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 دهیچک

تناسب -یشناسروان ازجمله -یعلوم انسان یهارشتهر یبا سا اشگستردهۀحوزت و یل ماهیات به دلیادب

ق یار دقیف بسیتوص .ستا دارا را هارشته گونهنیامشترک با  یهاپژوهشت انجام یدارد و قابل یموضوع

ش یب یو ییکه گو کندیمت یتقو ،ن گمان را در ذهن مخاطبیا ،یپردازتیشخصدر  یهقیب نقادانۀو 

بر آن است که  یسع ،ن مقالهیا در ت پرداخته است.یشخص یشناسروانز در اثر خود به یاز هر چ

 م.ینک یبررس یاجتماعت یشخص یرا بر اساس روانشناس یهقیخ بیدر تار یت بوسهل زوزنیشخص

نکه یبه خود اختصاص داده و ا یهقیخ بیرا در تار هاچهره نیتریمنفاز  یکی یبوسهل زوزن که ازآنجا

 یپارانوییدت یاختالل شخص یافراد دارا یایهژگیوبا  یو اخالق و اعمال و کردار بوسهل زوزن هاصفت

 یدر علم روانشناس هاتیشخصان انواع یاز م یاستنباط کرد که ون یچن وانیتم ،همسان است

 است. پارانویید یتیاختالل شخص یدارا ،تیشخص

 

 وییدپارانت یاختالل شخص ،یهقیخ بیتار ،یبوسهل زوزن ،ت یشخص ی: روانشناسکلمات کلیدی
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 مقدمه

 و یم اخالقیمفاه رازیغبهداشته است و  چشمگیری  ات هم رشدی، ادبجامعهبا رشد  در طول تاریخ 

ر ل متن دیتحل ٔ  تازه یهاوهیش است. واردشدهدر آن  ید به نام روانشناسیفهم جد کی یباشناسیز

 کشف است که ذهن محققان را به خود مشغول داشته است، یار مهمیبس مسائلامروز از  یایدن

 نیا ۀازجملان و تفکر یمختلف ب یهاوهیشکردن  مندنظامساکت و پنهان پشت متن و  یاهایدن

 ).دات به وجود آوریدر ادب یتازه جست و تحول یاههدگایدد از یرا با یفارس متون .ستا ایهمشغولدل

 رایز ؛است یاتیامر ح کیات در عصر امروز یو ادب یروانشناس ٔ  رابطه( 973: صیاوریی در آینه، زندگ

 یدگانع زنیوقاه مربوط ب یاطالعات ،یادب ک اثری در اگر .دارند هانوشته بر یدینگرش جد ،خوانندگان

 یاصول علم یبر مبنا توانیم ،در دست باشد فردی مناسبات و یص روحیال و آرزوها و خصایو ام

 یهقیب خیاز تار یحاکم بر دربار غزنو یفضا ۀمطالع با. داد قرار موردبررسی او را تیشخص ،یروانشناس

 ل دارا بودنیبه دل یبوسهل زوزن ،تیشخص ۀانهگد یهااختالل در مورد یکتب روانشناس مطالعۀ و

ف یدر در...  و یطلبجاهحسادت و  ،تکبر ،ییجوانتقام ،یرحمیب ،یورزنهیکمانند تنفر و  ییهایژگیو

 .ردیگیمقرار  ییایماران پارانویب

هل بوس یهایژگیوق یو تطب یهقیخ بیبر اساس شواهد موجود در تار است، شدهن مقاله تالش یدر ا

ن یبه اثبات ا (Paranoid personality disorder) پارانوییدت یاختالل شخص یهایژگیوبا  یزوزن

 .پرداخته شود ،هینظر

 قیروش تحق

 ییایپارانو تیشخص بادر ارتباط  یتورق کتب روانشناس ،یاکتابخانهاز روش  یریگبهرهبا  ،ن مقالهیدر ا

کوشش شده است از منابع  ،و ... موجود است SIDمعتبر مثل  یاتهیساو مقاالت مختلف که در 

 ن مقاله استفاده شود.ین ایدر تدو یمتعدد

 اهمیت و ضرورت موضوع:

خص شد مش ،گرفتهی انجامهایبررسموضوعی جدید و قابل دفاع است. با  ی،شناسروانتلفیق ادبیات و 

 ،ن تحقیق. با انجام ایاندشده فیتوصخوبی در آن به هاتیشخصای غنی است و تاریخ بیهقی گنجینه که

و  وندشیمشناخته  یروانشناسصورت کاربردی از دیدگاه به اختالل شخصیت پارانوییدی از ای نمونه

 قرار یشناسروانی ادبیات و هاحوزهدر  منداندانشجویان و عالقه بسیاری از ۀاستفاد مورد واندیتم

 .گیرد

 قیتحق یشینۀپ

 عنوانهبدر دست است که  یهقیخ بیت بوسهل در تاریشخص یروانشناس یبررس مورددر  یکم مقاالت

 یبه بررس «یحقارت در بوسهل زوزن ٔ  عقده یبررس»خود تحت عنوان  ۀمقالدکتر قوام در  ،نمونه
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 اهدگید باآن  یو بررس یرفتار یهایژگیوات و یحقارت، خصوص ٔ  عقدهداشتن  ۀجنبت او از یشخص

 یروانشناس»ۀمقالدر  ین دکتر بهجت سادات حجازی. همچنپردازدیم« آلفرد آدلر»چون  یروانشناسان

 یتیخصش یهاپیتآن بر اساس  ٔ  مطالعهبوسهل و  یت کلیشخص یبه بررس« یهقیخ بیشخصت در تار

 یبوسهل زوزن و یت سلطان مسعود غزنویشخص یشناسروانتحت عنوان  یگرید ۀمقال در .پردازدیم

دگاه یرا از دن دو تن یات ایو الله پروانه، خصوص یمیرح ید مهدیدکتر س ،یهقیخ بیدر تار

 یشناختروان نقد به تاکنون ازآنجاکه .اندقرارداده یموردبررس ،تیشخص یکاوروان پردازانهینظر

پرداخته  ،ص نوع اختاللیو تشخ یتیشخص یا نابهنجاری یبهنجار ازلحاظ یهقیخ بیتار یهاتیشخص

بوسهل  و ییایپارانوافراد  ین رفتارهایکه ب یکه بنا به شباهت میادهیکوش مقالهن ینشده است، در ا

که در کتاب مورد تحقیق با عنایت به این م.یقرار ده یت او را مورد واکاویشخص ،وجود دارد یزوزن

طرح مبرشی از زندگی بوسهل زوزنی در دستگاه حکومتی غزنویان و در ارتباط با درباریان و کارگزاران 

 است. مدنظربیشتر  شخصیت اوبُعد اجتماعی  لذا است،

 تیف شخصیتعر

ن ، داشتیمردم عاد نظر ازمتفاوت است.  کامالً یدگاه روانشناسیبا د یدگاه مردم عادیت از دیشخص

روانشناسان  ی، ولاستبودن افراد  تیباشخص ٔ  نشانه ،ت و نفوذیو موقع شهرت و ثروت، احراز مقام

 یهافاوتتست و ین تیشخصیب یچ فردیمطرود و اشتباه دانسته و معتقدند که ه کامالًد را ین عقایا

 است. یتیشخص یهاتفاوهمان  ،درواقعافراد، 

 یاست که مردم در زندگ یا ماسکینقاب  یبه معنا " Personality" ٔ  کلمهت، معادل یشخص ٔ  واژه

