
  
  
  
  
  
  

  بيهقي تاريخ خالل از زوزني بوسهل شخصيت در حقارت ي عقده بررسي
  پور  ابراهيمي زهرا

  فارسي ادبيات و زبان ارشد كارشناس
  قوامي حسن

  مشهد پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت عضو
  چكيده

 مورد در اطمينان با توان مي وي تاريخ خالل از كه است گويي  حق و طرف  بي نگار تاريخ بيهقي ابوالفضل
 كه است زوزني بوسهل وي، تاريخ در موثر هاي  شخصيت جمله از. نشست داوري به تاريخي هاي  شخصيت

 چنان به دست شود مي باعث كه برد مي رنج حقارتي ي عقده از وي دارد حضور  تاريخ اين طول تمام در
 داشته اثر نيز مملكت ي آينده شكستهاي در بلكه شده انگيزي فساد باعث فوراً تنها نه كه بزند پستي اعمال
 خود نفس تهذيب صدد در هرگز اما داشته نيز فراواني صوري كماالت وي كه است حالي در اين و است

   كنيم. بررسي وي شخصيت در را حقارت ي عقده اين آثار تا آنيم بر مقاله اين در. است برنيامده
  .زني هم به دو جويي، انتقام حقارت، ي عقده زوزني، بوسهل: ها واژه كليد

  
 دومي ي مقدمه اولي( است كردن محبت مقابل در و ديدن محبت خواهان غريزي و فطري طور به انسان 

 به عالقه و ذات به محبت". شود داده پاسخ اساسي نياز اين به بايد كودكان تربيت در خصوصاً و) است
 انحراف رو اين از آيد؛ مي حسال به روان اعتدال و باطن سالمت مهم عالئم و ها نشانه از يكي خود خويش،

 كه اين ضمن آيد، پديد خويش ذات به انسان مندي عالقه در كه خللي و كاستي گونه هر و اعتدال خط از
 حقارت احساس چون ناپسندي صفات پيدايش منشأ دهد، مي قرار تهديد مورد را روان بهداشت و سالمت
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 عواقب كه شخصيت؛ تخريب يعني اين و: ) 1382اسماعيلي يزدي، عباس، ("گردد مي آدمي نفس در
  . شد خواهد جامعه گير گريبان آن ناك هول
 از برخورداري وجود با كه است زوزني بوسهل برد، مي رنج عقده اين از كه بارزي شخصيت بيهقي تاريخ در

 ديگران آزار پي در هميشه دنيوي، كماالت و ادبيات و فضل از برخورداري نيز و مال و جاه و نسب و حسب
 دارد؛ شركت مملكت هاي گيري تصميم در است سلطان مقرّب چون وي. است ها آن انداختن هم جان به و
 آن در آثار حتّي كه آورد مي همراه به بدي بسيار نتايج هايش ورزي غرض و تدبيرها سوء اوقات، بيشتر اما

 در گفتيم، كه طور همان ها، افكني فساد اين ي ريشه. شود مي ديده مسعود سلطان ي آينده هاي شكست
 كارهايش بد عاقبت كه چند هر و است خورده محكمي پيوند وي فطرت و نهاد با كه است حقارتي ي عقده
  .سازد رها بد، خوي اين شرّ از را خود نيست قادر ولي شود مي نيز او خود گير دامن
 تاريخ خالل از -وي شخصيت در را)  حقارت ي عقده( رواني اختالل اين جلوهاي تا آنيم بر مقاله اين در ما

  :از عبارتند اختالل اين آثار دهيم نشان -بيهقي
  

 جويي انتقام

 بر چون و بيند مي ديگران مثبت هاي ويژگي و امتيازات فاقد را خود وقتي حقارت ي عقده به مبتال فرد" 
 داشتن دورنگه براي را خود هاي تالش و نيست خويش كمبودهاي و نقائص رفع به قادر كه است باور اين
 با اطرافيان و معاشران از را خود تنفّر آمده، بر جويي انتقام صدد در يابد، مي نتيجه بي اطرافيان ديد از ها آن

 بارز صفات جمله از جويي انتقام صفت اين حال). همان( "ساخت خواهد ظاهر جويانه انتقام اقدامات
 كمترين گاهي يا است ديگران خون ريختن حد در وي هاي كشي انتقام و ها توزي كينه. است زوزني بوسهل

