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 تخصصی زبان و ادبیات فارسیدکتری   -2

 چکیده

کاوی به کالبدشوکافی آن روانو شوود  روان میروح و ادبیات سوب  تطط    ؛ای دوسووهه دارندادبیات رابطهو کاوی  روان     

 ،  هافتن دانشاکنون نیز با هوهّ  ،اسو در ادبیات گذشوته ضووور داشوته  .کنندمیامروز روانکاوان مطرحچه را آن و  پردازدمی

توان به نکاتی چون شوناتتی میبا بررسوی سوبا ا ر ها هنری از دهدگاه روان  .شوودمیروانکاوی به صوورت لطیی مطرح

ناتوآگاه فردی و   ۀاز نظر هونگ ناتودآگاه به دو گونو . ها در تطق ا ر پی بردهای شوووخصووویتی هنرمنود و بازتا  آنوهژگی

،  دهگر ناتودآگاه ۀگون  .دانداو ناتوآگاه فردی را ضدفاصووب بین تودآگاه و ناتودآگاه جیعی می  .شووودمیجیعی تقسووی 

تارهخ  دادن الیال  راه نشووان  تر از ناتودآگاه فردی اسوو  و ازناهافتنیتر و دسوو ناتودآگاه جیعی که ژرف  :لبارت اسوو  از

ادبیات و تارهخ مورد نقد و بررسوی  ۀموضوو  آن در دو ضوز با توجه به  سونگ نرر فارسوی اسو  کهبیهقی از جیطه آ ار گران

 .گیردقرار می

 .بیهقی، روانکاوی، شخصی ، هونگ، بیهقی  تارهخ:  دیکل های  واژه

 مقدمه

  کتابی از جهات متفاوت )ادبی، تارهخی، اتالقی،،  سورشوناس دنیای اد  و نوهسوندگی در روزگار وزنوهان ۀبیهقی، چهر

متوالی هیچنان متنی شواهسوته پژوهش و بازنگری   هایقرن؛ که پس از گذشو   اسو گذاشوتهبرجای   بدهببیو   نظیربی...(، 

، هاشخصی ، ضقیق  در تحطیب جزئیات ضوادث و ارزهابی  نوهسیتارهخاس . وی ضین در نظر داشتن نکات دقیق و ظره   

اصوطی تود جه  تحرهر  ۀلبرت گرفتن از تارهخ را انگیز. هر چند که او کندمیو متحیر    زدهشوگف هر تواننده ا ر تود را  

ای به ضاصوب آهد و مگر کسوی  کند: »ورض من از نبشوتن اهن اتبار آن اسو  تا توانندگان را از من فاهدهاهن کتا  ذکر می

 .(۲۲6 :۱۳90را ازهن به کار آهد« )بیهقی،  

تواند ضوادث می ۀنقیووی اسو  که هر توانندهای متعدد، متفاوت و گاه ضود و  نیاهش شوخصوی   ۀصوحن  ،تارهخ بیهقی

وادث های شوخصویتی آفرهننده ضشواهد تارهخ چیزی جز تکرار اهن تی   جو کند؛وتصووهری از شوخصوی  تود را در آن جسو 

شوناسوی شوخصی ، کتا  تارهخ  های لینی مباضث اصوولی در روانرو برای هافتن مصودا از اهن  ؛روزگار نباشود  ۀمشوابه در پهن

  ی التیاد و بیمورد  در زمان ضاکیی  سوططان مسوعود، جو بدبینی، سوو،ظن، اتهای بی یار شواهسوته و مناسو  اسو .بیهقی بسو 

افراد در جه  رفع اهن بدبینی و اتهای و جط  اطیینان    وو ّ ّکه تیای ه  شوو قدری گسووترد دابه مقامات باال و پاهین به

مقای ال  از گرا بر بیشووتر افراد صوواض سوونخ منشووی مرده  ای کهونهبه گ  ؛هاف صوواضبان قدرت نسووب  به تود اتتصووا   