 یهاتیموقعدار انسان در یباً پایتقر یو رفتار یصفات روان یتمامبه، درواقع. زنندیمبه چهره  روزمره

که شامل عواطف، احساسات  شودیمت اطالق ی، شخصگرددیمگران یز فرد از دیمختلف که سبب تما

 .گرددیمافراد به موارد و موضوعات مختلف  یهاونگرش

ه بق آن و با آن شکل یاست که خودمان را از طر یت، همان نقابیگفت که شخص وانتیمن یبنابرا

 (5-7روانشناسی شخصیت، کریمی: ص) .میکنیم یمردم معرف

 .دارند یرو رفتا ی، احساسینابهنجار فکر یکنند، الگوهایت را تجربه میشخص یهاکه اختالل یمارانیب

ه به بروز کو ناسازگار  ریناپذانعطافنسبتاً ثابت،  یرفتار یاز الگوها عبارتندن اختالالت یات ایخصوص

ن یار ا. افراد دچگرددیممنجر  یو قانون یالت شغلکگران و مشیردن با دکدر ارتباط برقرار  یالتکمش

ل یاوا ای یکه به دوران نوجوان ح استیو صح یعیطب شانیرفتار یه الگوهاک کنندیمتصور  ،حاالت

 یهارا روشی، زهستنددچار نقص  یا عملکردی ین افراد به لحاظ ذهنیگردد. ایبرم آنها یسالبزرگ

ردن با ک برقراردر ارتباط  یالتکبروز مش و به و ناسازگارانه است ریناپذانعطافگران یشان با دیتعامل

 .گرددیممنجر  یو قانون یالت شغلکگران و مشید

 تیاختالل شخص انواع
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 ین اختالالت طبق متن بازنگریداد. ا قرار ،دیف تا شدیخف ۀدامنک یتوان در یت را میاختالالت شخص

در سه گروه  9(TR-IV-DSM) یاختالالت روان یآمار یصیتشخ یراست راهنماین ویچهارم ۀشد

 .اندشده یبندطبقه

 مبتالبه؛ افراد 9یپیزوتاید و اسکیی، پارانو4دییزویاسکت ی( مشتمل است بر اختالالت شخصAگروه اول )

 رسند.یب به نظر میو غر یرعادیغ ،ن اختالالت اغلبیا

؛ 6یو مرز ی، ضداجتماع5فتهی، خودش2یشیت نمایاست بر اختالالت شخص( مشتمل Bگروه دوم )

  رسند.یبه نظر م ثباتیبگر و ی، بازیجانیه غالباًن اختالالت یا مبتالبهافراد 

 -و منفعل  3جبری – ی، وسواس8وابسته 7،نیگز یدورانواع  (C) تین گروه اختالالت شخصیسوم

 رسند.یمناک به نظر مین اختالالت مضطرب و بیا مبتالبهگردد؛ افراد یرا شامل م 90مهاجم
  (84، جوانمرد: ص 4ی روانی شناسبیآس)

                                                           
 ،. محصول این توافقاندرسیدهبه توافق  بندیطبقهدر یک نظام  ناهنجار رفتارهای گذاریبرچسب متخصّصان بهداشت روانی برای 1

 .است منتشرشدهآمریکا  روانپزشکی انجمنتوسط  (DSM-IV) تحت عنوان یک کتاب مرجع تخصصی، یعنی

2 personality disorder Schizoid د افرادی هستن اینهاا دیگران، برابطه  از سبک زندگی انفرادی بدون اشتیاق برای عبارت است

. ازنظر آنها استو عواطف محدود و کند  گراییدروندر روابط اجتماعی،  آنها . احساس ناراحتیاندگرفتهاز اجتماع کناره  مدتهاکه 

 .حساب میایندبه افرادی منزوی ،دیگران
4 Schizotypal personality disorder مبتالیان ظاهراًًعاطفه، تکلم و رفتار، تفکر،  ویژگیهای چندگانهاز غرابت  عبارت است ،

ان و هذی وغریب،عجیب انتساب، باورهای ، عقایدسحرآمیز. تفکر میشوند عجیب و بیمار تلقی ،در نظر مردم عادی هم ،به این اختالل

 .میدهندعمده عالئم این بیماران را تشکیل  ،مسخ شخصیت
4 personality disorder histrionic ،وبرقپرزرق)نمایشی( و  دراماتیکرفتار  صورتبهگرایانه که  تأثیرو  هیجانی سبک دراماتیک 

تا 4 .اندناتوانیک ارتباط پایا و عمیق  از برقراری ،این ظاهر فریبنده علیرغم .میدهدو هیجانی خود را نشان  پذیرتحریکدر اشخاص 

 .از مردان است ترشایعدر زنان  شود ومیدرصد در افراد جامعه مشاهده  9

5  personality disorder narcissistic راد این اف نفس،اعتمادبهمربوط به  مسائلبینی و نگرانی مفرط با لگوی نافذ خودبزرگا

 .میکنندبودن  همتابیو  منشیبزرگاحساس اهمیت و  عمیقاً
6  personality disorder borderline رفتار بین فردی،  ازجملهمختلف  هایزمینهثباتی در ختالل شخصیتی که در آن بیا

 .خلق و تصویر خود وجود دارد
7  personality disorder avoidant این مسئله، مبتالیان، خجالتی و  رغمعلی. می انجامد، به زندگی دور از اجتماع این اختالل

 .میکنندعالقه دارند، اما برای پذیرش بدون انتقاد خود ضمانت مطالبه  همنشینبه داشتن شدیداً نیستند و  غیراجتماعی
8 personality disorder dependent ولیت مسئ ،و از سایرین توقع دارند اندوابستهبه دیگران مشخصاً شخصیت وابسته،  افراد با

 ناکند.پایینی دارند و از تنهایی بیم نفساعتمادبهرا متقبل شوند.  آنها اتفاقات مهم زندگی
9 personality disorder compulsive-Obsessive از نوعی اختالل شخصیت که در آن کمال طلبی و  عبارت است

خصوصیت اصلی این  .میشودمشخص  دودلینظم، پشتکار، لجاجت و خونسردی و  با وجودتسلط دارد. این اختالل  پذیریانعطاف

 .است پذیریانعطافکمال و عدم وجود میل به   ،اختالل
، به صورتی که با کارشکنی پنهانی، تعلل ورزیدن، لجاجت و کفایتیبیاز کارشکنی پنهانی، مسامحه، سرسختی و  عبارت است 10

. به این اختالل، میکنداست که منفعالنه بروز  ایزمینه این رفتار تظاهری از وجود پرخاشگری .میکندتظاهر  کاراییخونسردی و عدم 

 .میشوداختالل شخصیت منفی گرا نیز گفته 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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( Aاز گروه اول )رد که یگیقرار م بحث مورد یبوسهل زوزن ییایت پارانویاختالل شخص ،مقاله نیدر ا

 .ستا

ف تا یخف یاز عدم تعادل روان توانندیم هاجلوه نیا دارد. یادیز یهاجلوهاست که  9ینوروز ییایپارانو

 انهیاست که در زبان عام یکس ییایپارانو انسان ابند.یگسترش  توهمات و دیشد 4 یاکوزهیسا

ا رآن  یداردکه گاه یغرور نامحدود ییایپارانو شخص و ستم دارد. ینیبخودبزرگ جنون :ندیگویم

