
 
 
 
 
 
 

  شخصيت بوسهل در تاريخ بيهقي
 دكتر مهوش واحد دوست                                 

  استاد يار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
 شبنم حق بين                                  

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميهدانشجوي 
  چكيده 

بوسهل زوزني يكي از شخصيت هاي مهم نام برده شده در تاريخ بيهقي است كه در دربار امير مسعود غزنوي 
خدمت مي كرد.  در اين مقاله شخصيت او را از نظر اخالقي ،سياسي ،اجتماعي و ... بر اساس كتاب تاريخ 

ررسي قرار گرفته است. بعد از شرح زندگي او از آغاز تا انجام ،شخصيت او  به روايت تاريخ بيهقي مورد ب
بيهقي تعريف مي شود. آنگاه تضريب هاي كه او در باره ديگران انجام داده است شرح داده مي شود و بعد از 

يت او از نگاه آن ويژگي اخالقي او براساس تاريخ بيهقي مورد بررسي قرار مي گيرد و درنهايت شخص
ابوالفضل بيهقي تعريف مي شود  تا به اين نتيجه مي رسد كه بوسهل زوزني يكي از شخصيت هاي منفي 
دربار امير مسعود غزنوي است كه سعي دارد به شخص سلطان تقرب جويد و در نظر او بهترين فرد باشد اما 

عث سرزنش همگان مي شود و از او راهي كه او براي تقرب انتخاب مي كند خوشايند هيچ كس نيست و با
 يك شخصيت منفي مي سازد.

  كليد واژه: بوسهل زوزني، امير مسعود غزنوي، دربار 
  

  مقدمه 
ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي از تاريخ نگاران استسنايي ايران است كه تاليف با ارزشش عالوه بر          

نظامي ،خواننده را با ظرافت خاص ادبي به عالم  تاريخ نگاري و شناخت روزگار و شخصيت هاي حكومتي ،
ق ديه حارث آباد بيهق است كه بعد از فراگرفتن علوم و فنون زمانه در آغاز  386ديگري مي برد او متولد 
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جواني در ديوان رسالت سلطان محمود غزنوي مشغول كار شد. از خوش شانسي كه بيهقي در زندگي خود 
د بونصر مشكان رئيس ديوان رسالت شد و بونصر او را به ديده عنايت به دست آورد اين بود كه شاگر

نگريست و چند وچون علم دبيري را به طور كامل به او آموخت . بيهقي در پرتو تهذيب نوزده ساله استادش 
باليد و رشد كرد تا در كار دبيري خبره شد. واز مقربان ديوان گرديد. همين آموزش ها باعث شد انگيزه هاي 

ر درون بيهقي براي نوشتن تاريخ ايجاد شود. او از آغاز كار ،مقدمات اين كار بزرگ را در ديوان رسالت د
آغاز كرد. به مطالعه متون و كتب معتبر تاريخي اهتمام ورزيد و سالها به ثبت و ضبط وقايع روزانه و تعليق 

ه اين موضوع اشاره مي كند كه آنچه ويادداشت كردن آن ها بر تقويم ها پرداخت. او بارها در كتاب خود ب
  نوشته است زاييده خيال او نيست و همه را به چشم ديده و تجربه كرده ويا شنيده و يا خوانده است. 

) او معيار گردآوري 7س241: 1386(بيهقي، » چنان خواندم در اخبار خلفا كه يكي از دبيران مي گويد...« 
گواه عدل « ) در جايي مي گويد: 1099ر درستي آن مي داند (همان : اخبار را راستگويي و گواهي دادن خرد ب

بر اين چه گفتم تقويم هاي سال هاست كه دارم با خويش ،همه به ذكر اين احوال ناطق،هركس باور ندارد به 
س ).بيهقي با چنين سخناني خيال ما را راحت مي كند كه 886همان:»(مجلس قضاي خرد حاضر بايد آمد

يخش نوشته است كامال راست ودرست است .او مي خواهد با نوشتن كتابش نام بزرگان بدان آنچه در تار
و غرض من آن است كه تاريخ پايه اي بنويسم وبنايي بزرگ افراشته  « زنده ماند ونيز از او يادگاري ماند 

كساني به خرده  ). او مي ترسد مبادا15،14س149همان:»(گردانم چنانچه ذكر آن تا آخر روزگار باقي ماند 
در تاريخي كه مي كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تزيدي « گيري از او بپردازنند بنابراين مي گويد

كشدوخوانندگان اين تصنيف گويند شرم باد اين پير را بلكه آن گويم تا خوانندگان با من اندرين موافقت 
بعد از جمع آوري مطالب، كتاب گرانقدر خود ). سرانجام بيهقي،  19ـ 17س226همان:»(كنند و طعني نزنند

آغاز كرد و در فرصت بيست ودو ساله اي كه روزگار به او مهلت 448را در شصت وسه سالگي به سال 
با دنيا خداحافظي كرد و يادگار بزرگ خود را براي  470زندگي داد آن را به پايان برد و سرانجام در سال 

