاي تهاجمقدرت خود را شناسايي مي
هرگز نبايد اين حقيقت را ناديده گرفت، در غليان خشم، گستره و طيف . و خشن قرار دارد

ترفند مبتذل وپيش پا افتاده اين است كه فرد باال رفتن . شودحقارت به روشني تمام ديده مي
بوسهل دچار هراس ) 186 : 1379آدلر، ( ».داندارزش خود را در گرو بدبختي ديگران مي

قدرت، ] و طرز بينش او[باشد و خواهان قدرت تامه است، زيرا در فرهنگ ميپرخاشگرانه 
معني است و اگر صاحب تماميت قدرت نباشد خود تقسيم ناپذير تلقي شده و تقسيم آن بي

  )  1379:55اسپربر،. (بيندرا عاجز وناتوان مي
طان را بنمايـد،    تواند تحمل برتري سل   توان پنداشت كه بوسهل در درون خود حتي نمي          مي

تـوان ايـن موضـوع را    بنا بـه قراينـي مـي   . دهد آن را بيان و آشكار كند اما شرايط اجازه نمي   
ترين و باالترين مقـام     نخست هنگامي كه بوسهل در آغاز سلطنت مسعود به نزديك         . دريافت

  گيـرد بلكـه شـدت آن بيـشتر         نمـي  رسد خوي برتري جويي او نه تنهـا آرام        پس از وي  مي    
و مـا چـون     « :گويـد ي به آلتونتاش مـي    يابد و در نامه   مسعود اين موضوع را در مي     . شودمي

دانسته بـوديم   ] بوسهل[كارها نيكوتر بازجستيم و پس و پيش آن را بنگريستيم و اين مرد را               
 - دام اهللا تأييـده -و آزموده، صواب آن نمود كه خواجة فاضل ابوالقاسم احمد بن الحـسن را             
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و وزارت را به كفايت وي آراسته كرديم و ايـن بوسـهل             ... فرموديم تا بياورند    از هندوستان   
را به شغل عرض مشغول كرديم تا بريك كار بايستد و مجلس مـا از تـسحب و تبـسط وي                     

راه رشد خويش بنديد و آن باد كه در سر وي شده بود از آنجا دور نـشد                  ] اما وي [برآسايد،  
ديگر اينكه بوسهل در تمام مشورتهاي      ) 420 :1350بيهقي،(».دو از تسحب و تبسط بازنايستا     

كند و آن چنان كـه مـسعود        ورزي شخصي عمل مي   دهد بنا به غرض   مهمي كه به مسعود مي    
  از ايـن روي او صـالح كـار پادشـاه را در نظـر               . كنـد به وي مي  » خيانتهاي بزرگ «: گويدمي
  )420:همان( .گيرد بلكه بر آن است كه به اهداف خود برسدنمي

  تناقض رفتاري    
. هر كجا شرايط را آماده ببيند، يك مستبد خودكامـه اسـت           ] داراي عقدة حقارت  [فرد مستبد   

در ايـن راه اگـر      . يابي به اريكة قدرت اسـت     اگر سر به زير و فروتن است، فقط براي دست         
دهد كـه   وآرزو انجام مي  بوسد و اين را به آن اميد        افتد، زمين را نيز مي    الزم ببيند، به زانو مي    

  روزي از فـراز تخـت قـدرت، شـاهد زانـو زدن ديگـران و ناكـامي آنهـا باشـد، تمـام ايــن           
دهنـد و   گوييها به مانند عناصري هستند كه در مجموع يك پيكرة واحد را تشكيل مي             تناقض

    )36: 1379اسپربر، ( .دهنددر موقعيتي رفتار اورا تحت تأثير قرار مي
او در عهد سلطاني چون محمود غزنوي       «. گونه است ل در تاريخ بيهقي نيز اين        رفتار بوسه 

راهـي  . گيرد در ميان سرها سري درآورد و به نان و نام و حشمت و قدرت برسد               تصميم مي 
كنـد تقـرّب بـه بزرگـان اسـت و از ميـان آنـان،              كه براي رسيدن به اين مقصود انتخاب  مي        

گزينـد، بـه خـدمت و تأديـب       سن ميمندي را بـر مـي      ترينشان، خواجة بزرگ احمد ح    بزرگ
شود و از   كوشد كه مورد عنايت خواجه واقع مي      پردازد و در اين كار چنان مي      فرزندان او مي  

چون احمد حسن را  رهد، ومي) 73 ـ  72: 1350بيهقي،(حاليبيند و از تنگوي نيكوييها مي
ايستد و او   ر در سراي حسنك مي    بيند ب در محنت و رقيب او حسنك ميكال را در قدرت مي          