 ۀمه ۀستیشاو  کندیم تصورباهوش کامالً خود را  او .کندیماکارانه پنهان یو ر یتواضع ظاهر ریز در

 .اندیدمزهد و تقواها را از آن خود  ها،دوراندیشی ها،ینیبروشن ۀهم .داندیم زهایچ
 (460: صیگنجی عمومی، روانشناس) 

 ،ودحس یفرد صورتبه، یروان یهایماریب یو آمار یصیتشخ یدر کتاب راهنما ییایت پارانویشخص

  ستوده:روانشناسی عمومی، ) است. شدهفیتوصحساس  ازحدشیبو  ریناپذانعطافو  خشک ،شکاک

ت یدر شخص ترعیوسار یاس بسیکه به مق یانینظام هذ یهایژگیو ین فردیچن (989ص

 حالدرعین .نمیدهدنشان  ،شودیمده ید یدییپارانوت یو در شخص یدیپارونوئ –9یینایزوفریاسک

نجا یدر ا ،است ییایپارانو یایزوفرنیاسکت یشخص ۀمشخصکه وجه  ییهاانیهذو  یپرخاشگر ۀدرج

 یهاحالتاست که در  یمیان عظیتر از هذوتابآبار کم یبس ،وجود دارد که ییهاانیهذو  شودینمده ید

همراه با  ،و نامطلوب بخشتیرضار یغ یاز روابط متقابل اجتماع ییالگو .شودیمده ید2یشیپرروان

ت یخصش یهایژگیوز از ین ،مرا دوست ندارند هاآن ،بدند هاآن ،گران استیر با دیح که تقصین توضیا

ن روابط را در دست داشته و یکه کنترل ا رسدیمت خاطر یبه رضا یاست. فرد هنگام ییایپارانو

 (936ص :یمیکرروانشناسی شخصیت، ) .گران کنترل ارتباط متقابل را در دست دارندیاحساس نکند که د

                                                           
اصلی شخصیت را در  عملکردهایوجود ندارد(  شدهشناخته جزء اختالالت رفتاری کنشی است )برای آن علت زیستی 1

 .امیمینمنوروز  را آن روانی سایکونوروز گویند که برای راحتی نوروزهایو فرد بدان آگاهی دارد. به  یردیگبرنم
. سایکوز ندارد آگاهی، خودحالت  به زیرا ،از حالت خود انتقاد کند واندیتنمانسان سایکوتیک با واقعیت بیگانه است و  2

، ودخ . این بیماران به اختالل شخصیتیودیشمیک اختالل شدید روانی است که در آن ارتباط بیمار با واقعیت قطع 

تری به همین علت باید بس ؛رندیبمبه سر  ،دنیایی که در آن قدرت مطلق دارند ،کامالً اختصاصی ندارند و در دنیای آگاهی

 .شوند
شروع  حاد یا ناگهانی صورتمعموالً بهیک نوع اختالل شدید و مزمن روانی است که   (schizophrenia)اسکیزوفرنیا 4

زیادی مختل شده و تجربه و برداشت  تا حد ،ابد. در این اختالل، فعالیت فکرییو بعد در طول زندگی شخص ادامه م شده

و تصورات قوی خودش و   بین افکار تمیزدادنقابلیت  ،رنیافاسکیزو مبتالبهفرد  .رددیگغیرعادی م ،انسان از واقعیت

  .واقعیت را ندارد
 ،تی روانیبرای حال ،زشکیروانپاست که در  اصطالحی ویا سایکوز به معنای وضعیت روانی غیرطبیعی است  ریشیروانپ  4

 .ودیشمتوصیف  ،از دست دادن تماس با واقعیت  صورتبه که اغلب ودیرمکار ه ب
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روانشناسی ) ر است:یز (DSM-IV-TR) یصیتشخ یهامالک یرااد ییایت پارانویشخص یتخصص طوربه

 (934-939:صساراسون و ساراسونمرضی، 
 واگران قصد دارند از ید کند کهادعا  ،یل کافیبدون دلکه  یاگونهبه، و اساسه یبدون پا سوءظن -9

 برسانند. بیاوآسا به یکرده  سوءاستفاده

 .د کندیترد ا وابستگانیهمساالن  صداقت ای یوفادار در موردل موجه، یبدون دل - 4
ه یلع میدهد، هانآکه به  یمبادا اطالعات کهاین از دلیلبی خاطر ترسگران به یاعتمادبه د از زیپره -9

 .خودش استفاده شود

 استنباط کند. اآنه از یپنهان یدهایوتهد سوءتعبیر کرده ع روزمره رایو وقاها گفته-2

 باشد. گذشتبیو  توزکینهگران ید احترامیبی ایاهانت  دربرابر -5

ن یخشمگ سرعتبه قرارگرفته، و موردحمله یا حیثیتشت یشخص که کندیماحساس  دلیلبی -6

 .زندمیمتقابل  ۀحملدست به  وشود می

ص یتشخ دییت پارانویاختالل شخص مبتالبه، داشته باشد راها ویژگیاین  از مورد 2 که الاقل یفرد

 شود.یداده م

 یبوسهل زوزن حالشرح

خ یدر تار یول .است« ابوسهل» اشهیوکن« یزوزن»نسبتش « نیحس»پدرش  نام« محمد»نامش 

داست که مرد به یپ ؛ واست یادشده« یبوسهل زوزن»نام  به در ذکر احوالش، جزبه ،جاهمه، بیهقی

در اواخر ربع سوم  یو (440-449 ص :ییرضا ابوالفضل بیهقی، ٔ  یادنامه) .ه و نسبتش مشهور بوده استیکن

 .ا رفتیاز دن 250تا  220 هایسال میانا آمد و در یدوم قرن چهارم به دن ٔ  نیمها اواسط یقرن سوم 
 (877: صیوسفی ،کاغذ زر)

ر یت هرات را به پسرش امیوال یسلطان محمود غزنو کههنگامی .قه 208سال  بوسهل زوزنی در

که  ییتا جا ؛کرد یش رفت و ترقیدر خدمت سلطان مسعود پ او بود. یو یکدخدا ،مسعود داد

.ق بنا به ه244هفتم صفر  در مسعود بود. تر خدمتکاران شد و محرم و مورد اعتماد سلطانمحتشم

وان عرض منصوب یرا به شغل د یبوسهل زوزن ،مسعود ریام ،یمندیشنهاد خواجه احمد حسن میپ

که  کندیمر مسعود را وسوسه یام ،یبوسهل زوزن .قه 249سال  در تا کار لشکر را تعهد کند. ؛کرد

ه رانداختن آلتونتاش بف و بیتوق فرمانبهر ی، امسرانجام ست.یر راست نیبا ام آلتونتاش شاهخوارزم

 طانسل. ر به دست آلتونتاش افتادیتوطئه فاش شد و دست خط ام نیا خط خود تن داد.امضا و دست

 .قه 245 سال را صادر کرد. یدستور بازداشت بوسهل زوزن، کند انیطغ ینکه مبادا ویا یمسعود برا

ر ازدهم صفی، چهارشنبهروز .شودیممشغول  یمیو به ند برمیگردد کار سردوباره به  یزوزن بوسهل

سیمای بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی، ).شودیمرسالت منصوب  دیوانیصاحببه  یبوسهل زوزن .قه 299