ه از اين كتاب سي مجلدي ،جز شش مجلد بر جاي نمانده است كه متقدمان بر جاي گذاشت اما افسوس ك
آن هم در بر دارنده دوران حكومت چند ماهه امير محمد و دوران حكومت امير مسعود غزنوي است اما از 
اين حجم اندك باقي مانده به خوبي معلوم است كه بيهقي با دقت و ظرافت خاصي تمامي اتفاقات را از 

ترين  تا مهمترين، با مهارت خاصي در سلك قلم آورد است. چنانچه اين مجلد باقي كوچكترين و جزء ي 
مانده را مي توان آيينه روشن عصر غزنوي دانست كه وقتي خواننده كتاب را مي خواند انگار او كسي است 
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ر دارد و كه در زمان امير مسعود زندگي مي كند خود بيهقي هم در سراسر كتاب آگاهانه يا غير آگاهانه حضو

هر جا كه الزم مي داند اظهار نظر مي كند اما نه آنچنان كه سخن را به تزيدي بكشاند بلكه كامال بي طرفانه 
با زبر دستي خاصي شخصيت هايش را توصيف مي كند او با صداقت و دقت در توصيف شخصيتهاي دربار 

ف ثبت وضبط كرده است. او عالوه غزنوي همچون دوربيني است كه وقايع پيرامونش را به طور دقيق وشفا
بر توصيف زندگاني امير مسعود غزنوي كساني را كه در دربار او حضور دارند را در كتاب خود آورده است 
يكي ازاين درباريان نزديك، بوسهل زوزني است كه با خواندن تاريخ بيهقي مطالب جذاب و جالب در مورد 

شخصيت معادل كلمه انگليسي « ت آمده است شخصيت او مي توان پيدا كرد.در تعريف شخصي
personality  است به معني نقاب يا ماسكي بود كه در يونان قديم بازيگران تئاتر بر چهره مي

) اين تعبير تلويحاً اشاره بر اين مطلب دارد كه شخصيت هركسي ماسكي است كه او 1382:5كريمي»(گذاشتند
). در تاريخ بيهقي بوسهل زوزني، شخصيتي  5يگران باشد. (همان:بر چهره خود مي زند  تا وجه تميز او از د

است كه گاه وبي گاه مورد سرزنش همگان قرار مي گيرد كه لذا شخصيتش همان ماسكي است كه خود او بر 
چهره اش زده است و بيهقي به خوبي آن را بيان كرده است كه در اين مقال مورد بررسي قرار مي گيرد. از 

ل زوزني در دربار امير مسعود مدتي به رياست ديوان عرض و بعد از مرگ بونصر رياست آنجا كه بوسه
  ديوان رسالت را عهده دار بوده است نخست به طور مختصر ديوان رسالت و ديوان عرض تعريف مي شود.

  ديوان عرض: 
ديوان عرض مربوط به حقوق و مستمريها و مايحتاج  و جنگ افزارها و چهارپايان سپاه بود كه توسط  

عارض اداره مي شد ،ديوان عرض در واقع مشابه وزارت دفاع امروزي بود و و عارض امور نظامي سپاه را 
شد  كه در  ) صاحب ديوان عرض از سوي شخص سلطان انتخاب مي168: 1386بر عهده داشت( فروزاني؛

  دوره سلطنت امير مسعود اين رياست به بوسهل زوزني داه شد  ..
  

  تعريف ديوان رسالت 
غزنويان ،چون ميراث دار بخشي از نظام سامانيان بودند، اكثر تشكيالت درباري آنها به درگاه غزنويان نيز راه 

ان وارد دستگاه اداري غزنويان شد در يافت . ديوان رسالت يكي از معروفترين ديوان ها بود كه بعد از ساماني
تعريف ديوان رسالت آمده است: ديواني است كه كه مكاتبات دولتي در آن جا صورت مي گرفته است و 
مهمترين ديوان درگاه بوده است كه حتي وقتي سلطان از درگاه به جايي مي رفت ديوان رسالت را نيز با خود 
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مي شد و دبيران در آن جا حضور داشتند تا به هنگام كار ،وظيفه  مي برد و در نزديكي پادشاه ،چادري زده
).  www.goonagoon.comخود را انجام دهند.(نوذري، تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت،سايت 

در دوره غزنوي كار دبير به اصطالح امروز نبود بلكه يك نحوه تفكر و عمل بود كه بر پايه سال ها تعليم و 
تربيت شكل مي گرفت ،دبيران دوره طوالني را در اين حرفه شاگردي مي كردند تا زبردست 

دبيري صناعتي « د: ) نظامي عروضي در كتاب چهار مقاله در ماهيت دبيري مي گوي66: 1375شوند.(والدمن،
است مشتمل بر قياسات خطابي و بالغي ،منتفع در مخاطباتي كه در ميان مردمان است بر سبيل محاورت و 

).  در دوره غزنويان نيز دبيران از اهميت بااليي برخوردار 20،19: 1375(نظامي،...» مشاورت و مخاصمت 
زوزني يكي از درباريان بود كه بعد از مرگ  بودند و رياست ديوان  از سمت هاي مهم دربار بود بوسهل

  بونصر مشكان به رياست اين ديوان رسيد كه  در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد. 
  