  امـا همـين كـه بـه قـدرت          ] 225: 1374به نقـل از رضـايي،     ) [230:همان(».گويدرا شعر مي  
  .  كند كه ذكر شدگونه با حسنك رفتار ميرسد آنمي
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نمايـد و وزارت        اينكه بوسهل در برابر خواجه احمد ميمندي اظهار تواضع و فروتني مـي            
داند مسعود او   بدين دليل است كه او مي     ) 184ـ183: همان  (و نه خود    داند  را شايستة او مي   

: همان.(گزيند، چنان كه مسعود خود  به اين موضوع اشاره دارد          گاه به اين مقام برنمي    را هيچ 
تـر و  سلطان مسعود ـ رضي اهللا عنـه ـ داهـي    «: كند كهبيهقي نيز اين گونه استدالل مي) 420
آن بود كه تا خواجه احمد برجاي بود وزارت به كـس ديگـر دادي،               تر از   تر و دريافته  بزرگ

كه پايگاه وكفايت هر كسي دانست كه تا كدام اندازه است و دليل روشن برين كه گفـتم آن                   
ديد و  را مي ] از جمله بوسهل  [است كه چون خواجه احمدگذشته شد به هرات،امير اين قوم           

تـر از وي    فت اين شغل را هيچ كـس شايـسته        گكرد و مي  خواجه احمد عبدالصمد را ياد مي     
كند كه در برابر خواجـه احمـد        داند و احساس مي   بوسهل خود نيز مي   ) 189: همان(».نيست

  )   183:همان. (باشدمي» اي پيش آفتابذره«
 185:همان(    خواجه احمد نيز از نيت بوسهل آگاه است و از همان آغاز به او اعتماد ندارد     

تكبري ) 187:همان.(داندحاً او را نامسلمان، دروغگو و تحريف كنندة اخبار مي         و تلوي ) 187ـ
  دهـد كـه وزارت را بـه او         هم كه پس از روي كار آمدن خواجه احمد به بوسهل دست مـي             

از جملـه   ) 189ــ   188:همـان (دادند، او خود نخواسته و آن را به ميمندي ارزانـي داشـته              مي
خواهـد در   او مـي  . ويژگي افراد داراي عقدة حقارت اسـت      گوييها و الفهايي است كه      گزاف

برابر ديگران وانمود كند كه از خواجه احمد حقيرتر نيـست بلكـه برتـر اسـت، زيـرا مقـام                     
بنـابراين بوسـهل در برابـر خواجـه احمـد      . وزارت را او به خواجـه احمـد بخـشيده اسـت          

 نـدارد ـ بـدين اميـد كـه      كند ـ در حالي كه در درون چنين احساسي متواضعانه برخورد مي
تـوان ايـن   تواضع و به خاك افتادن اورا نيـز مـي   . روزي بتواند به جايگاه او و يا باالتر برسد        

  . گونه تفسير نمود
ناتواني  توان به عجز و    از منظر ديگر اين گونه ضعف و اظهار كوچكي بوسهل را مي

دهد به علت آن است نشان ميفرد خودكامه اگر انعطافي «دروني او مربوط دانست چراكه 
   )113 : 1379اسپربر، .(كندكه در درون احساس ضعف و ناتواني مي
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  كاربرد ابزاري از مسائل ديني و اعتقادي 
فرد مستبد وداراي عقدة حقارت با رنگ وبـوي اعتقـادي دادن بـه احـساسات خـود، آن را                    

مچنين بوسـهل بـه احـساس       ه ) 72 :1379اسپربر،  .( دهداي شريف و اصيل نشان مي     پديده
آن هنگام كه مسعود    . زندحقارت و كينه و خشمي كه به حسنك دارد چنين رنگ ولعابي مي            

حجـت  «: گويـد بوسـهل مـي   » .حجتي وعذري بايد كشتنِ ايـن مـرد را        «: گويدبه بوسهل مي  
. تر كه مرد قرمطي است و خلعت مصريان باستد تا امير المـؤمنين القـادر بـاهللا بيـازرد                  بزرگ

همچنين هنگامي كـه بوسـهل از احتـرامِ خواجـه احمـد ميمنـدي بـه                 )  224: 1350بيهقي،(
خداوند را كرا كند كه با چنين سگ قرمطي كه بـر دار             «:گويدشود، مي حسنك خشمگين مي  

و پس از آنكه به خـاطر ايـن         ) 230: همان(»خواهند كرد به فرمان اميرالمؤمنين چنين گفتن؟      
گيـرد دوبـاره همـين    جه احمد مورد سرزنش مـسعود قـرار مـي     احترامي به خوا  عملش و بي  

از آن  « :گويـد سازد و مـي   احساس نفرت و حقارتش را به صورتي ديگر توجيه و نمايان مي           
ناخويشتن شناسي كه وي با خداوند در هـرات كـرد در روزگـار اميـر مـسعود يـاد كـردم،                      