 (95-96 ص :یسیرئ
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 توانیم، داردبرمی دهپر یو تیشخص از که یغزنو دمسعو هستگاد در یهقیب خیرتادر بوسهل تمااقدا از

 :دکر رهشاا یصلا و مهم ردمو چند به

 کسی که در زمان وزارتش مورد مدح بوسهل ،244 سال در حسنکدن کردار  بردر  کوشش( 9

 بود. قرارگرفته

 .نایربادر به امیرمحمد توسطه شدده بخشوال موا گرفتن پس( 4

 .شودیم بوسهلدن فتاان اندز و بهل عز باعث کهه.ق  249 دره مشاارزخوش لتونتاب آبادر  فساد( 9 

 ن.سااخران وید صاحب یرسوبرای قتل مظفر طاهر با همکاری  تالش( 2

 برن ترکمانا با و رویاروییو مر به فتند را از رمسعواو  .ننقااندد جنگ( مشورت خائنانه در مورد 5

 .داردیمحذر

است  یخویدرشت»:ترسیم کرد گونهاین توانمی یهقیخ بیدر تاررا  او یت اجتماعیشخص طورکلیبه

 .کندیم شاد خواریدشمنش  ۀبرید سراست که بر  یتوزنهیک .آوردینمبر خشمش طاقت  که

فتاده ااست  ناتوانگیری .است نامهربان آزاریمردم .گودشناماست  ینیخشمگ .است مفتن ییجوبهانه

 یساز لتیح .کارانتیخاست  ینامعتمد .گرتوطئهاست  یس سازیتلب .گوگزافهاست  زنیالف .کش

ل ابوالفض ادنامهی ).«دهدیمسلطان را آزار  یاست که تسحب و تبسط او همه حت یگستاخ .است مضرب

 (442ص :ییرضابیهقی، 

 :یبوسهل زوزنق آن با یو تطب ییایپارانو یتیاختالل شخص یهایژگیو

 ،آن هایمالکپنج مورد از ، یبوسهل زوزن تیشخص با( DSM-IV-TR)با تطبیق معیارهای تشخیصی 

 است. اثباتقابل
و اگران قصد دارند از ید کند کهادعا  یل کافیکه بدون دل یاگونهبه و اساسه یبدون پا سوءظن -9

 برسانند. او آسیبا به یکرده  سوءاستفاده

خود  علیهگران را ید اعمالمحدود هستند و  ٔ  عاطفه یااد و داریت زیحساس یافراد دارا گونهاین

 .یندمیا بر یتدارک امکانات دفاع درصدد، اوقاتبعضیاست که  یتا حد هاآن یبدگمان .کنندیمر یتعب
 (87ص  جوانمرد:، 4ی روانی شناسبیآس)

 بوسهل در سر سلطان که:گفتیمخواجه بونصر » .کندیمت صدق ین خصوصیز ایدر مورد بوسهل ن

دنان و گر گرفت ستیبایمقان فرو ست و او را به شبوریراست ن ،نهاده بود که خوارزمشاه آلتونتاش

خوارزمشاه آلتونتاش مانده است که حشمت و آلت  ،برافتادندهمه  یارق و غازیب و اریقر یچون عل

بزرگ و  آید پادشاهیاز جهت خداوند آنجا نشانده  یمعتمدد و یآ برانداختهدارد. اگر او  یو لشکر

 (255-256ص، 4،جدکتر خلیل رهبر حیتصح ،یهقیب تاریخ).«برافزایدار یخزانه و لشکر بس
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جانات یه یسازبرونیبا که بل ،شوندیممواجه  یبا مشکالت ،مانهیجاد روابط صمیدر ا تنهانه ،این بیماران

 .دهندیمنسبت گران یو افکار نامعقول خود را به د تکانه ،9فرافکنی یدفاعسم یخود و استفاده از مکان
 (30: صجوانمرد،4ی روانی شناسبیآس)

 م خاصیند –ان او و عبدوس یاست که م «یجان یگیدشمنا»ار بدیرابطه بس ،ن موردیبارز ا ٔ  نمونه

 4دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی، ).با مسعود وجود دارد یهاخلوتو  یکیب او در نزدیو رق –مسعود 

ر در یخواجه احمد وز ٔ  نماینده عنوانبه ،تحمل بونصر مشکان ییتوانا یبوسهل حت (255-256،ص

ط خواجه احمد یشرا ییبازگو ۀاجازبه بونصر  نکه مسعودیرش مقام صدارت را ندارد و از ایهنگام پذ

خواستم  ،من ادب نگاه داشتم ،میش رفتیپ چون و...  ».شودیمن یسخت خشمگ ،نه به او ،دهدیمرا 

به من آورد و سخن از من خواست.  یر رویام ،سخن آغاز کرد یو چون د.یکه بوسهل سخن گو

 (409همان: ).«بگزاردم تمامیبهغام یو من پ بشد یک از جایبوسهل ن

سر حسنک را به بوالحسن  ،آن هنگام که بوسهل، یسم دفاعیاز مکان استفاده و یعاطف ریزیبرون

ح خود ین عمل نادرست و قبیو به خاطر ا کندیم خواریشرابو در برابر آن  دهدیمنشان  ،یحربل

 یا: »دیگویم، داندیم جانببهحق را خود که. او شودیمده ید ،ردیگیمو مالمت او قرار  انتقاد مورد

 (496: همان«).کردد ین بایسر دشمنان چنبا  ،دلیمرغ یبوالحسن تو مرد

 ٔ  نهیریدالتیام بخشیدن به زخم  برای ،شودمیزمانی که بوسهل زوزنی به اتهام قرمطی بودن بازداشت 

و این خصوصیت را  کندیممتهم به قرمطی بودن  راوی ، حسنک وزیر ٔ  محاکمه ٔ  جلسهخویش در 

دیگری از استفاده او از مکانیسم دفاعی فرافکنی و  ٔ  نشانهماجرا نیز  نیا .دهدیمبه وی نسبت 

این خواجه که مرا » :دیگویمحسنک در پاسخ به این اتهام  کهطوریبه ؛استهیجانات  سازیبرونی

 یدین باا از به حدیث قرمطی، اما ؛شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است مرا ،دیگویماین 

را صفرا  بوسهل« ندانم. زهایچچنین  من این معروف است، و او را بازداشتند بدین تهمت نه مرا که

 (494همان:) بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد.

 یدر ماجرا ،فتنه برپا کردندر  یفرافکن یسم دفاعین افراد از مکانیا ٔ  استفادهاز  یگریمورد د

 یابه خط سلطان مسعود بر اینامه یک بوسهل زوزنیفروگرفتن خوارزمشاه آلتونتاش است که به تحر

ه نوشت ،و تشنه به خون خوارزمشاه است کجات ٔ  فهیطا ٔ  سردستهو  یدربار یقائد ملنجوق که فرد

                                                           
های نامقبول و تهدیدکننده خود احساسات، افکار، آرزوها و تکانه ،فرد  :(projection)فکنیبرونیا  فرافکنیمکانیسم  1

عمل عمده  وفرد د مکانیسم،طی این  .ازدیسآسوده م ،نخود را از عذاب وجدا وسیلهبدینهد و یدرا به دیگران نسبت م

 ،دوم اینکه ند.یکا را سرزنش منهاند و آیداول اینکه شخص دیگران را مسئول اشتباهات و اعمال بد خود م :دهدانجام می