  زندگي بوسهل زوزني (از آغاز تا پايان) 

ونسبتش به زوزن، شهري در خراسان ميان نيشابور و هرات مي رسد و » حسين«، نام پدرش»محمد«نامش 
بوسهل است كه در تاريخ بيهقي همه جا  با نام ابوسهل زوزني آمده است. از اينجا معلوم مي شود كنيه اش ا

  كنيه ونسبش مشهور بوده است. منوچهري دامغاني در مدح او مي گويد:
  ) 6ب162: 1373شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده سر                      ماننده مخالف بوسهل زوزني  (منوچهري،

  ملقب بود منوچهري در بيتي مي گويد:» شيخ العميد«نين به او همچ
  )7ب162شيخ العميد سيد صاحب كه ذوالجالل              نعمتش داد و صحت تن داد وايمني (همان،

گاهي نيز لقب خواجه براي او آورده شده است كه لقب وزيران و صاحب ديوان ها بوده است از اين القاب 
..» ( خواجه بوسهل زوزني كاغذ و دوات خواست «دي اصل و نسب دار است. معلوم مي شود كه وي فر

»( اين بوسهل مردي امام زاده و فاضل و اديب بود«). بيهقي در معرفي او مي گويد:23س1386:177بيهقي 
)بنابراين معلوم مي شود كه بوسهل به عنوان فردي با اصل ونسب در بين مردم شناخته شده 226:   1همان، ج

  . منوچهري نيز در يك بيت او را به پاكي گوهر و در بيتي ديگر به شرف اصل و شرف علم ستوده است. بود
  )10ب162: 1373او را ز ايمني گوهر بازداشت                    ممكن نباشد از گوهر پاك ريمني (منوچهري،

  ) 6،ب163زمانه چو يك فني (همان،اي ذو نسب به اصل خود و ذوفنون به علم               كامل تو در فنون 
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سال تولد او به درستي معلوم نيست. چنانچه از تاريخ بيهقي فهميده مي شود .زماني كه بيهقي قصه بر دار 

بوده است مي گويد بوسهل زوزني چند سال كه گذشته است با  450كردن امير حسنك را مي نويسد كه سال 
)احتماال بايستي در سالهاي آخر ربع 226: 1386ده است.(بيهقي،توجه به اينكه او هنگام مرگ سالخورده بو

و 440سوم و يا در اواسط نيمه دوم قرن چهار هجري قمري به دنيا آمده باشد و  مرگ او نيز ميان سالهاي 
  )145: 1374باشد. (كازروني، 450

اين زبان شعر مي بوسهل زبان وادبيات عرب را به خوبي مي دانست و در آن چندان مهارت داشت كه به 
سرود.اگاهي او از ادب و لغت و شعر به اندازه اي بود كه بيهقي دركتابش به آن اشاره كرده است.او زماني كه 
بوسهل در مدح سلطان مسعود غزنوي به مناسبت شكار شير در مجلس شعري به زبان عربي در ستايش امير 

اغذ خواست و بيتي چند شعر گفت به غايت خواجه بوسهل زوزني دوات وك«مسعود مي سرايد مي گويد: 
نيكو، چنانكه او گفتي كه يگانه روزگار بود در ادب و لغت و شعر و آن ابيات امير را سخت خوش آمد و 

).اما او در علم دبيري به اندازه اي كه در شعر و 1س 178و23،24س177: 1386بيهقي،»(همگان بپسنديدند.
سخت بيگانه بود در «بيهقي در اين باره مي گويد:ادب يگانه بود ،آگاهي كافي نداشت. 

)،همچنين در باب ناتواني بوسهل در ظرافت هاي دبيري مي گويد: بوالحسن سيمجور 15س932همان:»(شغل
و مسعود ليث از جمله كساني بودند كه براي صاحب ديواني داندان تيز كرده بودند وهميشه به بوسهل مي 

هرگاه از مضايق دبيري چيزي بيفتادي  وامير سخني «.توانايي الزم را نداشت.خنديدند زيرا او براي اين كار 
: 3همان،ج»(گفتي گفتندي بوسهل را بايد گفت تا نسخت كند كه دانستندي كه او در اين راه پياده است.

