
 

 شناسی  روان شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی با توجه به الگوي تیپ
 مایرز بریگز و طبایع چهارگانه دیوید کرسی

 گرجی مصطفی دکتر
 نور پیام دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه علمی هیئت عضو

 براري آري حمید 
 فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی

 چکیده
ترین تعامالت ادبیات و روان شناسی گیري از اصول و مبانی روان شناختی در تحلیل شخصیت قهرمانان آثار ادبی، یکی از مهمبهره

ها، وقایع تاریخی و تنوع در شخصـیت  ترین آثار ادبی زبان فارسی است که به دلیل تعدد داستان، یکی از مهم»تاریخ بیهقی«است. 
شناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد. ویژگی اساسی بیهقی که او را نسبت  تواند بر اساس تحلیل روانقهرمانان و خلق و خوي آنان، می

تاریخ  هايهاست. با بررسی اجمالی شخصیتطرفی در خلق شخصیتکند، نهایت بیعصر خود متمایز می به دیگر نویسندگان هم
و فردي » گرگراي حسیِ متفکّر قضاوتبرون«بیهقی بر اساس الگوي مایرز بریگز، افرادي چون سلطان مسعود و حسنک در تیپ 

-نگاه موشکافانه و مدقّقانـه بیهقـی در شخصـیت   گیرد. قرار می» گرگراي حسیِ متفکّر دریافتبرون«چون سلطان محمود در تیپ 
در اثـر خـود پرداختـه    » روان شناسی شخصـیت «کند که گویی وي بیش از هر چیز بـه  خواننده ایجاد میپردازي، این گمان را در 

کند. در برخورد بـا  گاه صداقت خود در ثبت تاریخ را فداي سرکوب و تخریب او نمیبیهقی هنگام شرح رفتار بوسهل، هیچاست. 
با زبان نرم و گاهی مواقـع   -قابل او دانست. بیهقی هرگاه اراده کند توان بیهقی را شخصیتی محتاط در مگاه نمیسلطان مسعود هیچ

هـاي  اشاره اجمالی به نظریه شخصیت از دیدگاه مایرز بریگز و تحلیل خلق و خوي شخصیتکند. مسعود را سرزنش می -گزنده 
هاي پژوهشی این تی، از جمله انگیزهگیري رفتار از دیدگاه دیوید کرسی، به همراه شناخت منشأ تضادهاي شخصیمختلف در شکل

 نوشتار است.
 .شخصیت، بیهقی، روان شناسی شخصیت، مایرز بریگز، دیوید کرسی، نقد روان شناختی کلمات کلیدي:

 
 مقدمه

گزین بود، کتابی در مقامات محمودي و مسعودي نشین و عزلتابوالفضل بیهقی در زمان سلطنت سلطان فرّخزاد که خانه 
ترین اثر ابوالفضل بیهقی تاریخ گرانسنگ ترین و شاخصتردید مهمبی معروف است.» تاریخ بیهقی«که به نگاشت 

گیرد. به ، معروف به تاریخ بیهقی است که در قلمرو نثر فارسی در زمره دو اثر شاخص و طراز اول قرار می»مسعودي«
ایم؛ در بخشِ موجود کتاب هم هیچ واقعی آن محروم شده دلیل آنکه آغاز و انجام آن به دست ما نرسیده، از داشتن نام

 ). 48و  47: 1381جا به تصریح نام آن ذکر نشده است (شمیسا، 
هاي دنیاي هنر، در مفهوم شخصیت در آثار ادبی، مانند سایر پدیده هاست.در واقع تقابل شخصیت» تاریخ بیهقی«      

زندگی بشر همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است. خلق اثر ادبی بدون طرح هاي گذر زمان و با عبور از پیچ و خم
-هایی دانست که ساختمان یک اثر روي آنها بنا میها را باید پایهپذیر نیست. بنابراین شخصیتها هرگز امکانشخصیت

 ). 2: 1385(خادمی،  شود
، بینی آینده، عدم پیشکردن فکر یخطّ نگري،جزئی ،یو خودبالندگ خودمحوريمسائلی چون » تاریخ بیهقی«در       
 -با وجود تاریخی  شود.ساز رفتارهاي چندگانه میزمینه  ...سوزي و طلبی و فرصتمنطقی، فرصتو بی گراییمنطق

با الگوها و  هاي گوناگوندر اثر بیهقی، تیپعیار قلمداد کرد.  توان بیهقی را یک روان شناس تمامادبی بودن این اثر، می
آورند. بیهقی در تاریخ خود، ابعاد شخصیتی گوناگون، اَشکال درونی و بیرونی بسیار متفاوت در دنیاي خود به وجود می
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هاي تاریخ بیهقی، با خُدعه و بعضی از شخصیت دهد.کند و آگاهانه نظر میهاي قالب پرهیز میاز به کارگیري شخصیت
دادند شدند یا ترجیح میبودند و بعضی دیگر، یا قربانی توطئه دیگران نسبت خود میفریب درصدد فروگرفت دیگران 

کند، هایی که بیهقی با ظرافت و تیزبینی خلق میدر عزلت به سر ببرند و به مسائل اجتماع ورود نکنند. گاهی شخصیت
توانیم با خواندن چند سطر کند. مثالً ما نمیپیچیده و پر ابهام هستند؛ تا جایی که ما را در شناخت سریع دچار تردید می

کتاب تاریخ بیهقی، به عمق شخصیت و رفتار سلطان مسعود پی ببریم، بلکه باید سراسر این اثر را بخوانیم تا آگاهی 
 نسبی نسبت به این شخصیت متناقض دست یابیم. 

 
 پیشینه پژوهش

شاید بتوان گفت تحقیقاتی که با اما  .ه استتحلیل کرد در مورد بیهقی بحث و هچه که توان داشت خود هر کس از ظنّ هر
. با ستا هاتق نسبت به شخصینوع نگاه محقّ منظور از نگرش جدید، زیاد نیست.، دست کم نگرشی جدید باشد،

و شناخت خلق و هاي تاریخ بیهقی از دیدگاه مایرز بریگز توان گفت، تاکنون در مورد شناخت شخصیتاطمینان می
 خوي انسان از دید دیوید کرسی، پژوهشی صورت نگرفته است.

 شخصیت
 "personalite"انگلیسی یا  "personality" برابر معادل کلمه است که این کلمه اي گفته شدهاز نظر ریشه      

نقاب و ماسکی بود که در یونان گرفته شده که به معنی persona" "  فرانسه است. در حقیقت این کلمه از ریشه التین
شخصیت هر گذاشتند. این تعبیر، به شکل تلویحی اشاره بر این مطلب دارد که و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می

 ).15: 1388و شاملو،  3: 1392(کریمی،  زند تا وجه تمایز او از دیگران باشدکس نقابی است که او بر چهره خود می
هایی مانند ترین موضوع علم روانشناسی دانست؛ زیرا محور اساسی بحث در زمینهرا شاید بتوان اساسی شخصیت      

 ).15: 1388یادگیري، انگیزه، تفکّر، عواطف و احساسات، هوش و مواردي از این قبیل است (شاملو، 
 شناسی مایرز بریگزالگوسازي تیپ براساس شخصیت

دهد. بر مایرز بریگز در واقع یک کُد چهار حرفی است که گرایش هر فرد را نشان میشخصیتی از دیدگاه تیپ       
بعضی  ،رندبعضی متفکّ بعضی شهودي؛، گرایندبعضی حس گرا؛بعضی درون، گرایندبعضی بروناساس این اصل: 

  ر.گبعضی دریافت، گرندبعضی قضاوت احساسی؛
گرا، حسی، متفکّر، ق (برونمحریزي نموده است که عبارتند از: بمایرز بریگز شاخص خود را در شانزده بعد پی      

ق احگر)، دگرا، حسی، احساسی، قضاوتق (بروناحگر)، بگرا، حسی، متفکّر، قضاوتق (درونمحگر)، دقضاوت
گرا، حسی، متفکّر، ر (درونمحگر)، دگرا، حسی، متفکّر، دریافتر (برونمحگر)، بگرا، حسی، احساسی، قضاوت(درون