مند اسو . مقامات رده پاهین وطبه دارد. اهن سونخ به تعبیر فروی، به مر،، تباهی و وهرانگری لالقه  ۀسوططان مسوعود و کطی



جال  اهنجاسو  که   گیر باشود؛رو و فاصوطهکند و هرگز در آهنده نیسو . تیاهب دارد که سورد، ترددر گذشوته زندگی می

 .(113- ۱4 :۱۳۸۳)کرهیی،    بند قانون و نظ  و به کار بردن زور و قدرت هستندچنین اشخاصی شدهد پای

چرا که تارهخ    اسو ؛ود را در تارهخ فرافکنی کردهها و باورهای ترسود بیهقی اندهشوهی به نظر میشوناسو براسواس روان

توان توا ضودودی بوه می  ،متن توارهخ بیهقی  بوا نگواه روانکواوانوۀادبی اسووو .  کوه هوا متن توارهخ بواشووود ا ری  بیهقی بیش از آن

گیری از کارکردهای نگرشوی ضوین روانکاوی و با بهره برد وها، باورها و ضوییر نوبسونده پیهای درونی، اندهشوهکشویکش

 پنهان وی بپردازه . شدن بخشی از نییۀ تارها و چهرۀهای ا ر به روشنتحطیب شخصی 

 پیشینۀ تحقیق

اسو ؛ امّا  ن و پژوهشوگران بسویاری بودهکه هییشوه مورد توجه محققاتارهخ بیهقی از جیطه متونی نرر فارسوی اسو  

 .اس گوهی در گفتار و نوشتار ابوالفوب بیهقی صورت نگرفتهتناقضای در ضوزۀ گونه پژوهش جداگانههیچ

 نقد روانکاوانه

بخش   دواو سوواتتیان روان را به   .دشوو آواز قرن بیسوو  با فروهد آوازاز  انه در جهان  تارهخ روانکاوی و نقد ادبی روانکاو

  ، درمان اهن اسوو  کهکار روانکاو و روان  .شووودمیاداره  «فرامن»و   «من«، »نهاد»کرد که با تودآگاه و ناتودآگاه تقسووی 

   .بیابدهای اتتالل را ند و رهشهکهای بیداری تبدهبها را به نشانهؤهای رنشانه

های  شوود و بازتا  کشویکشا ر به نیاهندگی هنرمند ضاضور می  ،در نقد روانکاوانه که دسوترسوی به تالق ا ر وجود ندارد

 ،های روانیها در پی درک تناقضکرد و در ورای آنمیفروهد نوشوتار را مانند توا  بررسوی شوود.میروانی و ناتودآگاهش  

 .(74: 1374  ،)هاوری بودشدهسرکو های ناهشیار و موارد  ترس،  آرزوها

 ناخودآگاه

بسویاری از الیال    ۀدهندتواند جه ای اسو  که مینیروی بالقوه  ،شوناسوی تحطیطی مدنظر اسو ناتودآگاهی که در روان

نولی   ،ابش بوده و هیین تواسووتهکتسووزاهی در چرتش او از نگارد  ه یر بأاه بیهقی تگپس ناتودآ  ،و کردار آدمی باشوود

  . رودیهای نقد ادبی به شوویار مشووناتتی ها ا ر تنها هکی از روهکردنقد روان .اسوو به ارمغان آورده او لذا  وجدان برای

 .شناسی اس شدن به قطیرو روانتفسیر ها ا ر ادبی و کندوکاو در ماهی  آن کشیده ،بسیاری از محققان بر اهن باورند که

تغییراتی را   لزوماً  ،شوناتتی ژرفاهیکشوفیات جدهد روان  .کندری مفهوی وا قعی متن کیا گتواند به روشونشوناسوی میروان

تر  بینانهتر و بارها الیال بشوری را با دهد بسویار شوخصوی  ،سوازدزهرا ما را ناگزهر می ؛در اتال  جیعی ما سوب  تواهدشود

. جو کردواد جسوو روان او و تیاهالت ناتودآگاهانهلامب اصووطی را باهد در  .  (269:  1389  ،راردهی  )هونگ ق مورد داوری  