  ).  9و8س960
  

  بوسهل زوزني به روايت تاريخ بيهقي 
در آغاز كار در ديوان سلطان محمود،مشغول كار بوده بوسهل يكي از امراي بزرگ ، دبير وديوان ساالر كه 

است .از اوضاع و احوال حكومت و موقعيت شخصيت ها آگاهي كامل داشته و بر وي معلوم بود كه امير 
محمد آينده اي ندارد و روزگار به سود امير مسعود خواهد بود. بنابراين در اواخر سلطنت محمود جانب 

...در وي حسد كردند و « ان محمود گرفتار و زنداني مي شود بيهقي مي گويد: مسعود را مي گيرد اما در زم
همان »(محضر ها ساختند و در اعتقاد وي سخن گفتند و وي را به غزنين آورده و به قلعت باز داشتند 

و ).اما بعد از مرگ محمود او از غزنين مي گريزد و در راه دامغان به امير مسعود مي رسد 22و 21س 1:21،ج
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او به دامغان رسيد،امير بر وي اقبالي كرد سخت « مورد نواخت او قرار مي گيرد و به شبه وزيري مي شود.
: 1همان ،ج»(و مرد به شبه وزيري گشت و سخن امير همه باوي مي بود« )؛ 7و6س1:22(همان ،ج» بزرگ..

د حسن را به وزرات انتخاب ). اما وزارت مصلحتي او تا زماني بود كه امير مسعود هنوز خواجه احم11س22
صارفات او مي بريدو مرافعات « نكرده بود بيهقي در باره نفوذ بوسهل در دربار در اين مدت كوتاه مي گويد:

را او مي نهاد و مصادرات او مي كرد و مردمان از وي بشكوهيدند و پيغامها  بر زبان وي بود بيشتر از مهمات 
از اين كه امير مسعود وزارت را به خواجه احمد حسن مي دهد از ). بعد 18تا  15س78: 1همان، ج»(ملك

خواجه  422نفوذ او در دربار كم مي شود و به عنوان نديم  در درگاه خدمت  مي كند. در هفتم صفر سال 
احمد حسن بر زبان بونصر مشكان  به امير مسعود پيغام مي دهد كه شغل ديوان عرض با خلل است و 

دارد و وجيه گشته است اگر راي عالي بيند او را بخواند و خلعت فرمايد تا كار بر بوسهل زوزني حرمتي 
). امير مسعود پيشنهاد وزير را مي پذيرد و بوسهل را به عنوان رئيس ديوان 208: 1نظام رود. (همان ، ج

ايي  و بوسهل زمين بوسه داد و برفت و او را دو حاجب يكي سر« عرض انتخاب مي كند و خلعت مي دهد.
اندروني و يكي بيروني به جامه خانه بردند و خلعت سخت فاخر بپوشانيدند ...بيامد و خدمت 

). بوسهل در مدت يك ساله رياست خود در ديوان عرض به دسيسه ها و 6تا 3س208: 1همان،ج»(كرد
در سال تضريب هايي مي پردازد كه مورد سرزنش همگان و حتي خود امير مسعود  واقع مي شود تا اينكه 

بعد از دسيسه اي كه در باب حاجب آلتونتاش خوارزمشاه انجام مي دهد امير مسعود به پيشنهاد خواجه  423
وبوسهل را به قهندژ «..احمد حسن وزير وقت او را از رياست ديوان عرض عزل مي كند و زنداني مي كند.

).او بعد از مدتي از زندان آزاد مي 12س465: 2(همان،ج» بردند و بند كردند و آن فعل بد او در سر او پيچيد
شود و دوباره به شغل نديمي در دربار مشغول كار مي شود اما اينكه چگونه مي شود كه از زندان آزاد مي 

رضاي عالي بوسهل را دريافته بود. به درگاه باز :« شود بيهقي چيزي نمي گويد فقط يك جا اشاره مي كند كه 
).او به شغل دبيري در دربار خدمت كرد تا اينكه بونصر 10و9س659: 2ان،جهم»(آمدي و به نديمي نشسته 

امير  431صفر سال  11مشكان صاحب ديوان رسالت از دنيا رفت  بعد از مرگ بونصر در روز چهارشنبه،
  مسعود رياست ديوان رسالت را به او واگذار كرد. و تا آخر عمر در شغل دبيري باقي ماند.

  ني تضريب هاي بوسهل زوز
بوسهل زوزني يكي از شخصيت هاي منفي است كه در تاريخ بيهقي از او نام برده شده است او هميشه به 
دنبال اين بود  كه براي كسي تضريب و ودسيسه اي درست كند تا او را از چشم سلطان بيندازد و خود را در 
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اهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم هميشه چشم نهاده بودي تا پادش« نظر سلطان باال ببرد بيهقي مي گويد: 

گرفتي و آن چاكر را لت زدي و فرو گرفتي اين مرد از ميانه بجستي و فرصتي جستي وتضريب ساختي و 
)  از دسيسه هاي مهم او يكي تضريب در حق 23،22س226: 1(همان،ج..» المي بزرگ به اين چاكر رسانيدي 

آن كه حسنك وزير در روزگار وزارتش با او بد بود حسنك وزير بود كه باعث مرگ او شد. بوسهل به حكم 
از او كينه به دل مي گيرد و زماني كه مسعود به قدرت مي رسد و بوسهل نزد او وجيه مي گردد.امير مسعود 