در  ود.یشها، افکار و تمایالت نامقبول خود را با نسبت دادن به دیگران از خود دور کرده و از اضطرابش کاسته متکانه

 .ودیشیاد از این مکانیسم استفاده مز ،پارانویید اختالل شخصیتهای پارانویید و اختالل سایکوتیک
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 ک بوسهل به نامهیتحر.شودیمآن دستور بازداشت و کشتن خوارزمشاه آلتونتاش داده  و در شودیم

 دیگران این عمل را از چشم مسعود ببینند. او ن منظور است که یا یبرا ،نوشتن مسعود به خط خود

ست ش دیبه اهداف شوم خو تا ؛تحریک کند ،رمسعودیبر ضد امرا  کند با آزردن آلتونتاش اوسعی می

ست و از بوسهل بوده ا ین تباهیاصل ا» که کندبه صراحت ریشۀ فساد را معرفی می بیهقی .دا کندیپ

 (262)همان:«.کرده باشد هالتیحآزرده است...که بوسهل اندر آن  یآلتونتاش از و

  .دهدیمزود خود را نشان  یلیخ ییایپارانو انسان هم دارد. یگریامد دیپ، سوءظن

نتوانسته ست. بوسهل ا ادعا بر اینمحکم  یر مسعود گواهیام ۀگفت (469: صیگنجی عمومی ،روانشناس)

که  شنوحرفکه مسعود  یاگونهبه؛ را پنهان کند اشچهره ،دارد در دستکه  یاست با تمام ابزار

چ یرا ه یر گفت: بوسهل زوزنیام» :کشدفرو می او ۀچهرل زود نقاب از یخ ،وافر به او دارد یاعتماد

ر کرد د یکه و اانتهیخ آن ،کارها را زیروزبریب و فساد و یمگر تضر ،دیار نشایشغل را اندک و بس

 (696 ،ص 4دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی،تاریخ  )«گر.ید یهابابباب خوارزمشاه و 

 .کندیم دیترد ،ا وابستگانیهمساالن  صداقت ای یوفادار در موردل موجه، یبدون دل -6

ود نسبت به خ آمیزتوهینبرداشت  هاآنگران حساس است و از ینسبت به حرکات د شدتبهبوسهل 

و  فتدایماز بونصر  ایخاطرهاد یبه  یتوسط و ،شابورید امالک نیخر ۀیقضدر  یهقیب ،ی. روزدیماینم

 اهجایدل به  نهچ یه ،بود یسخت بدگمان مرد» ازآنجاکهو  یبیندمبوسهل آن را  یکند،م یتبسم

 (393: همان).شودمی یهقیاز ب ،تبسم علت آنپس مصرانه جویای .«یدیکش

گران یاست که د یکس ییایپارانو انسان .متناقض داشته باشد یاو رفتار ،ودیشمباعث ، دیتردن یا

 (469: صیگنجی عمومی ،روانشناس.)د برقصندیبا کدام ساز او با دانندینم

 یسر ،ردیگیمم یتصم یمحمود غزنو در عهد سلطان متناقض دارد. یرفتار ،یهقیخ بیبوسهل در تار 

 ،ن مقصودیدن به ایرس یکه برا یو به نان و نام و حشمت و قدرت برسد. راه درآوردها ان سریدر م

بزرگ احمد حسن  ۀخواج ،نشانیتربزرگ ۀخاندر  بر پس تقرب به بزرگان است؛ ،ندیکمانتخاب 

که  کوشدیم چنان کارن یو در ا ردازدیپمفرزندان او  بیتأدو به خدمت و  ستدییام ،یمندیم

 حیصحت بیهقی،تاریخ ) .رهدیم یو از تنگ حال ندیبیم هاییکوین ،یو از و ودیشمخواجه واقع  موردعنایت

کال را در قدرت یب او حسنک میچون احمد حسن را در محنت و رق و (59، ص،9دکتر خلیل رهبر،ج

 ۀممحاکن رفتار را در مجلس یا بازخورد .«دیگویمو او را شعر  ستدیایمحسنک  یبر در سرابیند می

 مراهمان کسی است که  ،واندخمی یقرمط اگوید او که مرحسنک به صراحت می م. یحسنک شاهد

در رفتار که در  تنهانه افت که بوسهلیدر یتوانم خوبیبه ،ن واقعهیاز ا (494همان:).شعر گفته است

 ست.یاعتقاداتش هم ثابت ن
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ه یعل، میدهد هاآنکه به  ینکه مبادا اطالعاتیا از دلیلبی خاطر ترسبه  ،گرانیداعتمادبه  از زیپره -1

 ۀیناحکه از  اما بوسهل به این حکم رسمی ؛است صادرشدهحکم اعدام حسنک  .خودش استفاده شود

 اعتمادی ندارد. است، صادرشدهمسعود 

بوسهل  ،کردندیمدار  حسنک را بر ،گر روز آنیشنودم که آن شب که د ،د عبدالرزاقیاز خواجه عم»

 دخداوند بخسب کهآنگاه؟ گفت: نخواهم رفت تا ایآمدهنماز خفتن. پدرم گفت: چرا  ،پدرم آمدک ینزد

 (499همان: ) «.به شفاعتدر باب حسنک  به سلطانسد ینو ید رقعتیکه نبا

و طرز  را در فرهنگیز ،است هتامخواهان قدرت  وا ؛ندیکمدچار پرخاشگرانه  یهراس را به ن ترس اویا

درت ت قیاست و اگر صاحب تمام معنیبیم آن یشده و تقس یتلق ناپذیرتقسیم ،قدرت نش اویب

 وانیتم (55 ص :اسپربری استبداد و خودکامگی، روانشناختتحلیل ) .ندیبیمخود را عاجز و ناتوان  ،نباشد

ه ط اجازیاما شرا ،دیسلطان را بنما یتحمل برتر واندیتنم یحت ،که بوسهل در درون خود پنداشت

وسهل نکه بیافت. نخست ایدر توانیمن موضوع را یا ،ینیان و آشکار کند. بنا به قرایآن را ب ،دهدینم

او  یجویبرتری یخو ؛رسدیم ین مقام پس از ویو باالتر نیترکینزدمسعود به  سلطنت یدر ابتدا

به  ه اینامو در  ابددرمین موضوع را یا ،. مسعودیشودمشتر یبلکه شدت آن ب ،ردییگنمآرام  تنهانه

 -ن مرد را یو ا بنگریستیمآن را  وپیشپسو  بازجستیمکوتر یما چون کارها ن»  :دیویگمآلتونتاش 

ام د –احمد بن الحسن را  فاضل ابوالقاسم ۀخواجصواب آن نمود که  ،م و آزمودهیدانسته بود -بوسهل

بوسهل  نیم و ایآراسته کرد یو کفایتبهاورند ... و وزارت را یم تا بیاز هندوستان فرمود –ده یاهلل تائ

} ،دیابرآس یستد و مجلس ما از تسحب و تبسط ویک کار بایم تا بر یرا به شغل عرض مشغول کرد

دور نشد و از تسحب و تبسط  آنجا از شده بود ید و آن باد که در سر ویش بندی{ راه رشد خویاما و

 یهامشورتبوسهل در تمام  ،نکهیگر اید (268 ،ص 4دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی، تاریخ)«.بازنایستاد

 :دیومیگمسعود  کهچنانآنو  ندیکمعمل  یشخص ورزیغرضبنا به  یدهد،مکه به مسعود  یمهم

ست بلکه بر آن ا ؛ردییگنماو صالح کار پادشاه را در نظر  ،رویازاین. ندیکم یبه و« بزرگ یهاانتیخ»

 :و قبول قوامحقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی ، ٔ  عقدهبررسی ) که به اهداف خود برسد.