يابد مي ادامه ها گرفتن انتقام اين نيز افراد مرگ از پس گاهي كه طوري به است؛ چنين او براي انتقام حد  
 هاي حالت بدترين در را حسنك كه آن از پس بوسهل كه است وزير حسنك داستان مورد، اين ي نمونه
 نشيند نمي آرام كند، صادر را وي قتل مجوز تا دارد وامي را پادشاه سرانجام و كند مي عذاب و شكنجه ممكن

 حسنك سر تمام، شرمي بي و شادماني با و دهد مي ترتيب شرابي مجلس حسنك كردن بردار از پس حتّي و
 ).235:1356ابوالفضل، بيهقي،: رك(آورد مي مهمانان براي نوباوه عنوان به را

 نهايت بد، اخالق در كردن اغراق با و سوزد نمي كسي حال به وي دل اصالً و بدخوست و شرور ذاتاً وي
  :سپارد مي)! اسب ي كننده رام( رايض علي به مجازات براي را حسنك كه چنان دهد؛ مي نشان را خود پستي
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 و سپرد خويش، چاكر رايض، علي به را او زوزني بوسهل ، آوردند هرات به بست از را حسنك چون "

 ها تشفّي و ها انتقام را، او كار و حال نبود بازجستي چون كه رسيد؛ آنچه استخفاف، انواع از بدو رسيد
 در زشت كردار از داد مثال بوسهل چه هر كه -گفت مرا وقتي پوشيده -علي از شنودم مي چند هر...رفت
 ).322-224: 1356بيهقي،( "رفتي محابا بسيار و آمدي كرده يكي ده از مرد، اين باب

 اهميتي بي دليل نيز حسنك از وي گرفتن انتقام دليل كشد؛ مي حساب امور ترين كوچك از بوسهل
 جواب چنين وي پرسد مي عبدوس از را بوسهل دشمني دليل ميمندي حسن احمد خواجه كه است؛زماني

  :دهد مي
 وي از داري پرده و دراعه به وزارتش روزگار به بود شده حسنك سراي به  روز يك كه ام شنوده مقدار اين"

 چرا دل در را شقر مقدار اين! اهللا سبحان اي: گفت] احمد خواجه[  بينداخته و را وي و بود كرده استخفاف
 ).226: همان("داشت بايد

 مي بيهقي.شود؛ مي گرفته وي از خواب حتّي كه است حدي به حسنك از گرفتن انتقام در وي تابي بي 
  : گويد

 بوسهل كردند مي دار بر را حسنك آن روز ديگر كه شب اين كه شنودم الرزاق عبد عميد ي خواجه از و "
 كه بخسبد خداوند كه گاه آن تا رفت نخواهم: گفت ؟ اي آمده چرا: گفت پدرم. خفتن نماز آمد، پدرم نزديك
 جايگاه به و ايد كرده تباه اما بنوشتمي:گفت پدرم. شفاعت به حسنك باب در سلطان به نويسد رقعتي نبايد

  ).231: همان( "رفت خواب
 بيهقي كه چنان خندد؛ مي افراد انسانيت از ناشي بديهي هاي العمل عكس به كه است صفت حيوان قدري به
 مرگ از پس بوسهل كه شرابي مجلس در كه كند مي نقل بوده بوسهل دوست كه حربلي ابوالحسن زبان از

 به درپوش با طبقي روي بر مهمانان ازچشم پنهان را حسنك سر كه دهد مي دستور بود داده ترتيب حسنك
  :گويد مي مهمانان به مجلس اين در بوسهل بياورند؛ مجلس

 همگان بديديم، حسنك سر چون....بياريد: گفت. خوريم: گفتند همگان. بخوريم آن از اند، آورده نوباوه "
 سر و ريخت بوستان به داشت دست در شراب باتّفاق و بخنديد بوسهل و بشدم حال از من و شديم متغير
 ).225: همان( "بردند باز
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  ديگران رنجاندن و كاري جفا

 را؛ خود دستان باال نه و ببيند تواند مي را خود دستان زير نه كند؛ مي جفا دارد، ارتباط وي با كه هر به زوزني
ي  نمونه. كند مي گويي بد ممكن، نحو هر به خود، يا هم طرازان دستان باال از و گيرد مي انتقام زيردستان از

  .است مشكان بونصر او باالدستان ي جمله از و آمد باال در آن شرح كه است حسنك وي دستان زير
 هاست شخصيت تخريب صدد در امكان حد تا فقط ندارد؛ كاري افراد توانايي و كارآمدي سودمندي، به وي
. كشد مي كار از دست ناچاراً نيز هنگام اين در و بخورد سنگ به سرش كه تاجايي دهد مي ادامه را كار اين و