وي قرمطي است و خلعت مصريان ستده «..را تحريك مي كند تا حسنك را بر دار بياويزد و دليل او آن است 
).بوسهل آنقدر از حسنك كينه به دل دارد كه قبل از 10س228: 1همان،ج»(ده است و خليفه عباسي را آزر

اينكه امير مسعود به هرات بيايد و بر تخت نشيد سه سوار گسيل مي كند كه حسنك را قبل از اينكه سپاهيان 
مي سپارد تا  پاراگراف اول)  و او را به علي رايض، چاكر خود 43: 1به هرات برسند به آنجا بياورند.(همان،ج

).زماني كه خواجه احمد حسن دليل خشم بوسهل از حسنك را از 53: 1در حق او استخفاف كند.(همان،ج
نيكو نتوانم گفت اين مقدار شنودم كه يك روز به سراي حسنك شده بود به « عبوس مي پرسد او مي گويد

تا 4س 229: 1همان،ج..»(بينداخته روزگار وزارتش ،پياده و بدراعه،پرد داري بر وي استخفاف كرده وي را 
).بوسهل پيوسته امير مسعود را بر كشتن حسنك تحريك مي كند تا سرانجام حسنك را بر دار مي كنند .بعد 6

از مرگ او بوسهل مجلس شراب ترتيب مي دهد و فرمان مي دهد تا سر حسنك را در ظرفي بگذارند و به 
مجلس مي آورند و بوسهل سر پوش را بر مي دارد و همگان مجلس بياورند  به عنوان نوباوه؛ وآن را به 
  ).235: 1همان،ج»(متحير مي شوند والبته او را سرزنش مي كنند

دسيسه ديگر بوسهل اين بود كه كه امير مسعود را تحريك مي كند تا صله و مالي را كه امير محمد در دوران 
من كه بوسهلم :« و به امير مسعود پيشنهاد مي كند كه كوتاه فرمانروايي اش به درباريان داده بود پس بگيرد.ا

لشكر را بر يگديگر تسبيب كنم و براتها بنويسند تا اين مال مستغرق شود و بيستگاني نبايد داد تا يك سالي تا 
). اين پيشنهاد به مذاق امير مسعود كه فردي دهن بين بود 9تا 6س407: 2همان،ج»(مال به خزانه باز رسد

و اجازه مي دهد كه بوسهل دسيسه اش را عملي مي كند كه عاقبت باعث دل سردي هواداران  خوش مي آيد
و بوسهل در زبان مردمان افتادو از وي « امير مسعود مي شود و همگان بوسهل را مسوول اين واقعه مي دانند.

  ) 20س409: 2همان،ج»(ديدند همه 
جب آلتونتاش خوارزمشاه است كه باعث محنتي دسيسه بزرگ ديگري كه بوسهل انجام مي دهد در باب حا

عظيم مي شود. بوسهل در سر امير مسعود مي نهد كه آلتونتاش آدم درستي نيست و ممكن است دسيسه اي 
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 2همان،ج0» چرا كه گردنان چون علي قريب و ارياق و غازي همه برافتادند و او مانده« ترتيب دهد 
تا به قائد منجوق(كه مهتر لشكر كجاست و حضرتي و به خوارزم  ).او امير مسعود را برآن مي دارد2س465:

مي باشد و به خون خوارزمشاه تشنه است) نامه اي بنويسد تا حاجب آلتونتاش را بكشد. امير مسعود به 
پيشنهاد او نامه اي با دستخط خود مي نويسد و مي فرستد اما از اتفاق خوب خوارزمشاه متوجه نامه امير 

و قائد منجوق به وسيله خواجه احمد عبدالصمد ،وزير خوارزمشاه كشته مي شود و تضريب  مسعود مي شود
بوسهل آشكار مي گردد و همگان از جمله خواجه احمد حسن، مسعود را به خاطر پيروي از بوسهل سرزنش 

ه بوسهل مي كنند . خواجه احمد  به امير مسعود پيشنهاد مي دهد كه براي حفظ آرامش بين خود و خوارزمشا
  ) 465: 2را از ديوان عرض عزل كند واموال او را مصادره كند(همان،ج

بوسهل همچنين در واقعه مرگ بونصر صيني كه از مردان بزرگ زمان امير محمود بود و در اواخر روزگار امير 
 محمود شغل اشراف درگاه به او مفوض شده بود .دست داشت بيهقي در مورد مرگ بونصر و اينكه چگونه
بوسهل باعث مرگ او مي شود چندان توضيحي نمي دهد فقط بيان مي كند كه بوسهل با او بد بود و مي 

به حكم آنكه با او بد بود او را در قلعتي افكند به هندوستان به صورتي كه در باب وي فرا كرد تا از « گويد: 
)  اما از 4،5س 714: 3همان،ج» (وي بساختند و آنجا گذشته شد و حديث مرگ او از هر لوني گفته اند.