 (69-64 ص
 یت اجتماعیموقع کههنگامی، ایهیایپارانواست. توجهجالببوسهل  است. رفتار آمدهدستبهقدرت 

 دشانیعقا ،و انتظار دارند نندیکمشه یپ یکتاتورید و تعصب، ورندیام دست به یمهمار یبس

 .ندیکماقدام  ،که به او کمک کرده است یه کسیعل یواقع شود. او حت موردقبول وچراچونبی

 .داننیدمکه احساس کند او را باالتر از همه  یمگر زمان ،سدیرنمبه تفاهم  کسهیچبا  ییایپارانو

ن یا ۀهماز غلط بودن  هاآن مسلماً گران هستند.یر دیو تحق یگر سلطه ،مخزن تکبر ،ایهیایپارانو

 او .دیویگمدائم دروغ  ،ییایپارانو انسان ستند.یآگاه ن ،را باور کنند هاآناز دارند ین قاًیعم که هاجلوه
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 ی عمومیروانشناس) .ن نقش را داردیباالتر از همه است و بهتر هاآنکه در  ندیکمرا خلق  ییهاتیموقع

 (469: صیگنج،

در صفحات  یهقید آورده بود. بیرا پد یوجود بوسهل زوزن ٔ  خمیره هابازیسیاستن کردارها و یا

 کرده است. اشاره یزوزن هایبدکرداریبه فساد و رذالت و  ،خ خودیمتعدد تار

و  یرد و آن چاکر را لت زدیخشم گ یبزرگ و جابر بر چاکر یتا پادشاه یشه چشم نهاده بودیهم»

چاکر  نیبد ،بزرگ المی و یب کردیو تضر یجست یو فرصت ین مرد از کرانه بجستی. افروگرفتی

که نه چنان است و  یو خردمندان دانستند فروگرفتمکه فالن را من  یو آنگاه الف زد یدیرسان

کتر د حیتصح بیهقی،تاریخ ) «.است گویگزاف یکه و زدندیمیده خنده یو پوش جنبانیدندیمی یسر

 (446 - 447 ص ، 9خلیل رهبر،ج
 ان بریان و محمودیپدر»گران تشنه بود که یبه خون د چنانآن ،که در اوج قدرتش بود او آن هنگام

 (933 :همان)«شان بگذرد.یبر ا سالمت به یآن بسنده کرده بودند که روز

برای  (446همان: )«نداشت. یدلسوز ،شده و با آن شرارت مؤکد، یدر طبع و یشرارت و زعارت» چراکه

 ،دلیلی جز ترس از دست دادن قدرت یا هراس وانیتنم ،بوسهل ۀجویانانتقامرفتار تجاوزکارانه و  این

 قائل شد. ،وجود قدرتی همسان از

 ازآنها استنباط کند. یپنهان و تهدیدهایرکرده یع روزمره راسوءتعبیوقاو  هاگفته -2
ه ک یزرو از .د آمدیکوچک پد ٔ  جرقهک یکه بوسهل نسبت به حسنک داشت از  یتوزکینهنفرت و 

 یاستخفاف کرده و و یبر و»بوسهل را نشناخته  ،ریدستگاه وز از داریپرده ،ام وزارت حسنکیدر ا

و  ردینه او را به دل گیبود که نفرت و ک یمار او کافیروان ب یبرا ،ن جرقهیا (443همان: «).نداختهیرا ب

 .انه با او رفتار کندیوحش گونهآن

 باشد. گذشتبیو  توزکینهگران ید احترامیبی ایاهانت  برابر در -1

 رظاهبهکه روح  ی، نقشکندیم یکه نقش گذشت را باز یمگر زمان ،ندارد یاو مفهوم یگذشت برا

را در وجود  یو دشمن یورزنهیک، یژگیو نیا (469:یگنجی عمومی،وانشناسر). ندمیکت یبزرگ او را تقو

 رانگید ریگدامن و شدیکمزبانه  ،ن افرادیدر وجود ا ،. آتش حسادتندیکمنه ینهاد ییایپارانو فرد

به  یاست که حسادت بوسهل نسبت به و یهقیب خیدر تارفرد  نیترمشخص ،ریوزحسنک  .ودمیش

به قول  چراکه، ندیکمشه احساس حقارت ی. بوسهل در برابر او همودیشممت جانش تمام یق

 بیهقی،).« یک قطره آب بود از رودی ،ر حسنکیبوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب ام»یهقیب

 (933،ص9دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح
ون ظاهر مندرس د نیا .شودیمدانگاه محاکمه آورده یگونه به مخلق  یبسته، لباس یهادستحسنک با 

ا بر راستخفاف انواع  ،ضیرا یعل ۀواسطبه .ندیکنمف یاز حسادت او را تلط یشأن حسنک، نفرت ناش

و  جانیب. در برابر جسد ندیشیننم آرام هم بازبوسهل  .ودیشمخته یبه دار آو . حسنکاردیدمروا  او
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 ون یخشمگ یهانگاهن اعمال در مقابل یا (495 – 496: همان) .وردیخمحسنک شراب  ۀخوردسنگ 

. ردبیمرنج  ،دیار شدیو حقارت بس بینیخودکم که بوسهل از احساس هددیمنشان  ،حاضران معترض

 که ن باور استیبر ا شاید، ردیبلذت مجانکاه  ۀصحنن یا یستاده است و از تماشایا یاو که بر بلند

 .گر سلطه داردیو بر افراد د است یباورنکردن یتهاقدر یدارا

 سیمای بوسهل زوزنی) .ازدیسم توزکینهدو به هم زن و  ،بدجنس ،بداخالق یشخص از او ایهورزینهکن یا

جای بعد ازآنکه بوسهل به یهقیبارز است که ب ین رفتار به حدیا (2ص :یسیرئدر تاریخ بیهقی ،

 . نباشد اوچشم  یجلو ،ندیکم یسع میشود،دار  ریاست دیوان رسالت را عهده ،مشکانبونصر

ازدهم ماه صفر و کار راندن گرفت. سخت ی ،وان بنشست با خلعت روز چهارشنبهیو بوسهل به د»

حال شرارت و  یچون لخت و کردمیم یو جاه و حشمت به ،من آنچه جهد بود ،گانه بود در شغلیب

 کهنانچ ،امیر بهنبشتم  یرقعت ،چیزهاهمه بهدم که ضد بونصر مشکان است یو د دریافتم یزعارت و

جان  یش بنده و چون ویبود پ ی: بونصر قوتگفتم ،یریاستعفا از دب یدر معن سندیرسم است که نو

 ،م داردیحق خدمت قد و برفت ،که در دل داشت یرا قوت بنده ،گر شدهید هاحال ،داد یعال مجلس به

 (394ص،9دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی،تاریخ ) «است. بدخوی یمرد که کند ید که استادم ناسازگارینبا

ان و یم سلطان مسعود به جنگ با سلجوقیتصم در ست.ا او بدخلقیو  بدجنسی یایز گوین مثال نیا

و  انیو درمانده شدن لشگر سالیخشکل یبه دله، ر خواهانیح خیبه نصاو عدم توجه به مرو  یرفتن و