ق مشگر)، بگرا، حسی، احساسی، دریافتر (دروناحگر)، دگرا، حسی، احساسی، دریافتر (بروناحگر)، بدریافت
گرا، شهودي، ر (برونمشگر)، بگرا، شهودي، متفکّر، قضاوتق (درونمشگر)، دگرا، شهودي، متفکّر، قضاوت(برون

گر)، گرا، شهودي، احساسی، قضاوتق (بروناشگر)، بگرا، شهودي، متفکّر، دریافتر (درونمشگر)، دمتفکّر، دریافت
گرا، ر (دروناشگر)، دگرا، شهودي، احساسی، دریافتر (بروناشگر)، بگرا، شهودي، احساسی، قضاوتق (دروناشد

 ). 251: 1391گر) (تیگر، شهودي، احساسی، دریافت
  .محورندخود» گرایاندرون« گیرند؛را بیرون از خود میخود  انرژي »گرایانبرون«مایرز بریگز،  گاهاز دید      
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معانی در اغلب الگوها، امکانات تازه و  "هاشهودي"بین هستند. بر عکس،  گرا، و واقعهایی عملاغلب آدم "هاحسی"
بینند؛ اما چون ادراك حسی آنها کمتر رشد کرده، ممکن است فاقد دقّت الزم در مورد واقعیات ضمنی را به راحتی می

گر هستند، اما ضعف احساسی آنها ممکن هایی منطقی وتحلیلمعموالً انسان "متفکّرها"گرا جلوه کنند. باشند و غیرِ واقع
که توانایی  "هااحساسی"هاي خودشان شود و لسوزانه با دیگران یا آگاهی از ارزشاست منجر به ناتوانی در برخورد د

طرفی باشند و چیزها را آن قدر شخصی آنها در درك کردن، همدلی و برقراري ارتباط با دیگران است، چه بسا فاقد بی
 ).60و  59کنند که قادر به گرفتن تصمیمات درست نباشند (همان: 

 )109: 1391گرایان و درون گرایان (تیگر، د تفاوت آشکار بین بروننکات کلیدي در مور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گراهادرون گراهابرون

 رفتار گرم و پر حرارتی دارند. 
 زنند.بیشتر حرف می

 معموالً تحرّك بیشتري دارند.
 کنند.با صداي بلند فکر می

 زنند.تر و بلندتر حرف میسریع
 شود.حواسشان به راحتی پرت می

 کنند.به سرعت موضوع را عوض می
 دوست دارند در کنار دیگران باشند.

-بعد درباره آن میکنند و اول عمل می
 اندیشند.

 اي دارند.شده رفتار آرام و حساب
 زنند.کمتر حرف می

 معموالً تودارتر هستند.
 زنند.کنند، بعد حرف میاول فکر می

 زنند.تر حرف میتر و معموالً آرامشمرده
 توانند توجه خود را متمرکز کنند.می

 کنند.هر بار روي یک پروژه کار می
قت خود را تنهایی دوست دارند و

 بگذرانند. 
 تر و مرددتر هستند.محتاط

    
گرابرون  

گرا                   حسیدرون  

شهودي     

متفکّر                    احساسی      

گر         قضاوت                     

گردریافت                                 
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 )118ها (همان: ها و شهودينکات کلیدي در مورد تفاوت آشکار حسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )128: 1391ها (تیگر، نکات اساسی در مورد تفاوت متفکّرها و احساسی

 
 
 
 

 ها شهودي ها حسی

 اي دارند.الگوهاي کالمی روشن و ساده
 کنند. هاي واقعی استفاده میهستند؛ از مثال دقیق

 وار دارند.افکار متوالی و زنجیر 
 کنند.از زبان به عنوان ابزار استفاده می

 ترند.نسبت به بدن خود آگاه
 زنند.صریح و مختصر و مفید حرف می
 گیرند.جزئیات و امور واقع را در نظر می

 آورند.گذشته را دقیقاً به یاد می
تا زمانی که دیگران تمام فکر خود را بیان کنند، 

 دهند.معموالً گوش می

 اي دارند.  گفتاري پیچیدهالگوي 
 ترند.تر و تجسمیتصویري

 افکار انحرافی دارند.
 کنند.از زبان براي بیان خودشان استفاده می

 ورند. بیشتر در ذهنیات خود غوطه
بندي و به حرف خود را تکرار، جمع

 گنند.عبارتی دیگر بیان می
 زنند.درباره مسائل جهانی حرف می

 کنند.بینی میآینده را پیش
 کنندمعموالً جمالت دیگران را تمام می

 احساسی  متفکّر

 کنند. با دیگران سردتر و از فاصله دور برخورد می
 احساس جلوه کنند.ممکن است بی
 رحم باشند.مالحظه و بیممکن است بی

 رسند.کاري و جدي به نظر میاغلب 
 ممکن است براي تفریح، بحث یا مشاجره کنند.

 هستند.» ترکلفت پوست«
 پردازند.مستقیم به اصل مطلب می

 رسند.بین به نظر میکار و واقعمحافظه
 کنند.خیلی کم تشویق می

 احتمال بیشتري وجود دارد که مذکر باشند.

 کنند.ورد میتر برختر و دوستانهبا دیگران گرم
 دهند.به احساسات دیگران حساسیت نشان می

 مدار هستند.معموالً خیلی مالیم و سیاست
 کنند.تشریفات زندگی اجتماعی را رعایت می

 کنند.از بحث، اختالف و رو در رویی پرهیز می
 شود.دار میاحساساتشان زود جریحه

 کنند.  پرسی معمولی شروع میگفتگو را با احوال 
 ممکن است هیجانی و برانگیخته به نظر برسند.

 بازند.در دادن پاداش دست و دل
 احتمال بیشتري وجود دارد که مونث باشند.
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 )137و  136گرها (همان: گرها و دریافتنکات اساسی در مورد تفاوت قضاوت

 
 روان شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی 

شخصیتی از جامعه  توانند به عنوان یک تیپیابیم که هر یک از آنها میهاي تاریخ بیهقی در میبا دقّت در شخصیت
ي این افراد، با ساختار است. باید به این نکته توجه کرد که همه باشند که به صورت فرد در این اثر نشان داده شده

اي است که باید گونهي شناخت تیپ بهکنند، شکل نگرفتند؛ بلکه مقولهآفرینی میشخصیتی که در زمان حال در آن نقش
هاي مختلف را مورد بررسی قرار داد. صداقت و صمیمیت تاریخ بیهقی تا حدودي مدیون از اوان زندگی شخصیت

کنند و هر آنچه را که یک هاي خود را به خوبی ایفا مینقشهایی که پردازي موفّق نویسنده آن است. شخصیتشخصیت
هاي تاریخ بیهقی بر اساس الگوي شخصیتی که ما بندي شخصیتکنند. در ترتیبتاریخ براي ثبت آن نیاز دارد، روایت می

 آن را ترسیم کردیم، باید چهار راه را در نظر بگیریم:
 .م تاریخیالگوسازي بر اساس تقد 
 ر اساس معرّفی خود تاریخ بیهقی.الگوسازي ب 
 .الگوسازي بر اساس نظم الفبایی 
 تالگوسازي بر اساس میزان ظهور و بروز شخصی 
جایی که کار ما باید شکل علمی و کارآمد داشته باشد، به الگویی نیازمند هستیم که علمی و مبتنی بر روند از آن      

 محور است.  تر و روشمیزان و بروز شخصیت روشن رسد، الگوسازي بر اساسپژوهش باشد. به نظر می

 گرهادریافت گرهاقضاوت

 ترند.تر و قرارداديرسمی
 ترند.جدي 

 مسئولیت را به عهده بگیرند. دوست دارند
 گیري کنند.دوست دارند تصمیم

 قاطعیت دارند و نظرات آنها اغلب محکم است
 اغلب عجله دارند؛ ریتم تند را دوست دارند.