دسيسه هايي كه بوسهل همواره به فكر آن بود و هيچگاه نتوانست آن را عملي كند. تضريب هاي او در باب 
  بونصر مشكان است  ،كه به علت اهميت آن، در بخش جداگانه بررسي مي كنيم

  رابطه بوسهل و بونصر مشكان 
وان امير محمود و همچنين رئيس ديوان رسالت امير مسعود بونصر مشكان مردي نخبه و كاردان كه رئيس دي

شخصيت او در تاريخ بيهقي يك شخصيت كليدي است ،نشانه هاي  بسياري وجود دارد  كه «غزنوي است.
اين مرد نفوذ عميقي و ماندگاري بربيهقي به جاي گذاشته است ،بيهقي در تمام كتاب تاريخ خود وي را 

) بيهقي در جاي جاي كتابش  هر جا 64: 1375(والدمن،» ه او احترام مي گذارد استادم بونصر مي خواند و ب
بونصر مردي محتشم بود و حدود را نگاه « فرصت باشد از او تعريف مي كند در باره شخصيت او مي گويد

س 618س آخر،617: 2(همان،ج» داشتي و با مردم بر سبيل تواضع نمودن و خدمت كردن سخت نيكو گفتي 
)  بونصر فرد محبوب 8س 627: 2همان ،ج»(سخت دور ديده است اين مرد« در جاي ديگر مي نويسداول)، 

تاريخ بيهقي است شخصيتي واال دارد كه مورد عالقه همگان است در دل امير مسعود جايگاه ويژه اي دارد 
و مشورت مي كند چنانچه هر زمان كه امير مسعود  دچار مشكلي مي شود او را به خلوت خود مي برد و با ا
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تو مردي اي كه جز راست بنگويي و غير « واز او مي خواهد تا او را نصيحت كند هميشه به او مي گويد: 

) بونصر از آن جا كه مردي راست و درستكار است و مورد عالقه 19س 912: 3(همان، ج» سالح نخواهي 
نندگان او بوسهل زوزني است كه از امير مسعود است هميشه مورد حسادت قرار مي گيرد يكي از حسادت ك

آغاز روي كار آمدن امير مسعود سعي دارد تا چهره بونصر را مخدوش كند كه البته موفق نمي شود . بايد 
گفت بيهقي و و استادش بونصر مشكان به دليلي كه كامال آشكاتر نيست از بوسهل خوششان نمي آمد و 

براندازد اما نمي شد و همواره مورد مؤاخذه امير مسعود قرار  بوسهل هميشه به فكر تضريبي بود تا بونصر را
مي گرفت. در اوايل سلطنت امير مسعود زماني كه او رياست ديوان رسالت را بر عهده بونصر مشكان 

بوسهل زوزني كمان عصيبت بزه كرد و هيچ بد « گذاشت. بوسهل شروع به بد گويي كرد. .بيهقي مي گويد: 
تاد تا بدان جايگاه كه گفت  از بونصر سيصد هزار دينار بتوان استد.... سلطان گفت بونصر گفتن به جايگاه نيف

). 12تا  9س 54:  1(همان،ج» را اين زر بسيار نيست و ازكجا استد و اگر هستي كفايت او ما را به از اين مال.
ر مشكان تضريب كرد اما بوسهل خاموش شد و نتوانست اعتراضي كند اما بعد از آن بارها  باز در حق بونص

استادم را نتوانست فرو برد با آن همه حيلت كه در باب « موفق نشد و علت آن را بيهقي چنين مي گويد : 
وي ساخت. از آن در باب او به كام نتوانست رسيد كه قضاي ايزد با تضريب هاي وي موافقت و مساعدت 

زگار امير مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ بي آنكه مخدوم نكرد و ديگر اينكه بونصر مردي عاقبت نگر بود ،در رو
خود را خيانتي كرده باشد ،دل اين سلطان مسعود را نگاه داشت به همه چيز ها كه دانست تخت ملك پس از 

  ).7تا  2س227: 1همان ،ج .» ( پدر وي را خواهد بود 
  ويژگي اخالقي بوسهل زوزني 

بوسهل  زوزني در تاريخ بيهقي يك شخصيت  منفور دارد ،فردي است بزرگ اما با خصلت هاي بچگانه و 
عقده هاي رنگارنگ،  كه دوست دارد همه را نزد امير مسعود بد جلوه دهد و خود را باال بكشد و براي اينكه 

ت كه باعث سرزنش او نزد به اين ارج و قرب برسد.  از انجام هر كاري ابا نمي كند. اين طمع قدرت اس
همگان مي شود  اما بوسهل  به سرزنش ديگران اهميتي نمي دهد . همه اهل دربار و حتي مردمان عادي 
شخصيت بوسهل را به خوبي مي شناسند و از او به خاطر بد گويي و تضريب هايش ترسان هستند حتي خود 

دسيسه مي كند وپيش نمي رود و سرانجام  امير مسعود زماني كه او در باب حاجب آلتونتاش خوارزمشاه
» حديث بوسهل تمام شد و خيريت بود كه مرد نمي گذاشت كه صالحي پيدا آيد :«زنداني مي شود مي گويد 