 واندیتنمبوسهل  کههنگامی ،در مقابله با دشمنان ین آذوقه و کسب آمادگیرفتن به هرات جهت تأم

ر مسعود در جنگ با یدر منصرف شدن ام گرسلطهصاحب قدرت و  یفرد عنوانبهخود را  ٔ  نقشه

از زبان  یهقیبکه  زمانی و شودیمن یار خشمگیبس ،سازد یان عملیاطراف یگریانجیبه مان یسلجوق

ما » :دیویگم، ندیکمان یب، بوسهل یبرا ج مذاکرات با سلطان مسعود راینتا ،الصمدخواجه احمد عبد

و بوسهل  . بازگشتم و بگفتممیشیاندیمباشد که به از آن باشد که  ،ز بنهیتو ن ،مینهاد بالهادل همه بر 

 (327همان:.«)بود یکار بشدکه سخت بد دل مرداز 

ن یمگخش ،سرعت به وموردحمله قرارگرفته،  یا حیثیتشت یشخص که ندیکماحساس  دلیلبی -2

 .ندیزممتقابل  ۀحملبه  ستد ود ویشم

 گرفتهانجامحسنک  یبدون آگاه ،ن رفتاری. اندیکم احترامیبینادانسته به بوسهل ، حسنک دارپرده

 یدارپردهن رفتار از یدن ایبا د، است فراوان یمکنت صاحب قدرت و ،در دربار که بوسهل است.

 شیادشدن به هدفش یاز رس بعد و ودیرمش یپ ،قتل حسنک یکه تا پا زدییرمچنان به هم  ،هیپادون

 .ندیکنم یرا مخف
 بااو  یت اجتماعیکه موقع ی. کسندیزمر سر یحق یتیفقط از شخص ،چنیناین یرفتار است پرواضح

 ،نندینشیمقدرت  یبر کرس یوقت مبتال هستند ،ن اختاللیکه به ا یندارد. افراد یهمخوان ،شتیشخص

ز را احساس یر و ناچیحق یتیشخص ،اما در درون خود ،دارند اختیاررا در  یرونیعناصر قدرت ب اگرچه
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 رانگیشاهد حقارت د دیبا ،احساس کنند برتری ونکه خود را در موضع مثبت یا یبرا آنان ،کنندیم

امگی ی استبداد و خودکروانشناختتحلیل ) .ردیقرار گ دییتأموردآنان  و تفوق یمهتر تا باشنددر برابر خود 

و از  است بیندهان ،سلطان مسعود ست.ین گاه بلند آلتونتاشیجا دنیبوسهل را تاب د (92ص :اسپربر،

ن ابزار قدرت، به نفع یاو از ا ،هدیدنمبوسهل اجازه  یحقارت ذات و حسادت دارد. یشنوحرف ،بوسهل

 بیهقی،اریخ ت )زد.یبرانگ ن بردن آلتونتاشیاز ب یتا سلطان را برا ندیکم تالش گران استفاده کند.ید

 (297ص، 4دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح
. ودشیممنصوب  وان رسالتید ریاست به ،با اکرام فراوان است. سلطان مسعودمعتمد مشکان  بونصر

 ،یزدن به توطئه در باب و دست باو  ندیکماس خطر ساح ،بونصر یمقام واال ٔ  مشاهدهبا بوسهل 

را  یو ٔ  هچهراز بونصر  وییعیبجبا  ندیکم سعی او .ازدیسم بدگمانر را نسبت به بونصر مشکان یام

 سازد. دارخدشهر مسعود یدر نزد ام

که  گاهیتا بدان جا فتادیگاه نیبد گفتن به جاچ یت بزه کرد و هیکمان قصد و عصب یو بوسهل زوزن»

 (52)همان: .«نار بتوان استدیصد دیگفت: از بونصر س

 جزئیار یو به علل بس راحتیبه وجود دارد، ینقص ن افراد هرگز قبول ندارند که در اعمالشانیا

 شانیهاقضاوت .ذارندیگمرا به خاطر هوا و هوس خود کنار  کسهمهو  چیزهمه. وندیشم یاحساسات

 گاههیچ ،بررسی مورددر تمام متن  (469: صیگنج ،ی عمومیروانشناس) .و عجوالنه است یغلط، سطح

 .ودیشنمده یا اقرار به گناه از طرف بوسهل دی یمانیاز پش اینشانه

د و یکارها نخست ببر ۀهمز در یبوسهل ن» چراکه ؛سدیرنمبوسهل به فرجام  تدبیر و تأملبی اعمال

 4بر،جدکتر خلیل ره حیتصح بیهقی،تاریخ  )«اندام آمد. یتنگ و ب ،پس بدوخت تا موزه و قبا ،نگرفتاندازه 

 (203 ص،
 ازآنکهپس (469: صیگنج،ی عمومی روانشناس) .شدن احساساتش است دارجریحهامد یاو پ توزیکینه ابراز

مت ار مالینام سلطان بس ل رفتارش در مجلس قباله نوشتن اموال حسنک بهیخواجه احمد او را به دل

 لیدل (499ص، 9دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی، اریخت ).«امبرنیامدهش یخو یبا صفرا» :دیویگم ،ندیکم

ر یکو سخن گفتن خواجه با حسنک وزینعدم تحمل در باب  ،از جانب خواجه احمد یمالمت شدن و

لش و امواخته خواهد شد یبه دار آو نیر المومنیام فرمانبهبودن  یل قرمطیاست که به دل یدر مجلس

 .ددیگرممصادره 

. ندهستگران یاز د یجدا ،ز اغلبینی عاطف ازنظرهستند،  یناسازگار و جد ،هینکا عالوه برن افراد، یا

یماری پارانویایی ب) .نندیکز میت پرهیمیگران از ابراز صمیدرواقع در برابر د ند وییاآنان به نظر سرد م

 (74ص :یعبدالملک، توهم

را  بوسهل» ،شد ردوبدل یسخنان حسنک ون او یب و خواند یحسنک را قرمط ،که بوسهل یدر مجلس

 مجلس نیاخواجه بانگ بر او زد و گفت: ،و فرا دشنام خواست شد برداشتد و بانگ یصفرا بجنب



 
 
 
 
 
 

 
 39زمستان-46 شماره پی در پی -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/292

 

 

 سپس( 494ص، 9دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی،) «ست؟یچ حرمت نیه میانشستهنجا یسلطان را که ا

ما را حرمت و  ریوز ،ایتشنهن مرد ید که گرفتم که بر خون ایک بمالیبوسهل را بخواند و ن ،ریام

 ودر محمیدر روزگار ام انهشخخی یرا ماجرا داریناخویشتنن یا لیداشت. بوسهل دل یستیحشمت با

 یراب یواکنشن یچن نگذاشته است و جابه آن از یکه گرد گذر زمان رنگ ییماجرا (499همان: ) .اندیدم

 است. آورتعجبآن 

نتظار ا یخود احترام یطلبکار است و برا یفرد ،ییایمار پارانویب ،که ذکر شد یاتیعالوه بر خصوص

  است. خودمحوریو  ییٲاو انباشته از خودر درون است.دارد که مخصوص بزرگان 

بوسهل  از غرور یناش انتظار را به دنبال دارد. حدبی توقعی وکه غرور  (460: صیگنج،ی عمومی روانشناس)

د شاه، دارد وجودان کارگزاران یتر از او در مباکفایت یشخص کهدرحالی ،گرفتن منصب وزارت یبرا