 ببيند تواند نمي نيز دارد سلطان نزد كه احترامي دليل به را مشكان بونصر همچون موجهي شخصيت حتّي وي
  :كند نمي موافقت امير البته كه كند بازداشت را او كه كند مي وسوسه را وي،امير بر زدن تهمت با و
 از: گفت كه جايگاه بدان تا نيفتاد جايگاه به گفتن بد هيچ و كرد بزه عصبيت و قصد كمان زوزني بوسهل و "

 هستي اگر و استد؟ كجا از و نيست بسيار زر اين را بونصر: گفت سلطان استد بتوان دينار هزار سيصد بونصر
: همان("كنيد او حديث نيز كه نيستم داستان هم كه كرد بايد كوتاه وي حديث. مال اين از به را ما او كفايت

74.(  
 است، رسالت ديوان در وي نايب كه هنگامي بيهقي، ابوالفضل كه حدي به دارد ادامه وي زعارت و شرارت

 را بوسهل دليل همين به و پذيرد نمي سلطان چه گر شود مي دبيري از استعفا به ناچار وي ناسازگاري دليل به
 ).800:همان(كند مي توبيخ

 
   ديگران و خود براي آوردن بار به نامي زشت

 اصرار و فكر با كه -بود داده مردم و دولتيان به محمد امير كه اموالي ستاندن جريان در بيهقي زمينه اين در
  : گويد مي چنين -بود شده انجام زوزني بوسهل

 تنها و گشت سرد دلها بار يك به و شكست مال بسيار... كرد توان شرح دشوار كه افتاد نامي زشت چندان "
  ).340: همان("نداشت وسودي شد پشيمان و شد بدنام ميانه اين در بوسهل
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   خود اعمال نادرستي از وي بودن آگاه
 درست و راست تهمت كه هنگام آن كه است آلتونتاش شاه خوارزم فروگرفتن ماجراي مورد، اين از اي نمونه
 پنهان تدبير اين كه كند مي درخواست او براندازد،از را او كه خواهد مي پادشاه از و بندد مي او بر را نبودن
 ).402: همان( بماند

  دروغين خواهي معذرت و پشيماني اظهار
 مانند واقعي؛ پشيماني دليل به نه و است خود دست باال از ترس دليل به كند مي پشيماني ابراز اگر وي

 با كه مجلسي در خصوصاً وزير حسنك داستان در وي مكرر هاي خواهي معذر آن دنبال وبه مكرر اشتباهات
 داده ترتيب وي شدن كشيده دار بر از قبل حسنك، اموال از برداري نسخه براي حسن احمد حضورخواجه

  ).231: همان( بود شده
  

 كند، مي تحمل افكني فساد و تضريب دليل به كه ها، شكنجه همه آن از بعد كه است فطرت بد حدي به وي
: همان( كند مي آشفته بسيار خود، كار اين از را پادشاه و جويد مي شركت طاهر مظفر قتل داستان در باز

562.( 
 

  اعمالش ي نتيجه از دائم اضطراب
 وي وجود در بد اخالق اين اي گونه به خود، نفس تهذيب در وي تالش عدم و زشت اخالق اين بر تاكيد با

 خود كارهاي بد عواقب هراسان ديگر طرف از و كند مي سوء تدبيرهاي طرفي از عمر آخر تا كه نشيند مي
 باب در را شافعان شفاعت و ببخشد را وي نيست حاضر ديگر امير كه كند مي كاري جفا حدي به و است
  ).878:همان: رك(  بپذيرد وي

  
   خود كردن محبوب براي ديگران انداختن هم جان به

 بر را لشكريان كه بود اين بود داده دولتيان و باريان در به محمد امير كه دولتي اموال ستاندن در او تدبير
 از بعداً پادشاه چه گر..آن ي نتيجه هم و روش هم است، خالف وي تدبير هم يعني كنند تسبيب ديگر يك
  )336-340: همان.( شود مي كاسته سلطان نزد بوسهل محبوبيت از و شود مي پشيمان وي تدبير به عمل
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  گويي دروغ و نمايي خود
 خود به را اطرافيان توجه خود، به ديگران كارهاي دادن نسبت و گويي دروغ و نمايي خود با تا كوشد مي وي