) يا زماني كه امير مسعود خواجه احمد حسن به وزارت انتخاب مي كند و خواجه 15س465: 2(همان،ج 
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د را براي قبول وزارت به زبان كسي به سمع او برساند و امير احمد از امير مسعود مي خواهد كه شرايط خو
مسعود بوسهل را به عنوان پيغام بر مي فرست خواجه احمد ابا مي كند چون به او اعتماد ندارد و از امير 

). حاجب علي قريب هم از 200،201: 1مسعود مي خواهد كه بونصر هم در ميانه پيغام باشد (همان،ج 
بوسهل زوزني بر كار شده « ه است و در خلوتي كه با بونصر مشكان دارد به او مي گويد: تضريب بوسهل آگا

) و به بونصر مي گويد كه ديگر او را نخواهد 4،5س 45: 1(همان،ج..» و قاعده بنهاده و همگان را بخريده 
ميق به ديد و همچنين نيز مي شود. بوسهل فردي است كه از يك چيز كوچك خشمگين مي شود و كينه ع

دل مي گيرد. بيهقي در سراسر كتاب از اخالق بد او شكوه مي كند و مي گويد كه اطرافيان هم از او آزرده 
شده اند و او را مورد سرزنش قرار مي دهند .زماني كه حسنك وزير را به طارم امير مسعود مي آورند تا آنچه 

ن مجلس به خاطر كينه اي كه از او دارد ،حسنك را او دارد به نام امير مسعود قباله نوشته شود .بوسهل در اي
تحقير مي كند كه البته خواجه حسن او شماتت مي كند و بوسهل دليل كار خود را خشم خود نسبت به 

خواجه بوسهل را بسيار مالمت كرد،وي خواجه را بسيار عذر خواست و گفت با :« حسنك عنوان مي كند. 
) .بيهقي  علت خشم بوسهل نسبت به حسنك وزير را 9،8س233: 1(همان،ج »   صفراي خويش بر نيامدم

اينگونه مي گويد كه خواجه احمد حسن علت خشم او  از حسنك را از عبدوس مي پرسد. او اينگونه جواب 
درست نتوانم گفت اين مقدار شنودم كه يك روز به سراي حسنك شده بود. ،پياده و بدراعه « مي دهد كه: 

).  بوسهل به خاطر همين 6تا4س229: 1همان،ج»( استخفاف كرده وي را بينداخته،پرده داري بر وي 
استخفاف اندك كينه اي بزرگ در دل گرفت و عاقبت حسنك را به كشتن داد. كينه او به آن حد بود كه حتي 
با مرگ حسنك آرام نشد بلكه براي آرامش دل، مجلس شرابي ترتيب داد و فرمان داد تا سر حسنك را در 

رفي سر بسته بگذارند و به عنوان نوباوه به مجلس او بياورند، كه البته همگان متحير شدند و او را سرزنش ظ
  ). 235: 1كردند (همان،ج

بوسهل به خاطر اينكه در آخر روزگار امير محمود در قلعت زنداني بود و وقتي امير محمد به سلطنت رسيد. 
مير مسعود به سلطنت رسيد او را تحريك كرد تا مال هايي كه امير از او مال بيعتي دريافت نكرد بعد ها كه ا

 2محمد به درباريان بخشيده است پس بگيردكه عاقبت باعث دل سردي همگان از امير مسعود شد. (همان،ج
). او فردي مغرور و گزاف گوي و ظاهر ساز بود. زماني كه خواجه احمد حسن از سوي امير مسعود به 407:

شد. بوسهل به خاطر عقده قدرتي كه در درون داشت و موفق نشده بود به همگان اظهار مي  وزارت انتخاب
بوسهل زوزني « كرد امير مسعود وزارت را به او مي داد اما خودش نپذيرفته، بيهقي در اين باره مي گويد: 
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خواست و خواجه را بادي گرفت كه از آن هول تر نباشد و به مردمان مي نمود كه اين وزارت بدو مي دادند ن

 1همان،ج»(وي آورده است و كساني كه خرد داشتند دانستند كه نه چنان است كه او مي گويد 
). از ويژگي شخصيت او ديگر،تكبر و برتري جويي است .او دلش نمي خواهد هيچ كس جز 15تا13س203:

خاطر همين عقده برتري  او به فرد سلطان تقرب جويد علت تضريب او  درباره خوارزمشاه را مي توان به
جويي او دانست .بوسهل  از اينكه ديگران به امير مسعود تقرب دارند دلش مي گيرد و تحمل برتري آن ها را 
ندارد و اين برتري جويي باعث مي شود تا جايي كه برايش امكان دارد، دست به دسيسه بزند بنابراين امير 

گويد كه ممكن است حاجب آلتونتاش خوارزمشاه دسيسه اي  مسعود را تحريك مي كند تا او را  بكشد و مي
) از 2س465: 2همان،ج»(چرا كه همه گردنان چون علي قريب و ارياق و غازي همه برافتادند و او مانده«كند 