بطکه با تحطیب و با دهدگاهی برگرفته از نقد روانکاوی    ؛راضتی با بررسوی ظاهری کتابش قابب درهاف  نیسو تیاهالتی که به

 .(269: 1389  ،هونگ ) ناتودآگاه و لط  اساسی آن پی برد  ۀکنندای روشنتوان تا اندازهاس  که می

 داستانی تاریخ بیهقی   یهاشخصیت

 :شوندمیزهر تقسی   دستۀداستانی به سه    هایشخصی با توجه به موضو  پژوهش 



دهد. کسوانی که با اتال  و توانهای نیا را در اهن افراد میوسویعی از صوفات و وهژگی  ۀگسوتر  الف( شخخصخیت مت:ت: 

)فتواضی،    پسووونود و مربو  را دارنودای لوایدهنود و در جوامعوه چهرهقرارمیتوأ یر رفتوار توهش  منش نیکو دهگران را تحو 

۱۳۸۶ :۱۶۸.) 

های منفی با توصوی  وجوهی از تارهکی و بدی در وجود اهن افراد به نیاهش   ( شوخصوی  منفی: ترسوی  شوخصوی 

  دهند میز بدی را نشوانانگیزند و با اتال  زشو  تود نیادی ار تواننده را برمیاسو . افرادی که ضس تنّفگذاشوته شوده

 (.۱۶۸: ۱۳۸۶)فتاضی،  

ها با لنوان شوخصوی  پیچیده ها جامع نای  اشوخاصوی که در جرهان داسوتان از آن ج( شخخصخیت پیدیده )مام:(:

شووند. در  ل و دگرگونی در شوخصوی  و رفتار توهش میدهند و دچار تحوّبره  از تود رفتار و الیالی متفاوت بروز میمی

هافتن شوخصوی ، دگرگونی وضوعی  ظاهری نیسو . تحول شوخصوی ، آن چیزی اسو  که روی تود لتحوّ  واقع »منظور از

 (.۱۶۸: ۱۳۸۶سازد« )فتاضی،  یملگیرد و شخصی  انسانی وی را متحوّمیفرد صورت

های بزرگی که از میانشوان  عدی و پیچیده اسو  و ما آن را در پیوند با صوحنهاهن شوخصوی  دارای زهرسواتتی چندبُ

»اهن شوخصوی  فراز و نشوی  بیشوتری در زندگی دارد. او دارای  ؛  آوره اسو  به هادمیل هافتهشوته و در آن تغییر و تحوّگذ

 .(۵۹: ۱۳۷۷بینی باشد« )فوالدی تاالری،  شود تا رفتار او ویرقابب پیشهای ضد و نقیوی اس  که بالث میتصط 

 های متقابل در تاریخ بیهقی شخصیت

سوتان از افرادی نظیر ضسونا وزهر، بونصور مشوکان، تواجه اضید مییندی، توارزمشواه آلتونتاد،  بیهقی در جرهان دا

عدی سووازنده و مفید به تواننده که شووخصووی  تود را در بُ  بردمیهای مرب  نایافرادی با وهژگی  لنوانبهامیرمحید و ...  

به   ،دارند  کنندهوهرانا ری   هاانسوانجامعه و ذهن      که بر رویباهد با افرادی مخرّ  ،داسوتان سوویآندهند و در  مینشوان

بواشووونود و را بر روی مخواطو  داشوووتوه  توجوهقوابوبتواننود نفوذی  افراد مربو  در داسوووتوان می  .کشووویکش و جودال بپردازنود

 دهند.  معنوی را در وجود تواننده شکب  اندازهایچش 

  کنند. می... نقشووی منفی در داسووتان را اهفا   بگتگین ضاج  وافرادی به مانند بوسووهب زوزنی، لطی راهض، لطق قره ،  

  ها شووخصووی . لدی وجود تعادل فکری و روانی در وجود اهن اندآمدههای مرب  به صووحنه  برای تباهی شووخصووی  نولیبه