 و مرتب دارند.» شُسته رفته«ظاهري 
 ها دارند.میل زیادي به تمام کردن پروژه

 ها و ساختار را دوست دارند.قوانین، نظام
 یافته و منظم هستند. الً بسیار سازمانمعمو

 محلّ کارشان معموالً تمیز و مرتب است.
 روند.تر و با حرکات سنجیده راه میسریع

 ترند.تر و غیرِ قرارداديخودمانی
 ترند.بازیگوش

 کنند. خود را به خوبی با محیط منطبق می
 کنند.تصمیمات را به بعد موکول می

 باشند.» ترو گمگیج «ممکن است مرددتر و 
 دهند.تر را ترجیح میریتم آرام

 دارند.» ژولیده«اغلب ظاهري 
 ها را شروع کنند.دهند پروژهترجیح می

 قوانین، ساختارها برایشان محدود کننده است.
 برنامه هستند.نظم و بیاغلب، بی

 هم ریخته است. محلّ کارشان غالباً کثیف و به 
 د.تر راه برونممکن است آهسته

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی هشتمین همایش پژوهشه   / ۱۸۲٤

 
 

کنیم تا به وسیله آن به شناخت هاي تاریخ بیهقی از دو روش فرضی استفاده میدر راه شناخت و معرفی شخصیت      
 نسبی از این افراد دست یابیم:

 هاي منفی اشخاص بازگو ویژگی هاي مثبت و سپس: در این راه، ابتدا ویژگیهاي مثبت و منفیشناخت بر اساس ویژگی
 شود.می

 هایشان افراد بر اساس میزان بسامد و ظهور ویژگی : ویژگیشناخت بر اساس میزان بسامد و ظهور صفات بارز افراد
 شود.که کمتر در آن شخصیت دیده شده، بیان می شود؛ سپس صفاتیابتدا معرّفی می
 سلطان مسعود

کند که سلطانی نشیند، همگان را متوجه آن میبر مسند حکومت غزنوي می» یوه آن شکوفهم«او زمانی که به عنوان       
 زند.  حرف می» نا اندیشه«مستبد است و 

 نکات اخالقی و رفتاري سلطان مسعود
 رابطه سلطان مسعود و سلطان محمود  •

رفتار مسعود در اوان کودکی وقتی به همراه محمد و یوسف نزد عبدالغفّار براي فراگیري علوم فرستاده شدند،       
شد امیر محمود براي او مشرفانی بگذارد. نمونه کارهایش، آوردن آمیز بود. اما بعضی از کارهاي او، باعث میمسالمت

سیدي،  -هرات که در قصه خیشخانه، بیهقی آن را شرح داده است (یاحقّی  هاي اَلفیه درمطربان به خانه و ایجاد صورت
و به هیچ کس اجازه تعرّض  آمیز بودخواران، رفتار او با پدرش مسالمت). حتّی بعد از ماجراي چاشت118 -110: 1388

وي (محمود) را فروگیریم، که  اگر خداوند فرماید بندگان و غالمان جمله در هواي تو یکدلیم،«داد: به اطرافیان پدر نمی
البتّه همدستان نباشم ازین سخن بیندیشید، تا به کردار چه رسد، که «چون در شویم بیرونیان با ما یار شوند... امیر گفت: 

هاي وي مرا خوش است. و وي پادشاهی است امیر محمود پدرِ من است و من نتوانم دید که بادي تیز بر وي وزد. مالش
 ).123(همان: » ن همتا نداردکه اندر جها

 رعایت احترام به پدر بعد از مرگش (ظاهر سازي)  •

 اهللا عنه زیارت کرد و بگریست و... و تربت پدر را رضی«مسعود حتّی بعد از مرگ پدرش، به قصد ترحیم پدر:       
 ت بر خود حرام کردیم که جز به و ما حرمت بزرگ او را این بقع«دانشمند نبیه، و حاکم لشکر را نصر بن خلف را گفت: 

 ).255(همان: » جا نیاییمزیارت این
 تناقض رفتاري (شخصیت چند بعدي)  •

آید تا آنها را به دام از در مودت و دوستی بر می -که طرفداران حکمرانی محمد بودند  -مسعود به ظاهر با پدریان       
سالح و قدرت، زمینه براندازي، مصادره اموال و قتل آنها را فراهم  خوشبینیِ نسبت به خود، شکار کند. سپس با خلع

 ).15: 1387کرد (حجازي، می
تدبیري او در رغم مخالفت با محمد و اعالن بیچند محوري بودن تیپ مسعود زمانی نمود بیشتري دارد که علی      

-کند و میبگتگین حاجب براي او ظاهرسازي میحکمرانی، با وجود زندانی کردن او در قلعه کوهتیز و نگهبان کردنِ 
). این 7: 1388سیدي،  -(یاحقّی» که باید ساخت بسازیم که ما را از وي عزیزتر کس نیستو تدبیر برادر چنان«گوید: 

کند و به او شود که علی قریب را مسئول رسیدگی تمام وظایف و رواتب برادر میرفتار متناقض هنگامی آشکارتر می
گیرد کند نسبت به برادر بسیار مراقبت کند و احتیاط از لونی دیگر کند. اما بعد از مدتی، علی قریب را فرو میمی گوشزد
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علی حاجب که امیر را نشانده بود فرمودیم تا بنشاندند و سزاي او به دست او دادند تا هیچ بنده «گوید: و به محمد می
 ). 65(همان: » م این شادي به دل امیر برادر رسانیده آیدبا خداوند خویش این دلیري نکند و خواست

 ندیم و پشیمان  •
اهللا علیه شنودم از خواجه بونصر رحمت«دیگر خصوصیت او، بازگشت از اشتباه بود. یکی پشیمانی از رفتن به آمل:       

 ).465ان: (هم» دید که چه تولّد خواهد کردگفت: امیر از شدنِ به آمل سخت پشیمان بود، که می
 تی سلطان مسعودالگوها و ابعاد شخصی 

توان دریافت این است که او شخصیتی چند بعدي و داراي تضاد رفتاري است. آنچه در مورد شخصیت مسعود می      
و گستاخ  تدبیرخوار، بیدوست، شراباعتماد، مال فکر، خودسر، بیگیرد؛ بدبین، بیبا توجه به موقعیتی که در آن قرار می

توان در این جمله خالصه کرد: او شخصیتی به ظاهر خودرأي و مستبد و در باطن، است. کلّ شخصیت مسعود را می
ساز، فاقد خردمندي و درایت است هاي سرنوشتالنّفس که براي تدبیر امور مملکت و تصمیمسست اراده و ضعیف

 ). 15: 1387(حجازي، 
کرد. البتّه گرفت رفتار میها، با توجه به شرایط و موقعیتی که در آن قرار میشخصیت يدر کلّ مسعود مثل همه      

گرایی آنهاست. شاید به نماي برونیادآوري این نکته ضروري است که الزمه شخصیتیِ پادشاهانی نظیر امیر مسعود، تیپ
توان بیشتر رسد، تیپ مسعود را میه نظر میدلیل همین ویژگی است که پادشاهی و امورات او بر محمد چربش دارد. ب

 ) در نظر گرفت. قمحب» (گرگرايِ حسیِ متفکّرِ قضاوتبرون«اوقات 
مسعود به این علّت است که او همواره در سفر و حضر بود. از رفتن او به ري گرفته تا غزنین و هیرمند  گراییِبرون      

هایی نظیر العملکرد. رفتارهایی که باعث عکسها را اقتضا میی او این رفتنو کالیجار و روستاي بیهق و... که حکمران
شد و همچنین ستایش و احمادهایی که اکثر اوقات خشم بر زیردستانی چون آلتونتاش، علی قریب، حسنک و... می

ضی صاعد و بوبکر جا، قانسبت به بونصر، خواجه احمد، مردم ري و اعیان آن شهر و مردم بیهق در ضمان سالمت آن
هایی چون دادن صله و درم، گاهی رفتارهایی چون فروگرفت مخالفان، مهربانی با خواص، محمشاد و... داشت. صفت

چین دهد. حس کنجکاويِ مسعود نسبت به پدر و استخدام سخنگرایان قرار میهایی است که او را در تیپ برونویژگی
 گرایی اوست.دیگران، دیگر نشانه برونبراي محمود، امیر محمد، امیر یوسف و 

اي است که هرگاه با دهنده هنر اوست. تیپ مسعود به گونه جاي کتاب بیهقی، نشانتناقض رفتاري مسعود در جاي      
دهد، که رفتار خود را بروز میداد. اینهایی متناسب و گاهی نامتناسب بروز میالعملشد، عکسشرایطی رو به رو می