 آرامش هرگز دليل همين به و سازد پنهان آنان ديد از را خود كمبودهاي و عيوب وسيله بدين و كند جلب
  آمد مسعود درگاه به وزارت پست تصدي براي حسن احمد خواجه كه اين از پس ندارد

 دادند مي بدو وزارت اين كه نمود مي مردمان به و نباشد تر هول آن از كه گرفت بادي زوزني بوسهل "
 و گويد مي او كه است چنان نه كه دانستند داشتند خرد كه كساني و است آورده وي را خواجه و نخواست
 كه دادي ديگر كس به وزارت بود، جاي بر احمد خواجه تا كه بود آن از تر بزرگ و تر داهي مسعود سلطان
  ).188: همان("است اندازه كدام تا كه دانست كسي هر كفايت و پايگاه

   
  : خود دادن جلوه بزرگ براي است كشي ضعيف دنبال به هميشه

 فرو و زدي لت را چاكر آن و گرفتي خشم چاكري بر جبار و بزرگ پادشاهي تا بودي نهاده چشم هميشه "
 وانگاه رسانيدي چاكر بدين بزرگ المي و كردي تضريب و جستي فرصتي و بجستي كرانه از مرد اين گرفتي؛
  ).221: همان("گرفتم فرو من را فالن كه زدي الف

  
  جويي عيب
 صدد در هميشه آورد، مي حساب به عيب خود براي را آن و بيند مي حقير و كوچك را خود چون وي

 براي وي داليل مثال عنوان به يابد؛ باز خويش عيب براي عذري راه تار است ديگران دادن جلوه گناهكار
 نظر به قبول قابل پادشاه توجيه براي اما ندارد ربطي هيچ او خود به كه است چيزهايي ، افراد گرفتن فرو
 براي كه داليلي يا و) 336: همان(دهد مي نسبت وزير حسنك به را آن كه بودن قرمطي تهمت مانند رسد؛ مي
  ).402: همان(كند مي ذكر آلتونتاش شاه خوارزم گرفتن فرو

  
  گري وسوسه و صفتي شيطان

 راه باالخره كه طوري به كند؛ مي پافشاري و وسوسه صفتانه شيطان هايش خواسته رساندن انجام به براي وي
 و باشد نداشته او حال به نفعي هيچ هدف آن به رسيدن شايد كه حالي در كند؛ مي باز سلطان دل در را خود
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 وي مورد در بيهقي كه اصطالحاتي و كلمات. باشد داشته كردن خنك دل و نفس هواي ارضاي ي جنبه فقط
  :ها نمونه.دهد مي نشان را او صفتي شيطان دقيقاً رود مي كار به
  )224.("... كه دميد مي امير در بلخ به و

  ).402("نيست راست آلتونتاش شاه خوارزم كه بود نهاده سلطان سر در بوسهل
  

  شديد توزي كينه و حسادت
 از داشته بزرگ و عزيز را بوسهل ابتدا از خود كه سلطان كه است شديد چنان گاه وي توزي كينه و حسادت

 هاي زدن تهمت ماجراي در مورد اين و كند مي شكايت است، خنثي شخصيت يك كه دربار، طبيب به او
  )74: همان(شود مي انجام وي گرفتن فرو براي مشكان بونصر بر وي مكرر

 و -است مند بهره مال و جاه و ادب و فضل و حشمت و نسب و حسب نظير كماالتي از كه اين با
 آشفتن بر و ديگران كار در دخالت فكر در فقط اما گردانيده، مقرب و وجيه سلطان نزد را او كه هاست همين
 ذكر در شود، الزم كه جا هر خود، تاريخ در بيهقي. ببيند را كسي آرامش و شادي ندارد چشم و است آنان

 حسادت و رشك مورد بايد باشد داشته كس هر كه كماالتي كند مي ادا را مطلب حقّ بوسهل، كماالت
  :ها تعريف اين از هايي نمونه باشد؛ ديگران

 و كرد مي او مصادرات و نهاد مي او مرافعات، و بريد مي او صارفات و بود بوسهل با ها خلوت بيشتر و"
  ).152: همان("ملك مهمات از بيشتر و بود وي زبان بر همه ها پيغام و بشكوهيدند وي از مردمان

 رونوشت و دسترسي حسرت است قابلي اديب خود كه بيهقي كه بود آمد سر چنان نيز ادبيات و شعر در
  ).800: همان(خورد مي را او اشعار از برداشتن