  شوووند اهن اشووخا  منفی گرفتارمی  طعیۀشووود و آنان در دای و فکری افراد مرب  داسووتان می  توردن تطه بهبالث  

 .(3: 1397)گراوندوضاتیی،  

 کشمکش

.  شوودمیو به لط  تعارض و توواد تطق   افزاهدمیبر جذابی  داسوتان   هاشوخصوی کشویکش در جرهان داسوتان و میان  

»کشویکش ها جدال در اصوطالح ادبیات    بردمیپیش تحرکبیقب سواده و نیاهشوی  نتوواد در داسوتان، آن را به سوی   لدی

.  رهزد میبا نیروهای مختط  داسووتان اسوو  که بنیاد ضوادث را پی  هاشووخصووی ، تقابب میان  داسووتانی و ادبیات نیاهشووی

: ال ( کشوویکش  هابدمیبه چهار صووورت نیود   والباًنو ، کشوویکش دو شووخصووی  با هکدهگر اسوو . کشوویکش    ترهنراهج

 (.۱۱۶۶: ۱۳۸۷جسیانی،  ( کشیکش ذهنی، ج( کشیکش لاطفی، د( کشیکش اتالقی« )شرهفی و جعفری،  



مرب  ضسنا وزهر، بونصر    اندهشۀدر جرهان روی کار آمدن مسوعود وزنوی، بیشتر شاهد کشیکش ذهنی و تواد میان  

منفی بوسوهب زوزنی، مسوعود وزنوی و ... هسوتی . جدال اهن تفکرات با لنصور   اندهشوۀمشوکان و توارزمشواه و ... در مقابب با 

اندهشووی اسوو  اما پسوورهان در صوودد  تفکر پدرهان مرب  و در جه  مصووط   شووود کهمیگو برای تواننده مشووخ وگف 

پسوورهان    اندهشووۀپسوورهان وال  بر   اندهشووۀ.  اندداسووتانهای مرب   و با نگرد منفی تود در تقابب با شووخصووی  اندتوطئه

س  که بحران را اوج داستان در هیین کشیکش ا نقطۀ  .آوردمیشود و زمینه را برای ضوادث و رتدادهای بعدی فراه می

شوود و دهگر منجر به جدال میها با ه های داسوتان و مخالف  آنشوخصوی   وگوهایگف .  کندمیدر متن داسوتان وارد 

 .برای شرو  دشینی اس   ایبهانهتود 

 گر شخصیتکشمکش، نمایش

های موجود ز شوخصوی نولی اۀ  دهندهای متفاوتی وجود دارد که هرکدای نیاهنده و نیاهشدر تارهخ بیهقی شوخصوی  

هاهی  دردی برانگیزند و بعوی، شخصی هاهی با وجوه انسانی مرب  و ه ها شخصی اند. برتی از آنزمان بیهقیۀ در جامع

انگیزند. شوخصویتی مانند مسوعود با داشوتن تصووصویاتی از هر دو گروه، گاهی مرب  و گاهی  های نفرتمنفی و با وهژگی

موانود؛  میفراتر از آن، چهره واقعی او توا ضود زهوادی برای مخواطو  لوادی، پیچیوده و مبه  بواقیکنود و هوا ضتی  میمنفی جطوه

و در تالل رواه ، مخاط  را با   تدرهجبه،  زمانه طور ها بهاما هنر بیهقی اهن اسو  که در ضوین پرورد انوا  شوخصوی 

وجود مختطفی از ابعاد شووخصوویتی هرکدای آشوونا و با نیاهش تووواد فکری و رفتاری آنان، وجوه مرب  و منفی هر ها از 

کند. طرفین توواد بسویار  را آشوکار می  هاشوخصوی کند. »توواد بیش از هر تصووصوی  دهگری،  میها را برجسوتهشوخصوی 

:  ۱۳۷۶« )سوینگر،  آهدمیضس تیرکز شوخصوی  به دسو  ترهنقویجاد توواد بین دو شوخصوی ،  و با اه  کنندمی توجهجط 