ور شدن در مشکالت  گرفت. از شکار و شراب و... غوطهملموس و عینی است. مسعود انرژي خود را از بیرون میامري 
ي اتّقاقاتی که نیاز هر پادشاه است تا از بیرون از خود بازیابد؛ همه این نگري و دریافت زیر و بم همهو مسائل، جزئی

و جستجوگري در برخورد با دیگران، دیگر خصوصیت مسعود  گرایی مسعود است. کنجکاويدهنده برون موارد نشان
کرد. یک طرفه بودن گفتگوي او و به کرسی نشاندن حرف خود، است که به دلیل اقتضا کاري این ویژگی در او بروز می

ی کرد و نوعگرایی است. به دلیل حکمرانی، بیشتر اوقات توجه خود را نسبت به دیگران جلب میدیگر ویژگی برون
 شد. خودنمایی در رفتار او ایجاد می
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داد، دیگر کلید شناسایی تعاملی که مسعود با دیگران داشت و به مثابه آن، مدیریتی که این تعامل در او شکل می          
گرایی ي برونسازد. چاالکی و فرز بودن او در شکار شیر و فیل، دیگر نشانهگرایان متمایز میاوست که مسعود را از درون

 مسعود است. 
ي حال براي او و دیگران نگري و موشکافی است. اطّالع از مسائلی که در لحظهمسعود به دلیل جزئی گريحسی      

مثالً زمان  -افتد، کلید دیگر حسی بودن مسعود است. مسعود دالیل و مستنداتی ملموس براي وقوع یک حادثه اتّفاق می
؛ دلیلش این است که او به طور فطري به تفاسیر عملی و عینی گرایش دارد. در جواب خواهدمی -بر دار کردن حسنک 

است. دلیلش یکی این  متفکّرچنین نظر داد که او بیشتر اوقات توان این فرضیه که مسعود احساسی است یا متفکّر؟ می
 است که برخورد او با دیگران در اکثر اوقات سرد و خشک بود. 

کرد فاصله رفتاري خود را با زیردستان حفظ کند. نگاه او، تحمیل سخن خود به دیگران و ه سعی میمسعود همیش      
مسعود به عنوان کرد نیاز خود را بر نیازهاي دیگران مقدم بدارد. کرسی نشاندن حرف خود بود. او همیشه سعی می

گرچه گاهی اوقات نظیر  ود داشت.ترین و تأثیرگذارترین شخصیت، همواره سعی در کنترل احساسات خمحوري
هاي مختلفی که در کند اما اگر بخواهیم کلّ شخصیت او را بشناسیم، باید سعی کنیم موقعیتزیارت تربت پدر، گریه می

 گیرد در نظر بگیریم. آن قرار می
شود، جاد این رقابت میبود. اعتماد به نفسی که باعث ای -نظیر محمد -مسعود همیشه در پی رقابت با دیگران       

دهد که در برابر دیگران تسلیم نشود. جسارت و گاهی گستاخی او حتّی قرار دادن همیشه او را در موقعیتی قرار می
رسد سلطان مسعود دهنده ویژگی متفکّر بودن اوست. به نظر می جاسوس براي پدر، برادر و عموي خود، همگی نشان

تر باشد. همچنین این تر و سنّتیکرد در برخورد با دیگران رسمیي پادشاهانه اقتضا میگر است. خوبیشتر اوقات قضاوت
شد. البتّه باید به این نکته توجه کرد، مسعود گاهی هاي سنگین براي او میکشیدن مسئولیت خصلت باعث به دوش

د. از آنجا که مسعود تمایل داشت گر جلوه کنمواقع که بیشتر سرگرم تفریح و شکار و شراب بود، به نوعی دریافت
گیر نباشد. با شود، در مواجه با دیگران خودمانی و آسانها و امور مختلف را در دست بگیرد این امر باعث میمسئولیت

گرها که کلید شناخت دریافت -هایی نظیر سست رأیی و عدم قاطعیت در برخورد با رویدادها وجود داشتن ویژگی
-قضاوتوي پادشاهانه، رفتار سنجیده و قاطعیت در برخورد با دیگران، چربش تیپ مسعود به سمت به دلیل خ -هست 

 بیشتر است. گرها
  امیر ماضی:

و زمانی که پدرش سبکتگین هنوز به زِعامت غالمان الپتگین نرسیده بود، در  361محمود در شب عاشوراي سال       
 غزنه متولّد شد.

 امیر محمودنکات اخالقی و رفتاري 
 جنگجویی، مدیریت و سیاست حکومتی  •

-ترین خصوصیت محمود غزنوي، جنگجویی و مدیریت بود. در دوران حکومتش به فتوحات گستردهیکی از بزرگ      
اي دست یافت. وي ابتدا پسرش مسعود را جانشین خود کرد ولی در اواخر عمر حکومت خود را به محمد سپرد و از 

 ). 910: 1387مغاري،  -ریان به دو دسته تقسیم شدند: یکی پدریان و دیگري پسریان. (صادقیجا درباهمین 
 نگريدوراندیشی و آینده  •
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دهنده بلوغ  آمد و چه در زمان مطلوب، نشاندوراندیشی سلطان محمود، چه در زمانی که امري نامطلوب پیش می      
این خداوند به همت و جگر به خالف «کند: موضوع را چنین بیان میمنشی اوست. بیهقی در کتابش، این  فکري و بزرگ

پدر است، پدرش مردي حرون و دوراندیش، اگر گفتی چیزي ناصواب را که من چنین خواهم کرد از سر جباري و 
 :1388سیدي،  -(یاحقّی» پادشاهی خویش گفتی و اگر کسی صواب و خطاي آن بازگماشتی به سر راه راست باز آمدي

392.( 
 لجاجت و تندخویی  •

که لجوجی و امیر ماضی چنان«شود: زدند، دیده میگري میلجاجت محمود هنگامی که به حسنک تهمت قرمطی      
خرف شده بباید نبشت که من از بهرِ قدر عباسیان انگشت در کردم در همه  گفت: بدین خلیفهضُجرت وي بود یک روز 

 ). 172(همان: » کشدیافته آید و درست گردد بر دار میجویم و آنچه جهان و قرمطی می
 تی سلطان محمودالگوها و ابعاد شخصی 

ترین شخصیت حکومت غزنوي دانست. توان او را مقتدرترین و باهوشبا ترسیم شخصیت سلطان محمود، می      
نوعی او را به سمت دنیاي بیرون از خود . تعامل و ارتباط با لشکریان و مردم به گراستبرونواضح و مبرهن است که او 

شود پیوسته به شد، باعث میدار کردن حکومت او میدهد. حس کنجکاوي و همچنین مسائلی که باعث خدشهسوق می
کرد که خودخواه زیر و بم امور مملکت و افراد نزدیک به خود آگاهی داشته باشد. هر چند گاهی مواقع طوري رفتار می

هاي رفتاري بررسی کنیم خودخواهیِ او گاهی امري عادي به نظر ي جنبهید؛ ولی اگر بخواهیم او را با همهرسبه نظر می
توجهی او به مسعود، هنگام ازدواجِ زنِ به نام شده او براي محمد، صرفاً باید به نوعی ترحم و نشستنِ زخمِ رسد. بیمی

 سو و همچنین بخشیدن غالم خود (طغرل) به امیر یوسف، معطوف غمِ محمد تلقّی شود. دلسوزي او به محمد از یک
گرایی محمود است. سلطان کننده او به دنیاي بیرون است. وسعت دید، توجه و گرایش به بیرون، گواه دیگري بر برون

نگري او در ز جزئیا گردد تا آنها را پیدا کند؛ این امر نشانمحمود براي جستن قرمطی به عقیده خود سراسر جهان را می
عهدي مسعود کردنِ ولیرفته سعی بر علنی  دهد. محمود رفتهنشان می گريحسیامور واقع است و گرایش او را به 

داشت؛ به همین خاطر او را با بردن به سفر و حضر به ري و شکار و طبرستان و مروالرّود و... سنجید و بعدها دریافت 
-گرفت، نه تنها آنی و لحظهغزنوي را تعالی ببخشد. تصمیماتی که او در بیشتر موضوعات میتواند خاندان که مسعود می

 کرد. ریزي میکرد و سپس پایه آن را پیو علیه آن را سبک و سنگین می اي نیست؛ بلکه شرایط له
ها نظیر مهربانی نگرش احساسی مطلق نیست؛ گاهی مواقعمتفکّر ها باید به این نکته توجه کرد که او مثل همه انسان      

شود. نظیر بخشیدن هدیه خاتون ارسالن (طغرِل) به یوسف و همچنین کمک به و کمک به دیگران در او دیده می
عهدي او اطمینان نداشت؛ به همین تجربگی و شاید سبکسري مداوم مسعود به ولیبوالعسکر. سلطان محمود به دلیل بی

عهدي را به محمد سپرد. هر چند این کار باعث دو دستگی بعد از محمود رد و آخر امر ولیدلیل فضاي امور را فراهم ک
 غزنوي شد. 