 
  عاري بي و آبرويي بي
 باعث خود اعمال با كه اي گونه به نيست مهم برايش چيز هيچ دادن دست از هدف، به رسيدن راه در
 آبروشدن بي وي براي شود، تكرار ها توهين اين چه اگر ؛ كنند توهين او به رسمي مجالس در بزرگان شود مي

 اموال از  برداري رونوشت مجلس اتفاقات همان مورد اين ي نمونه.برسد خود هدف به بايد او ندارد، اهميتي
  ).229: همان(است حسنك
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   ديگران طرف از شدن طرد
 ناپسند عمل شدن فاش از پس گيرد مي قرار ديگران لعنت و مالمت مورد هايش فطرتي پست دليل به وي
 مجلس به نوباوه عنوان به را سرحسنك و داده ترتيب حسنك كردن ازبردار پس كه شرابي مجلس در وي

  ).236: همان(گيرد مي قرار ديگران لعنت و مالمت بود،مورد آورده
 اين شدن آشكار و شد مي شمرده غزنوي دولت اركان از كه شاه خوارزم آلتونتاش قتل براي وي ي توطئه نيز

  ).106: 1376 منوچهر، پور، علي(ساخت تر مصمم قدرت پايگاه از وي بركناركردن در را مسعود توطئه،
 احساس ماجرا، اين از پس سلطان و افتد مي زندان به و شده گير دست تدبيرهايش سوء اثر بر سرانجام وي

  ).424: همان("آيد پيدا صالحي گذاشت نمي مرد " گويد مي و كرده راحتي
: همان("را كارها زبري و زير و فساد و تضريب مگر نشايد را شغل هيچ بوسهل":گويد مي ديگر جاي در و

500.(  
 پس سال چند و است نگري مثبت و گو راست نگار تاريخ كه بيهقي حتي كه است كار خطا قدر آن زوزني

 انجام جريان اين در بوسهل كه زشتي اعمال ذكر از است وزير حسنك داستان نوشتن مشغول وي مرگ از
 : بدانند گو زياده و مغرض را وي اعمال، آن خواندن با ديگران كه ترسد مي زيرا است نگران خود بر داده،

 را ما و گرفتار؛ رفت وي از كه آن پاسخ به و است شده گذشته تا است سال چند زوزني بوسهل خواجه و "
 به آن كه نرانم سخني كنم مي كه تاريخي در و... حال هيچ به -آمد بد وي از مرا چند هر– نيست كار آن با

 اندرين من با خوانندگان تا كه گويم آن بلكه را پير اين باد شرم گويند خوانندگان و كشد تزيدي و تعصبي
  ).221-222: همان(نزنند طعني و كنند موافقت

  
  ناپذير جبران ضررهاي كردن وارد

 پادشاه از ديگران هاي دل شدن سرد داليل دارد دخالت مملكت ي آينده هاي شكست در مستقيم غير بوسهل
 امير زمان در كه است دولتي اموال گرفتن مورد، اين هاي نمونه. گردد برمي بوسهل سوء تدبيرهاي به همه ،

 را خود هواخواهان از بسياري مسعود سلطان شد باعث كه بود شده داده درباريان به هديه صورت به محمد
 راه نيمه از چه گر كه آلتونتاش شاه خوارزم گرفتن فرو ماجراي نيز) 336-340:همان: رك( بدهد دست از

 نيروهاي از يكي كه وي ولي آيد مي بر آلتونتاش از جويي دل صدد در مسعود و شود مي گرفته آن جلو
  ).402:همان: رك(كند مي گمان بد خويشتن به را است مملكت سياست با و قدرتمند
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 است زشتي اعمال ي همه سرمنشأ افتاده، زوزني بوسهل جان به كه حقارت ي عقده خطرناك بيماري: نتيجه
 نيست را او وجودي كماالت تمام اي، خوره همچون بيماري، اين. است شده! آوازه بلند اعمال آن با نامش كه
 فساد و تضريب جز كه كند مي كسي به تبديل را اديب و فاضل محتشم، زاده، امام مردي و كند مي نابود و

 به كه شود مي عقده اين اسير چنان سرانجام آيد، برنمي خود نفس تهذيب صدد در چون وي. نشايد را افكني
 تنها نه كه سوئي ي نتيجه نشيند؛ مي آن سوء ي نتيجه منتظر هراسان و دهد مي انجام بد اعمال غيرارادي طور

  .كند مي زبر و زير را مملكتي ي آينده مستقيم غير بلكه شود، مي او خود گير گريبان
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