  )231:همان(» .خويشتن را نگاه نتوانستم داشت
  

  گيرينتيجه
ها و حاالت رواني افراد داراي عقـدة حقـارت و همـساني آن بـا رفتـار و                   با آگاهي از نشانه   

آيـد كـه بوسـهل      دسـت مـي    بوسهل زوزني اين نتيجه بـه      16حاالت و اصطالحاً صفات منش    
اي او را به رفتارهايي همچـون تكبـر،         زوزني داراي عقدة حقارت  بوده و وجود چنين عقده         

جويي، تناقض رفتاري، خوفناكي، انعطاف و نرمش       طلبي، انتقام جاهحسادت و رشك، تنفّر و      
در ايـن ميـان بيهقـي در بخـشهاي          . اسـت داشتهميموضعي، كاربرد ابزاري از دين وعقايد وا      

مختلف تاريخش با استفاده از روشهاي متنوع روايتـي ـ نمايـشي درون و بـرون بوسـهل را      
 او قابل تطبيق با نظرية عقدة حقـارت آدلـر در            چنان به تصوير كشيده كه روحية بيمار گونة       

  . دورة معاصر است
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   نوشتپي
   .98 ـ 82: نظرية ادبيات ؛ رنه ولك : ك. ر-1
هاي مربوط به عقدة اديپ و عقدة الكتراي او اشاره كرد كه توان به فرويد و نظريه به عنوان نمونه مي-2

  .  باشدنويس معروف يونان باستان ـ مينمايشنامههر دو برگرفته از دو نمايشنامة معروف سوفوكل ـ 
. شناسي فردي است كه براي نخستين بار توسـط آدلـر مطـرح شـد               عقدة حقارت اصطالح مشهور روان     -3

ــتاندهال،ژانه و     ــون اســــ ــساني همچــــ ــوم انــــ ــشمندان علــــ ــسياري از دانــــ ــه بــــ   گرچــــ
كه با تـشريح و توصـيف دقيـق و صـحيح از              قبل از آدلر آن را به كار گرفته بودند اما تنها آدلر بود               ]فرويد[

. شناسي فـردي قـرار داد     عقدة حقارت، به آن عمق و مفهومي تازه بخشيد و آن را اساس تمام نظريات روان               
  ) 16 -10: 1358: منوچهريان: (گ.نيز ن) 55: 1370آدلر، (
-آثار هنري از موازين روانبسياري از «كه جانبه دانست چرا البتّه اين موضوع را نبايد امري مطلق و همه-4

هاي سروكار هنر با وضعيتهاي نامحتمل و انگيزه. كنندشناختي همعصر خود يا بعد از خود سرپيچي مي
اين . ها دانستتوان به تمام معني تحقيقات رواني يا عرضة نظريهها و داستانها را نمينمايشنامه. خيالي است
هاي رواني واقعي بيشتر  كه درآنها وضعيتهاي مهيج اهميتشان از انگيزههايي هستندها يا ملودرامكتابها درام

  ) 1382:97ولك، (» .است
نمايـد كـه     چنين رويكرد تحقيقي و تحليلي نسبت به ادبيات نخست اين پيش فرض نـادرست را رد مي                -5

تر درآثـار   تحقيق ژرفداند و ديگر مسير را براي بررسي وادبيـات را صرفاً جهت التـذاذ هنـري و ذوقي مي 
  .سازد ادبـي و گسترش حوزة كاربرد ادبيـّات فراهم مي

بـه طـور كلّـي      ] واقعگـرا [نويـسندة رئاليـست     «اي رئاليست دانـست زيـرا       توان نويسنده  بيهقي را مي   -6
  )93: 1382ولك، (» .كندكند و يا در زندگي افراد مشاركت ميرفتارهاي گوناگون را مشاهده مي

 بـه ايـن   -بارها در اثناءِ نگارش اثرش ـ خصوصاً در هنگام بيان كردار و رفتار بوسهل زوزنـي    بيهقي -7
، 222ــ   221،  189: 1350بيهقـي،   . (اصل مهم در تاريخ نويسي و پايبندي خودبه آن تصريح نموده است           

  )802 ـ 801
اني هستند كه بيهقي يك گروه كس: توان به دو گروه كلّي تقسيم كرد شخصيتهاي تاريخ بيهقي را مي-8

. به طور مستقيم با ايشان در ارتباط نبوده و از طريق كتابها و يا افراد ديگر از ايشان آگاهي يافته است
باشند كه بيهقي مستقيماً با ايشان در ارتباط بوده و آنچه از ايشان گفته حاصل گروه ديگر كساني مي
  . معاينات وي بوده است