اوست. همه این  گريدریافتها روي میزِ سلطنت حکومت غزنوي توسط محمود، نشان از باز گذاشتن همه گزینه      
 دهد.) نشان میرمحب» (گرگرايِ حسیِ متفکّر دریافتبرون«رویکردها، تیپ او را به شکِل 

 امیر محمد
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 تر از مسعود بود.، چند ماه کوچک387فرزند دوم سلطان محمود، زاده سال       
 نکات اخالقی و رفتاري امیر محمد 

 شعر دوستی  •
عبدالرّحمن هم از استادم «تدبیري در حکمرانی است: شعر دوستی امیر محمد، نشان از تمایل او به سرگرمی و بی      

گفتم. وي گفت با چندین اصوات نادر که من یاد دارم امیر محمد این صوت از شنودم و به حدیث ملک محمد سخن می
 ).65: 1388سیدي،  -(یاحقّی» که کم مجلسی بودي که من این نخواندمیمن بسیار خواستی چنان

 تدبیريبی  •
تدبیري محمد در اداره حکومت بعد است. بانو خُتّلی وقتی متوجه بی سوء مدیریت، کلید دیگر شناخت امیر محمد      

، به این امر »ما عورات و خزاین به صحرا افتادیم«اي به سلطان مسعود فرستاد و با گفتن: از مرگ سلطان محمود شد، نامه
 ). 13کند (همان: اشاره می

 میر نوروزي  •
وقتی بزرگان حکومت غزنوي به همراه حرّه خُتّلی به مسعود خبررسانی کردند که تنها هدف آنها براي نشستن       

شود محمد به جاي محمود در ابتداي امر، خواباندن شورش و آرامش خاطر براي حکومت غزنوي بود؛ این امر تداعی می
از بهر تسکین وقت امیر محمد را «دهد: بود. بیهقی چنین شرح میکه محمد به نوعی بازیچه براي رسیدن اهداف پسریان 

 ).19(همان: » هیچ حال این کار از وي برنیاید اند تا اضطرابی نیفتد بهبه غزنین خوانده
 دتی امیر محمالگوها و ابعاد شخصی 

هایی چون حساسیت نسبت ویژگی. ) باشداردح» (گرگرايِ حسیِ احساسیِ دریافتدرون«رسد تیپ او: به نظر می      
تودار بودن، کلید ، مهربانی نسبت به همراهانش در قلعه کوهتیز و مندیش و -با گذاشتن جاسوس براي او  -به مسعود

شد. هر چند مسعود براي شناخت اوست. محمد گاهی اوقات با وجود غمی که از مسعود داشت مجبور به سکوت می
کند، تا با این کار او را خوشحال کند. محمد تد و فروگرفت علی قریب را به او گوشزد میفرساي میدلداري محمد نامه

شد براي جلوگیري از شود که علی قریب مجبور میگاهی اوقات تأثیرگذار بود و تأثیرگذاري او هنگامی آشکار می
میر محمد تا بداند که وي به فرمان به نزدیک ا«عاقبت شوم خود، عامل اصلی فروگرفت محمد را مسعود معرّفی کند: 

پنهان  اعتناییتفاوتی و بیزیر لفاف و بی). محمد تأثیرگذاري خود را 7(همان: » ماندجا (قلعه کوهتیز) میخداوند این
 -(یاحقّی» هر چه به من رسیده است بر دلم خوش شود«گوید: دهد و میتفاوت نشان میکند و خود را خونسرد و بیمی

-کند و این ). گاهی محمد حتّی براي خشنودي دیگران، خشم خود را نسبت به مسعود  آشکار نمی61: 1388، سیدي
شود. جایی است که وقتی به علی قریب دستور داده شد از رواتب محمد شماره بگیرند، محمد فردي منزوي دیده می

پذیر باشد. محمد، ذاتاً آدم زودباور و ه مسعود منفعل و آسیبشد او نسبت بباز باعث میتقابل محمد ایستا با مسعود زبان
شود. در نویسد، نشان داده میاي مبنی بر فروگیري علی قریب میبود. این ویژگی هنگامی که مسعود به او نامه احساسی

-او باعث می یگرایدرونیابد. خصلت این ماجرا، گویی مسعود چون روان شناسی، خوي برادر زودباورِ خود را درمی
شود، جز استخدام مشرف براي برادر، مقاومتی نسبت به مسعود نشان ندهد و در بیشتر اوقات مجبور به همراهی با برادر 

گیرد و به زیبایی و سرگرمی با شراب و شکار و دستورات او شود. تمام خوشی و راحتی محمد در زمان حال صورت می
 گذرد.می
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 بوسهل زوزنی
ابوسهل محمد بن حسین زوزنی که از شروران نامی شده بود، به سبب مشارکت در بر دار کردن حسنک از شهرت       

 کافی برخوردار شده است.
 نکات اخالقی و رفتاري بوسهل زوزنی 

 
 

 مهمان نوازي  •
در تناقض کامل است. این رفتار اي که در تمام تاریخ بیهقی نمود دارد رفتار پسندیده بوسهل از وي با تصویر تیره      

و استادم را اجل نزدیک رسیده بود... روز عرض به گورستانی برگذشت،... نزدیک «نیک در قبال بونصر انجام گرفت: 
دلِ شراب ندارم که «شهر بوسهل بدو رسید و هر دو را براندند و سراي بوسهل در راه بود، میزبانی کرد، استادم گفت: 

 ).136بخش:  به نقل از حیات 604: 1388سیدي،  -(یاحقّی» که میزبان درپیچید و آخر فرود آمد سود نداشت» غمناکم
 نزدیکی به افراد بانفوذ  •

شود. بوسهل این ویژگی بوسهل، در روزگار سلطان محمود در ایامی که امرار معاش برایش سخت شده بود، دیده می      
به تربیت فرزندان خواجه احمد پرداخت و هنگام آزادي خواجه بعد از سلطنت مسعود و آوردنش از کشمیر به بلخ، 

 ). 88: 1387محبت خواجه را به نوعی جبران کرد (یوسفی، 
 شرارت و زعارت  •

پیاده بود. بیهقی در مورد صفاتش،  دان و شاعر بود؛ اما در دبیريزاده، عربیبوسهل در عین شرارت، مردي امام      
زاده، محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و این بوسهل مردي امام«گوید: کند و چنین میجانب انصاف را رعایت می

 ).168: 1388سیدي،  -(یاحقّی» -و ال تَبدیلَ لخَلقِ اهللا -زعارتی در طبع وي موکّد شده بود 
 تدبیري و ناکارآمديبی  •

آمد و با او معاشرت و  تا سال مرگ بونصر، بوسهل شغل مهمی نیافت و گاه به عنوان ندیم به درگاه سلطان رفت      
گاه به جاي بونصر رئیس دیوان رسالت شد. اما به سبب بیگانگی با این شغل مهم، در عمل بیهقی کارها را داشت. آن
که من نائب و ، در خلوتی که کردند، به خواجه بوسهلِ زوزنی، چنانو شغل دیوان رسالت وي را امیر داد«داد: انجام می

و  618(همان: » خلیفت وي باشم. و در خلوت گفته بود که اگر بوالفضل سخت جوان نیستی آن شغل به وي دادمی
619 .( 

 تی بوسهل زوزنیالگوها و ابعاد شخصی 
 صالت خانوادگی بود، شخصیتی سرشار از خودخواهی، بوسهل در عین حال که فاضل، ادیب، بانفوذ و داراي ا      