اين حرف معلوم مي شود كه مي خواهد حاجب آلتونتاش هم مثل بقيه گردنان از بين برود و خوب كه دقت 
مي خواهد جايگاه خود را باال ببرد كه البته دسيسه او پيش نمي رود وبعد از فرو گرفتن او كنيم به اين وسيله 

» حديث بوسهل تمام شد و خيريت بود كه مرد نمي گذاشت صالحي پديد آيد« امير مسعود مي گويد:
اين مرد « ..) و به حاجب آلتونتاش نامه مي نويسد و دلجويي مي كند واظهار مي كند : 15س465: 2(همان،ج

 468: 2(همان،ج» را دانسته بوديم و آزموده ...كه همه اعيان درگاه به سبب وي دل ريش و درشت گشتند..
پاراگراف آخر)  بوسهل زوزني فردي است كه حسادت در او نهادينه شده است. مخصوصا حسادت او به 

بد كند  كه البته در اين مورد  بونصر مشكان كه هميشه در صدد آن بود  تا وجهه بونصر را نزد امير مسعود
موفق نمي شد زيرا كه امير مسعود هميشه هواي بونصر را داشت و سخن ياوه هيچ كسي را در باب او او 

 نمي پذيرفت. 

  
  شخصيت بوسهل در تعريف بيهقي 

بيهقي از آنجا كه ويژگي شخصيت اوست نسبت به قضاوت در باره افراد كامال بي طرفانه سخن مي گويد. او 
در تاريخي كه مي كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تزيدي كشد و خوانندگان اين « صادقانه مي گويد: 

ر باره بوسهل مي رسد مي ) وقتي به قضاوت د18،17س226: 1(همان،ج »تصنيف گويند شرم باد اين پير را 
من در اعتقاد اين مرد سخن نگويم كه سيزده ،چهارده سال او را مي ديدم در مستي و هشياري و به :« گويد 

تا 1س 22(همان،ج :» هيچ وجه سخني نشنودم و چيزي نگفت كه از آن دليلي توانستي بر بدي اعتقادي وي
ولي  عمرش به » هر چند مرا از وي بد آمد« است  ) او مي گويد بوسهل زوزني چند سال است كه گذشته3
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) بنابراين نمي خواهد  از كسي بد بگويد اما 226: 1شصت وپنج آمده و بر اثر وي مي بايد رفت (همان،ج
وقتي فرصتي پيش مي آيد و الزم مي شود از اخالق و شخصيت بد او سخن مي گويد. در ابتداي قصه بردار 

ين بوسهل مردي امام زاده و محتشم و فاضل واديب بود .اما شرارت و ا:«كردن حسنك وزير مي گويد 
زعارتي در طبع وي مؤكد بود ـ وال تبديل لخلق اهللا ـ و با آن شرارات، دلسوزي نداشت و هميشه چشم نهاده 
بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم گرفتي و آن چاكر را لت زدي و فرو گرفتي .اين مرد از 

بجستي و فرصتي جستي و تضريب كردي و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي و آنگاه الف زدي كه كرانه 
)  بيهقي در 2،1س  227پاراگراف آخر و  226: 1(همان،ج» فالن را من فرو گرفتم و اگر كرد،ديد وچشيد..

ا كه جاي اين جاست كه شخصيت واقعي بوسهل را به رشته قلم در مي آورد . در سراسر كتابش نيز هر ج
سخن باشد به شخصيت او اشاره مي كند او به شخصه از بوسهل خوشش نمي آيد زماني كه امير مسعود بعد 
از مرگ بونصر ،رياست ديوان  رسالت را به عهده بوسهل مي گذارد، بيهقي  به خاطر نا آشنايي او با شغل 

بود  كه ضد بونصر مشكان است نامه  دبيري و به خاطر لختي شرارات و زعارت كه در وي يافته بود و ديده
: 3اي به امير مسعود مي نويسد و استعفا مي دهد  كه البته امير مسعود تقاضاي او را نمي پذيرد (همان، ج

  پاراگراف آخر). 932
 

  نتيجه گيري :
ي بوسهل زوزني به عنوان يكي از درباريان نزديك امير مسعود در تاريخ بيهقي يك شخصيت منفي دارد ، فرد

متبكر ،مغرور ،حسود و گزاف گوي است كه براي نزديكي به سلطان دست به هر كاري مي زند و به اين 
خاطر بارها مورد شماتت قرار مي گيرد، بيهقي در كتابش هر جا كه الزم ديده است به شخصيت بد او اشاره 

بيهقي در مورد بوسهل زوزني كرده است. نتيجه اي كه از اين مقاله  حاصل آمده است اين است كه گفته هاي 
با توجه به داليل و داستان هايي كه در كتابش آورده است كامال درست بوده است و بوسهل زوزني داراي 

  چنين شخصيت منفي اي مي باشد  
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