  . ورث باس: تاريخ غزنوي: ك. ر-9
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مذكور است و چون نويسندة ايـن كتـاب         تاريخ بيهقي    بيشترين اطالعات مربوط به بوسهل زوزني در         -10
آنچـه  )] 28: 1350بيهقـي، (قريب سيزده و چهارده سـال   [ مدتي با وي معاصر و مدتي همكار و معاشر بوده         

 گرديـزي تـاريخ ود همچون   ديگر منابع موج  ) 88: 1363يوسفي،. (دربارة او بدست داده درخورِ توجه است      
هـايي از اشـعار عربـي وي،         مطالبي در ارتباط با تاريخ تولد، هنر بديهه سرايي و نمونـه            ديوان منوچهري و  

  .اندارائه نموده
 مجموعه صفات رفتار يا كردار كه عمل يا كنش آنها بر (Inferiority Complex):  عقدة حقارت-11

  )146: 1358منصور، .(تكنار ساختن يك احساس كهتري دردناك اس
اي از  بنا به تعريف آدلر عبارت است از تار وپـودي روانـي، كـه پـاره                (Compensation):  جبران -12

. كنـد برنـد، وادار مـي    افراد را به جبران وحتي جبران مضاعف كهتريهاي بدني يا رواني كه از آن رنج مي               
-واني نارسايي خود را توسعه و گسترش مي      اين افراد با كوشش خستگي ناپذير وظيفه يا كنش بدني يا ر           

  )145ـ 144: 1358منصور، . (دهند
اي شديد باشد به عنوان فـرد داراي عقـدة    آدلر فردي را كه احساسهاي حقارت او به طور بيمارگونه      -13

كـه  » عقدة برتري جـويي جبرانـي     «حقارت توصيف مي كند و معتقد است عقدة حقارت اغلب به نوعي             
فرد داراي ايـن     ) 460 :1375كارور،  .(شود  ور است به هر قيمتي سرآمد شود، منتهي مي        طي آن فرد مجب   

زند، كه آن شامل تحميـل      عقده براي رسيدن به برتري و قدرت به هر حيلة پست و بي ارزشي دست مي               
 هاي غير واقعي و تـوهمي، پرتوقّـع بـودن از ديگـران،      نمودن كارها و وظايف ناخوشايند، مطالبة خواسته      

مقصر دانستن ديگران نسبت به اشتباهات و قصورهاي خـود ، تـشويش و هـراس داشـتن و اصـوالً هـر           
 2003ايوِن ، . ( راهكار ديگري كه ظاهراً حقارت وي را به صورت سود و منفعتي براي وي تبديل نمايد                 

:102(  
يـا مـورد تبعـيض      دهنـد   كند كه فرد احساس كند ديگران به او اهميت نمي          حسادت زماني بروز مي    -14

حسادت از رهگذر تصور منفي فرد نـسبت بـه نـوع رفتـار ديگـران      ). 153: 1379آدلر، (قرار گرفته است  
شـود كـه فـرد ارزيـابي      در مقابل، رشك زماني ايجاد مـي      . كندآيد و بيشتر جنبة تخريبي پيدا مي      پديد مي 

از اين روي رشـك     ) 154: همان. (اشدپاييني از خود داشته باشد و نارضايتي دائمي از زندگي نيز داشته ب            
-از نظر فيزيولوژيكي زماني رشك شكل حـسادت مـي         . بيشتر جنبة برتري جويي نسبت به ديگران دارد       

نمود ارگانيك رشك به ايـن صـورت اسـت كـه            . گيرد كه بر جريان گردش خون فرد تأثير گذاشته باشد         
  )156: همان. (شوندرگها منقبض ميشريان موي
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  يژگيهاي رفتاري فـرد داراي عقـدة حقـارت، او را بـه سـوي رفتارهـاي غيـر اجتمـاعي                      مجموعة و  -15
كشاند كه از مجموعة اين نوع رفتارها وي به فردي غير اجتماعي و يا با روابط ناسالم اجتماعي تبديل                   مي
  . گرددمي
و تـالش    منش انسان بازتابي است از يك حالت آميزش محكم و دائمي موجود بين احساس تعاون                 -16

صفات منش تنها تجلّي ظاهري سبك زندگي و الگـوي رفتـار هـر فـرد                ). 63: 1370آدلر،  (جويي  ارزش
اي كه در آن زنـدگي      سازد تا نگرش فرد را نسبت به محيط، همنوع و جامعه          كه ما را قادر مي    است، چنان 

هايي كـه   ار هستند، ترفند  صفات منش ابز  . كندكند، دريابيم و ببينيم كه او در زندگي چگونه تالش مي          مي
بندي صفات در شخصيت فـرد بـه معنـاي روش           برد، شكل هر فرد براي يادگيري و مهم شدن به كار مي         

  )113: 1379آدلر، .(زندگي آنهاست
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