 خواري بود. خویی و شرابطلبی، درشتو پر از تملّق بود. وجود او توأم با عشرت» کُشگیرِ افتادهناتوان«
او در چند ویژگی خالصه  گراییبرون. ترین شخصیت تاریخ مسعودي نامیدتوان بوسهل را منفیدر مجموع می      

کردن اموال اش، هنگام قباله کردنِ دشمنی با دیگران است. نمونه بینی کاذب او و علنیترین موضوع، بزرگمهم شود.می
نام سلطان و بدگویی در حقّ بونصر، بیهقی، آلتونتاش و دیگران. با ورود حسنک به مجلس، همه به تبعیت از حسنک به 
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). 174: 1388سیدي،  -(یاحقّی» برخاست نه تمام«را خوش نداشت، خواجه احمد به پا خواستند ولی بوسهل این احترام 
ها و ورزي و بدبینی، در مشاوره دادن به مسعود در مورد حسنک و وادار کردن او به بازستاندن مالایجاد حس غرض

ین نکته را باید شود. اهایی که محمد به درباریان داده بود و همچنین فروگرفت و برانداختن آلتونتاش هم دیده میصله
شناسی با مسعود، همین بوسهل  ترین فرد به لحاظ رفتاري و تیپتوان گفت نزدیکمتذکر شد که شاید با اطمینان می

سلطان با «دهد. هنگام آمدن علی قریب نزد سلطان: خرفت است. همراهی او با مسعود، نزدیکی این دو را بیشتر نشان می
 ).50(همان: » گیتراك حاجب بود و بوسهل و...جا منکه آنوي خالی کرد چنان

هایی چون آشکار کردن خشم، کینه، شوراندن مسعود و همچنین آرامشی که بعد از فروگرفت حسنک در ویژگی      
کردن عرصه براي مخالفان،  نگري و تنگسازد. جزئیگراها جدا میبوسهل ایجاد شد، رفتارهایی است که او را از درون

دستی و نزدیکی بینی و موشکافی او هنگام تنگدهد. باریکرا بیشتر نشان می گريحسییپ بوسهل به سمت نزدیکی ت
به خواجه احمد براي رسیدن به اقبال، گواه دیگر بر حسی بودن اوست. این ویژگی حتّی شبِ قبل از بر دار کردن 

ي خطّی اقدام کردنِ شود. به شیوهق دیده میي شفاعت، توسط پدر عمید عبدالرّزاحسنک و جلوگیري از نوشتن نامه
شود. بوسهل ابتدا حسنک را به علی رایض سپرد و بوسهل در ماجراي بر دار کردن حسنک، به خوبی نشان داده می

ژگید و او را به نهایت فحش و استخفاف نثار او کرد. در مجلس سلطان، به دلیل احترام حضار براي حسنک، بر خود می
جنبید. شخصی متّهم کرد و سپس به خاطر دلداري خواجه به حسنک، به قول بیهقی بر صفراي خود میگري قرمطی

چه احساسی «پرسد: کردن قضایا و خوداندیشی، کلید مناسب براي تمیز دادن بوسهل با افراد متفکّر است. او از خود می
حساسِ این موضوع که اقدامات او باعث کمک و ا». اقدامات من چه تأثیري بر من و دیگران دارد؟«به دیگران دارم؟ 

 بودن اوست. احساسیشود، گواه دیگر بر رضایت مسعود می
چون بوسهل است.  گريقضاوتگرایش به فیصله دادن امور و همچنین یک طرفه به قاضی رفتن، ویژگی فرد       

مسائلی چون تالش در فروگیري حسنک، حبینی و تالش براي برچیدن اموال امیر محمد، همگی کلید شناسایی بوسهل 
 ).قاحب» (گرگرايِ حسیِ احساسیِ قضاوتبرون«شود: گري است. بدین ترتیب تیپ بوسهل چنین میبراي قضاوت

 بونصر مشکان 
) بر آن پیشه و 431بونصر صاحب دیوان رسالت محمود بود و مسعود پسر محمود هم او را تا پایان حیات (صفر      

 ).66: 1370منصب باقی داشت (بهار، 
 نکات اخالقی و رفتاري بونصر مشکان

 محتشم و راعی حدود  •
گوید و اگر سخن م بود. به ندرت سخن میاز دید بیهقی، بونصر شخصیتی فرزانه، مدیر، مدبر و با قاطعیت کال      

اندازد. همواره بیهقی با وجود ارادت وافري که به استادش دارد، از بیان خانه می گوید، گویی سنگ منجنیق در آبگینه
و بونصر مردي محتشم بود و حدود را نگاه داشتی و با مردم بر سبیل تواضع «هاي اخالقی او پروایی ندارد: عیب و نقص

که چنین حدود نگاه داشتی، لجوجی بود از اندازه گذشته که البتّه رضا ودن و خدمت کردن سخت نیکو رفتی و با آننم
 ).21: 1387به نقل از حجازي،  618و  617: 1388سیدي،  -(یاحقّی» ندادي که وهنی به جاي وي و دیوان وي بازگشتی
 درستی و صداقت  •
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پس از مرگ او «گوید: که بیهقی میرا عاشق بونصر کرده، اصل صداقت او بود. چناناي که بیهقی ترین خصیصهمهم      
چه که در حیات خود نوشته و گفته تفاوت نداشت و صفاي این مرد اي به آنبرداري کردند، ذرهدارایی وي را نسخه 

 ).23: 1387به نقل از حجازي،  931: 1374(خطیب رهبر،» رساندبزرگ را می
 اتّکامحبوب و نقطه   •

رسیده » خود«ترین شخصیت ابوالفضل بیهقی و شاید تنها کسی است که به عروج بونصر مشکان، محبوب      
یافته و در غروب زندگانی به سادگی از زندگی درباري  بعد از عمري تالش صادقانه، به رشد و خردمندي دست است.

 ).23و  23: 1387ي، شود (حجازگیرد و پذیراي مرگ میفاصله می
 
 

 تی بونصر مشکانالگوها و ابعاد شخصی 
شد، سعی در علنی کردنِ نظر شود. تا زمانی که از او مشورتی خواسته نمیبیشتر دیده می درونگرایش بونصر به       

بسنجد و در انتها شناس قهاري بود، همیشه سعی داشت شرایط را  شناس و زمانکه موقعیت خود نداشت. با توجه به این
ها و تجربیاتی است که به شود، به کارگیري دریافتگرا که در بونصر هم دیده میهاي درونپا پیش بگذارد. از ویژگی

-کرد متّکی به بیرون نباشد. البتّه باید به این نکته توجه کرد که بونصر درونکرد و به همراه آن سعی میشخصه کسب می
-گرایی نظیر دادن مشورت به دیگران و نصحیت کردن آنها در او دیده میهاي برونی ویژگیگراي مطلق نیست و گاه

شود. اي است که در بونصر دیده میشود. ترجیح صحنه بودن در همه ماجراها، به تعامل کمتر با دیگران، دیگر ویژگی
گرایان که بونصر به اندازه برونبا وجود این داد.یعنی او انزوا و ساکن بودن را به مزاحمت براي دیگران بیشتر ترجیح می

کم گوي و گزیده «کند و مصداق بارز: زند، این ضعف کمی را با کیفیت سخنان خود به خوبی جبران میحرف نمی
رشود. می» گوي چون د 

بین بود، تیپ اید واقع پرداختن به زوایاي پنهانِ امور واقع توسط بونصر و درك این موضوع که نسبت به همه امور ب      
کشاند. برخورد بونصر در مواجه با مشکالت، در اکثر اوقات منطقی است. توانایی تحلیل می گرایانحساو را به سمت 

-هاي متفکّر را بیشتر نشان میگیرد، گرایش بونصر به سمت شخصیتمنطقی در موقعیت و شرایطی که در آن قرار می
شدن براي صداقت در همه ه با قلع و قمع کردن مخالفان توسط امیر مسعود. ارزش قائل دهد. نظیر سکوت او در مواج

شود. البتّه، القُري و... در او دیده میکه در بونصر هنگام شرحِ رفتن حسنک به وادي  متفکّرهاستماجرا، دیگر ویژگی 
-کاست به مسعود گفت. اگر بونصر بی کم ورحمی بونصر نسبت به حسنک نیست که همه ماجرا را بیاین به معناي بی

داد. بونصر در اکثر اوقات سعی کرد و چنین غم به خود راه نمیرحم بود، از فرط ناراحتیِ اعدام حسنک، روزه را باز می
العملِ دیگران را دریابد کرد به خاطر اطمینانی که به خود داشت، امور مختلف را بازگذارد و به این وسیله عکسمی

گرها قرار داد و تیپ او را: توان او را در مقابل قضاوتهایی که از بونصر ذکر شد، می). با توجه به ویژگیگردریافت(
) معرفی کرد. این نکته را باید توجه داشت که بونصر مطلقاٌ متفکّر نیست؛ رمدح» (گرگرايِ حسیِ متفکّرِ دریافتدرون«

 نگرد. نظیر ناراحتی از بر دار شدن حسنک. گاهی به بعضی از قضایا به شکل احساسی می
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 حسنک وزیر
 نام کامل و اصلی او ابوعلی الحسن بن محمد بن العباس بود و به خاندان بزرگ میکالی یا میکائیلی تعلق داشت.     