 یباد یبوسهل زوزن ،به وزارت منصوب شد 244در ماه صفر  یمندیاحمد م کهوقتی ست.ا ن ادعایا

نخواست و خواجه  ،دادندیمن وزارت بدو یکه ا مودینمنباشد و به مردمان  ترکهولناگرفت که از آن 

 ی،بیهق تاریخ).دیویگمدانستند که نه چنان است که او  ،که خرد داشتند کسانی و استآورده  یرا و

 (409 ص، 9دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح
ه است ک غیرممکناو  یقبول ندارد. برا ،که باشد یاز هر نوع ،را ینظم گونهچیه، یشخص چنیناین

گران او را بشناسند. یگران مستثنا باشد و دیکند. انتظار دارد از د یرویپ ،یبتواند از نظم گروه
 (469: صیگنج،ی عمومی روانشناس)

 رفتار تدارک کار برادرش محمد کرده است. صرف راهمت خود  تمام ده است.یمسعود به قدرت رس

 و هامال ،ندیکم مسعود را وادار ،است. بوسهل درباریان ونگاه مردم  بینذرهر یز یخاندان شاه اعمال و

-203 ص، 4دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی،)تاریخ  .بازستاندرا  ان داده بودیکه محمد به دربار هاییصله

ر اما بوسهل ب ،هستند ین کاریچن مخالف انجام القولمتفقاست که تمام بزرگان  ین در حالیا (207

 ،یتیمسؤول یب و ینیگ برکه احساس خودبز گروه باناهماهنگ  یینوا .ندیکم یخود پافشار ۀدیعق

 (469: صیگنج،ی عمومی روانشناس ).ذاردیگمش یبوسهل را به نما تمرد و یسرکش

، نیاوجودابن انتقاد را، یترکم یرند، حتیوانند انتقاد را بپذیتوند، نمیشم ییمرتکب خطا کههنگامی

ن یا ازند.یسم کوهن افراد از کاه، یند که ایگران بگوینند. ممکن است دیکگران انتقاد مید اد ازیار زیبس

 یآسانهب، ذارندیگنمان یدر م کسچیه، تصورات خود را با نندیکمافکار درست را قبول  ،ندرتبه ،افراد

 (74ص :یعبدالملک، پارانویایی بیماری توهم ).نیستندو قابل اصالح  نندیکنمر ییتغ

که به مسعود داده  یمهم یهامشاورهبوسهل در  ،ندیکم دییتأ ،سهلت را در بوین خصوصیر ایمثال ز

 ،دار کردن حسنک بر ۀدربار چه ،عمل کرده است ،یشخص ورزیغرضاشتباه نموده و بر اساس  ،است

 بازستاندن مسعودبرایوادار کردن  ۀدربار چه (446-496 ص ،9دکتر خلیل رهبر،ج حیتصح بیهقی، تاریخ)

 برانداختنو  فروگرفتن باب درچه  و (207-203همان ) ،بودان داده یکه محمد به دربار هاییصله وهامال



 

 

 

 

 

 

 344/بررسی اختالل شخصیت پارانویائی در بوسهل زوزونی در تاریخ بیهقی

 

بد اییدرنم و ندییبنماشتباهاتش را  و داندمی خود، جانببهحقشه یاو هم اما( 257-260همان:) آلتونتاش.

عبرت  هاآناز  باز (265:همان) ،افتدفرومیو به زندان  شودیمدچار ضجرت  ،اآنهگاه به خاطر  ،باآنکهو 

 باعامل پوشنگ  ،مظفر طاهر در قتل یهمکار .رزدیومش اصرار ینادرست خو یارهاکبر  و یردیگنم

 ون است یسخت خشمگ ،ترکمانان ٔ  حملهر مسعود از یام کههنگامیبن المعتز در  یسور یهمدست

شتن ک و (653همان:).شودیمصادر مسعود ازجانب یختن ویفرمان به دار آو ناخواسته ،ن بحبوحهیدر ا

 به ندافگ یاو را در قلعت ،بد بود یآنکه با و حکم به یبوسهل زوزننگونه که یبد ،ینینصر صبو

 ۀازجمل (792همان:) ،بساختند و آنجا گذشته شد یاز و فرا کرد تا یکه در باب و یصورت به هندوستان،

 .ستا هاآن

 ییرسوا ،آلتونتاشت یدرا ،وسوسه کرده بود یو هیر را به توطئه علیام ،بوسهلآلتونتاش که  یدر ماجرا

بوسهل عارض را بخوانده بود و به »مان است یمسعود که از عمل خود پش .به بار آورد یزشت یاسیس

 ،4ل رهبر،جدکتر خلی حیتصح بیهقی، تاریخ)«؟تو یخطا یرهایتدبن یاز ا یکه تا ک وگفتهده بود یزبان بمال

ر یاست و ام شدهانجامتوسط بوسهل  وبارهان اعمال بارها ین است که ایانگر ایب گفتار ۀنحو (269ص

 ندارد. یسهل زوزنبو به اصالح یدیچ امیه

را  و همه هدیدمگران را به هدر یخود و د یاست که انرژ کنندهخسته کامالً یفرد ییایانسان پارانو

و بوسهل به اوج  دییامکار  یرو ،مسعود کههنگامی (469: صیگنجی عمومی ،روانشناس). وردیامبه ستوه 

او  ۀدربارچون بونصر مشکان  ایخواجهو  رندیبمهمگان در ترس و هراس به سر  ،سدیرمقدرت 

دکتر  حیتصح بیهقی، تاریخ).« کنمیمروزگار کرانه  ٔ  حیلهبه  ،امآمدهجانبه} بوسهل {  یاز و»: دیویگم

شتر از همه هراس دارد یاز بوسهل ب ،انیان تمام پسریاز م یو حاجب عل (400 ص ،9خلیل رهبر،ج

 ینخاصه که بوسهل زوز ،گانگان باشندیان { به منزلت خائنان و بیشان } پسریان ایان در میمحمود»

 (25همان:.«)دهیبنهاده و همگان را بخر هاقاعدهاست  برکارشده

 :گیرینتیجه

بت به ر نسیفراگ سوءظنو  اعتمادیبی)د ییت پارانویاختالل شخص یافراد دارا یاگیهژیوبا شناخت 

تصور  ،یبدبین ،ادیت زیحساس و ؛شودیمر ید و مغرضانه تفسیپل انهآ یهازهیانگ کهطوریبه ،گرانید

و  (423: صیانیآشت یفتح،ی روانشناختی آزمونها ) ر مردم(یسا ۀدربار ییهاتیشکاو  منشیبزرگاز خود 

 یاراد ،که بوسهل ودیشمجه حاصل ین نتیا یاعمال بوسهل زوزن و افکارات و یخصوص مطابقت آن با

 ،قامانت ،یتوزکینه ،چون: حسادت ییبا رفتارها ین اختاللیچن و استد ییت پارانویاختالل شخص

 دهپیداکر ینفرت و انتقام در او تجل ،خشم ،جوییبرتری ،ازحدبیشت یحساس ،یبدگمان ،سوءظن

رون بوسهل را چنان به یدرون و ب ،یشینما –یتیمتنوع روا یهاروشبا استفاده از  یهقیب و ؛است

 برد. یدر او پ ین اختاللیبه وجود چن وانیتم خوبیبهده است که یر کشیتصو
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