 نکات اخالقی و رفتاري حسنک وزیر 
 شجاعت و پایداري  •

گیرد. حسنک به عنوان نمادي از شجاعت و پایداري، در قرار میمقابل بوسهل تیپ شخصیتی حسنک دقیقاً نقطه       
-نهد، ولی بیدهد. هر چند جان بر سر گستاخی میترین ضعفی در مقابل دشمن نشان نمیبدترین شرایط هم کوچک

ي او یابی به ماندگارکند و سرسختی و جسارت او، کلید دستعدالتی نظام حاکم و روسیاهی بوسهل را در تاریخ ثبت می
 ).9: 1388سیدي،  -گردد (یاحقّیمی

 شهامت و بلوغ فکري  •
ترین شخصیتی که در مقابل دستگاه تواند او را به عنوان قهرماِن تاریخ بیهقی و شاید مهموجود عنصر شجاعت می      

-افتخار سخن میدهد و با بار، مرگ با غرور را ترجیح میحاکم قرار گرفت، معرفی کند. حسنک به جاي زندگی خفت 
 ). 174: 1388سیدي،  -(یاحقّی» جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است«راند: 

 
و بوسهل با جاه و «کند: کند و تفاوت آنها را چنین بیان میدر جایی دیگر، بیهقی حسنک را با بوسهل مقایسه می      

: 1388سیدي،  -(یاحقّی» -از روي فضل جاي دیگر نشیند  - نعمت و مردمش، در خین امیر حسنک یک قطره آب بود
شود که با کند. استقامت و رادمردي او باعث میگشاید و خود را با امام حسین (ع) قیاس می)، حسنک زبان می169

ه است اگر امروز اجل رسید«افتخار، مرگی که بر مبناي آزادگی و شجاعت باشد را به خفّت ترجیح دهد و چنین بگوید: 
 ). 174(همان: » تر از حسینِ علی نیمکس باز نتواند داشت که بر دار کُشند یا جز دار، که بزرگ

 اعتراف به ناکارآمدي  •
کند و معتقد است که به اجبار و اکراه وزارت را به او شخصیتی چون حسنک، گاهی اقرار به کراهیت از وزارت می      
به ستم وزارت مرا دادند «داند: کند و خود را شایسته این مقام نمیگذشته خود اعتراف می اند و تلویحاً به اشتباهاتداده

 ).175(همان: » و نه جاي من بود؛ به باب خواجه هیچ قصدي نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم
 تی حسنک وزیرالگوها و ابعاد شخصی 

کردند؛ اگر چه دعاي است که حتّی تا پاي دار او را رها نمی . دلیلش، وجود حامیان و دوستانیگراستبرونحسنک       
شد افکار و خشم خود گویی به اتّهامی که متوجه او بود، باعث میآنها خاصه نیشابوریان براي حسنک کارساز نبود. پاسخ

ست یا بوسهل. با را فرو نبرد. حسنک براي تحمیل سخنان خود به دیگران هیچ ابایی ندارد که طرف صحبت او مسعود ا
دادند پیش داوري بردند و به کسی چون بوسهل اجازه نمیگري، دیگران از بودن در کنار او لذّت میوجود اتّهام به قرمطی

اي ندارد و معتقد است وزارت را به اجبار به او دادند و او کند و او را بهتان بزند. حسنک در ابراز اشتباهات خود واهمه
 ش این منصب نداشت. تمایلی به پذیر

توجه به زمان حال  ترین شخصیت تاریخ بیهقی باشد که بر سر عقیده و اعتقاد خود جان داد.حسنک شاید مهم      
بودن اوست. با  حسیموارد، نشان از  نگري، دلیل روشنی براي ایجاد گرفتاري و حادثه براي او بود. همه اینو عدم آینده

اي که نسبت به بینی کند و جهاندهد، ولی براي او بینشی که خلق میعقیده خود جان می که حسنک بر سروجود این
اما » خورندجهان می«گیرد که به قول بیهقی بینی او در مقابل تفکّرات کسانی قرار می تر است. جهانزندگی دارد، مهم



   
 ۱۸۳۳/  شناسی مایرز بریگز و طبایع چهارگانه دیوید کرسی روان شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی با توجه به الگوي تیپ

 
 

که به شکل متعالی سراسر وجودش را فراگرفته  در حسنک است تفکّررسانند. این همان تقویت قوه کاري به انجام نمی
دهد، ارزش قائل شدن به صداقت و حقیقتی که به نوعی نماد ها تمایز میاست. مسئله دیگر که حسنک را از احساسی

زنی گري بوسهل که با این کار، او را به اتّهامداوري و یادآوري گذشته در مورد قرمطیبینش و مبناي گفتمان اوست. پیش
یشتر علیه خود ترغیب کرد و همچنین طعنه به عبدوس که امیري به اسم مسعود ندارم و امیر من، محمود است، گواه ب

حسنک، حالت آمدن او در مجلسِ قباله  گريقضاوتدیگري بر قضاوت آنی حسنک نسبت به دیگران است. دیگر کلید 
آمد. بیهقی به و به واقع مظلومانه می» شُسته رفته«تعبیر عامیانه شود که با ظاهري آراسته و به اموالش به نام خلیفه دیده می

گونه، و دراعه و ردائی سخت پاکیزه و زد، خَلَقاي داشت خیري رنگ با سیاه میجبه«دهد: زیبایی این صحنه را شرح می
-گرايِ حسیِ متفکّر قضاوتنبرو«شود: ). بدین ترتیب تیپ حسنک چنین می173(همان: » دستاري نیشابوري مالیده و...

 ).قمحب» (گر
 نتیجه 

کند نه شخصیتشان، هاي تاریخ بیهقی، ادعایی که با تغییر موقعیت، رفتار افراد تغییر میبا شناخت و ارزیابی شخصیت
وت در هاي مورد قضاشود. بر اساس پژوهش انجام گرفته، این نکته قابل ذکر است که هیچ کدام از شخصیتاثبات می

و داوري  این پژوهش، به طور مطلق و کامل بر شاخص مایرز بریگز، قابل تطبیق نیستند. باید توجه داشت این ارزیابی
اي ها، مجموعهها گاهی همخوانی کلّی با یک تیپ ندارند. ممکن است بعضی از شخصیتامري نسبی است و شخصیت

که در آن » موقعیتی«ل چنین ارزیابی این است که، هر فردي بر اساس از ویژگی چند تیپ را به خود اختصاص دهند. دلی
درصد  67بر اساس ارزیابی صورت گرفته، حدود دهد. گیرد رفتار متناسب با آن موقعیت را انجام میقرار می

 درصد، حسی، صفر درصد 100گرا، حدود درصد درون 33گرا، حدود هاي تأثیرگذار تاریخ بیهقی، برونشخصیت
 50درصد احساسی، حدود  33هاي تأثیرگذار تاریخ بیهقی، متفکّر، حدود درصد شخصیت 67شهودي، حدود 
یابیم که نگرش برخی از هاي تاریخ بیهقی در میبا ترسیم شخصیت گر هستند.درصد دریافت 50گر و درصد، قضاوت

-است. بدین ترتیب، ما یک نماي کلّی از شخصیتهاي درونی آنها به بیرون از خود  و نگرش برخی دیگر نیز به محرّك
 کنیم. گرا ترسیم میگرا و درونهاي برون
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هایی که در تاریخ بیهقی داراي تیپ یکسان و نزدیک به هم هستند را در بر اساس پژوهش صورت گرفته، شخصیت  
 کنیم: جداول زیر بازگو می

 
 رمحهاي بشخصیت         ق                                 محهاي بشخصیت                       

 سلطان مسعود                                                 سلطان محمود                               
                                             حسنک وزیر                                              
                              

 ار                                                     حهاي در           شخصیتمحهاي دق                  شخصیتاحهاي بشخصیت                   
             بوسهل زوزنی                       بونصر مشکان                  سلطان محمد                                                                           
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گراي یابیم افرادي چون سلطان مسعود، و حسنک در تیپ برونهاي تاریخ بیهقی در میبا بررسی اجمالی شخصیت  
گر. با دقّت در تفاوت گراي حسیِ متفکّر دریافتگیرند و سلطان محمود در تیپ برونگر قرار میوتحسیِ متفکّر قضا

گیري آنها در برخورد با وقایع و رسیم که تفاوت این افراد در نحوه تصمیمها به این نتیجه میبین این شخصیت
در اولین فرصت موضوع را به سرانجام برسانند؛ کنند قرار دارند سعی می "قمحب"رویدادهاست. افرادي که در تیپ 

هاي خود اندازند و گزینهقرار دارند، انتخاب خود را تا حد ممکن به تعویق می "رمحب"هایی که در تیپ ولی شخصیت
 گذارند. را باز می

با افرادي  "رمحد"پ هاي تاریخ بیهقی، تفاوت بونصر مشکان به عنوان تینکته دیگر در شناخت سایر شخصیت      
شود. بونصر هاي بیرونی و درونی دیده میدر نحوه گرفتن انرژي از افراد و محرّك "رمحب"چون سلطان محمود با تیپ 

هاي بیرونی توجه دارند، هاي افرادي چون محمود که به محرّكگرا، تنهایی و غور بودن را به ویژگیبه عنوان فرد درون
کنند، در حالی که گرایانی چون سلطان محمود انرژي خود را از دیگران و عوالم خارجی کسب میوندهد. برترجیح می

با  "اردح"شود که به آن عالقه دارد. کلید تمایز افرادي چون سلطان محمد به عنوان بونصر، کامالً غرق در کاري می
گیري، تعامل با دیگران و برخورد آنها در پایان م، در نحوه تصمی"قمحب"افرادي چون سلطان مسعود، به عنوان تیپ 

 شود. دادن مسائل و امور مختلف دیده می
شود تیپشان باعث می شاید تنها شباهت سلطان محمد با سلطان مسعود در حسی بودنشان باشد. وجود تفاوت        

گر، غلبه کند و حکمرانی غزنویان را در دست تگرايِ احساسی دریافگر بر محمد درونگرايِ متفکّرِ قضاوتمسعود برون
بدان خاطر  "قمحب"با سلطان مسعود با تیپ  "قاحب"بگیرد. نزدیکی افرادي چون بوسهل زوزنی به عنوان تیپ 

شود نتواند همواره است که این افراد همیشه در تالش براي فیصله دادن امور هستند. تیپ احساسی بوسهل باعث می
شواهد له و علیه امور را بسنجد و به شکل احساسی در پی قلع و قمع کردن افراد و  -متفکّر -ان مسعود مانند سلط
اش در نگرش آنها به درون و بیرون از هاي مخالف باشد. شاید تنها تفاوت ابوالفضل بیهقی با استاد نوزده سالهشخصیت

خارجی نظر کند، ولی بونصر به درون و عوالم درونی توجه هاي دهد به محرّكترجیح می "گرابرون"خود باشد. بیهقی 
 کند.می

دهد که او گاهی مواقع رفتار متناسبی با دیگران داشت، ولی بیشتر نشان می» سلطان مسعود«شخصیت چند بعدي       
و خوي افراد  خلقي دیوید کرسی که تدبیر بود. داوري در مورد او سخت است ولی بر اساس اندیشهاوقات مستبد و بی

پردازها  کردن و دریافت کردن)، مفهومگراها (حسکردن و قضاوت کردن)، تجربهگرایان (حسرا به چهار گروه سنّت
توان در )؛ سلطان مسعود را می169 -139: 1391کند (تیگر، گراها (شهود و احساس) تقسیم می(شهود و تفکّر) و آرمان

ها هستند، قرار داد. مسئولیت، انجام وظایف و پذیرترین گروه در میان دیگر گروه یتکه مسئول "گرایانسنّت"گروه 
شود. ویژگی دیگري ها در سلطان مسعود دیده میخدمت به جامعه از جمله ویژگی این گروه است که بیشتر این ویژگی

دهد. گاهی مسعود به م باشد، انجام میدهد مسعود در این گروه قرار دارد این است که، او هر کاري که الزکه نشان می
دهد افرادي نظیر گیرد و حتّی ترجیح میدلیل ارزشمندي براي ساختار و سلسله مراتب، مدیریت امور را در دست می

به عنوان تیپ  "گراسنّت"دهد. کلید دیگر شناخت امیر مسعود بونصر و خواجه احمد و دیگران را در رأس امور قرار 
ین است که او مهارت زیادي در سازماندهی وظایف و افراد براي تحقق اهداف خود به کارآمدترین شکل ق) امح(ب

  ممکن دارد.
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اساسی چنین  گیرد که ویژگیق) قرار میاحبه عنوان منفورترین شخصیت تاریخ بیهقی، در تیپی (ب» بوسهل زوزنی«  
شناسی و سختکوشی است. باید این نکته را توجه کرد که گروهی حساسیت، وقف کردن خود براي دیگران، وظیفه 

 "گرایانسنّت"نیز در گروه شود.. او گرها در او دیده مینیست و گاهی مواقع ویژگی دریافت "گرقضاوت"بوسهل مطلقاً 
 است.  گیرد. ویژگی چنین تیپی در این گروه، اجتماعی بودن، حساسیت، کمک به دیگران به خصوص مسعودقرار می

اندیش که به ي مخالفانش شد. شخصیتی مثبت است که قربانی توطئه» حسنک وزیر«، "گراسنّت"دیگر شخصیت       
ي که به دست مخالفان داد، عرصه را براي خود تنگ کرد. نزدیکی تیپ او با مسعود در خاطر رفتارهاي نابخردانه و بهانه

ی با بررسی رفتار غیر محتاطانه او در اموري که به او محول گردید و عواملی رسد ولابتداي امر، کمی عجیب به نظر می
است. ویژگی افرادي چون  "گراسنّت"یابیم او از دید دیوید کرسی که باعث زیر سوال بردن دین و مذهب او شد، درمی

ر رویکردي که به زندگی کنند. به خاطحسنک این است که بیشتر اوقات منطقی هستند و مسائل مختلف را تحلیل می
 دارد مورد اعتماد دیگرانند. 

گرایی، تیزبینی و هایی چون عملشود. او با ویژگیشناخته می "گراتجربه"به عنوان یک شخصیت » سلطان محمود«      
او  "ییگراتجربه"شود. آگاهی از زمان حال و تجربه اندوزي از وقایع نشانه دیگر درایت در امور مختلف شناخته می

 است. 
گراي احساسی اش با سلطان محمود، درونکه با وجود نزدیکی تیپ "گراستتجربه"شخصیت دیگر » امیر محمد«      

گیر به اش به امور جسمی است. نگرشی آسانهایی باشد که بیشترین توجهاست. شاید او در تاریخ بیهقی جزء شخصیت
 اوست.  "گراییتجربه"ي شانهخیالی و خوشی بیهوده دیگر نامور، بی

گزینی هایی چون خودکفایی، استقالل شخصیتی و عزلت. ویژگی"گراستتجربه"، دیگر شخصیت »بونصر مشکان«      
دار است. در مواقع بحران طرف و خویشتن نهایت خونسرد، بیاوست. او در مورد همه چیز بی "گراییتجربه"ي نشانه

ه به کرد. ویژگی افرادي چون بونصر، انعطاف ات لحظه متمرکز میحواس خود را روي مقتضیپذیري است که با توج
 شود.  اش از موقعیت، در او دیده میدرك ذاتی
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