 کرد:کطی تقسی   ۀنسبی به سه دست طوربههای موجود در متن بیهقی را شخصی  توانمیترتی   به اهن ؛(۱۲۸

هاهی با  شووخصووی افرادی مانند بونصوور، ضسوونا، تواجه اضید مییندی، توارزمشوواه آلتونتاد، امیرمحید و ...    -1

های و رفتارشوان و توواد اهن رفتار با شوخصوی   مرب  هسوتند که بیهقی با توصوی  لیطکرد  معیوالًهای شوخصویتی  وهژگی

قربانی الیال    والباً  هاشوخصوی کند. اهن های مرب  میلنوان شوخصوی ها بهمنفی داسوتان، مخاط  را مجا  به پذهرد آن

 .انگیزدبرمیر مخاط  را  دردی و تأ ّضس ه  نولیبهو هرکدای   اندشدهمنفی داستان  های  رانه شخصی گرانه و مزوّتوطئه

ها  های شوخصویتی بد آنداسوتان بر وهژگی  جایجایاند که ه  در  های منفی داسوتان بیهقیگروه دوی، شوخصوی   -۲ 

  طوربهای مرب  نیز  هها در توووواد و تعارض با شوووخصوووی های منفی آنو ه  وهژگی  شوووودمیمسوووتقی  تأکید   طوربه

های منفی  وهژگی صراض بهدر مورد شخصی  منفی بوسهب، بیهقی گاهی   مرالً؛ شودمیداده  ویرمستقی  به مخاط  نشان

در توطئه لطیه ضسوونا(، تووواد و تعارض او با   مرالًگاهی در الیال و رفتار ) .(۲۲6:  ۱۳6۸بیهقی،  )کند  او را گوشووزد می

 .(۲24: ۱۳۵۰)رضاهی،    گذاردمیهای مرب  داستان تصوصیات منفی شخصی  او را به نیاهششخصی 

 لنوان بهمسوتقی     طوربهاما مسوعود شوخصویتی متفاوت از اهن دو گروه دارد. بیهقی گاهی اسوتبداد و تودسوری او را    -۳

مرب    ایچهرهاو در جنگ، دبیری، مهندسوی و ...    هایمهارتکند و گاهی با برشویردن  میوهژگی منفی شوخصوی  او بیان

کنود، نو  ارتبواو و کشووویکش او با دو گروه ؛ اما چیزی که شوووخصووویو  او را پیچیوده و مبه  میگذاردمیاز او به نیواهش



خصیتی با ابعاد تارها و منفی  ش  های مرب  و منفی اس  که گاهی او را فردی با وجود شخصیتی روشن و گاهیشوخصی 

ببرد، ضسونا را از بین  ایتوطئهتا در    شوود،میسواز  ه   –شوخصوی  منفی داسوتان    -او با بوسوهب   کهگاهآنکند.  میمعرفی

  گیرد میاز بوسوهب انتقای  کهگاهآناما    گیرد؛می؛ زهرا در توواد با شوخصوی  مرب  داسوتان قرارشوودمیچهرۀ منفی او برجسوته

بندی کامالً  چه در اهن تقسوی . آنآهدمیموجه از او به نیاهش در  نسوبتاًاز کرده تود پشوییان اسو ، شوخصویتی    و گوهی

مشوهود اسو ، نو  ارتباو اهن سوه گروه شوخصوی  اسو  که بر مبنای کشویکش و توواد، وجوه مختط  شوخصویتی هرکدای را 

ها ها ماهی  وجودی آنها و کشیکش میان آنشخصی پردازی بیهقی، تواد در الیال  دهد. در واقع در شوخصی مینشوان

زهرا در نیاهش، اصوووالً نو  ارتباو و لیب  د؛  ای اسوو  که در درای اهیی  فراوانی دارگذارد و اهن مسووئطهمیرا به نیاهش

درای به کند. »کشویکش اسواس درای اسو . میها را برای بیننده روشونمتقابب اشوخا  اسو  که ابعاد مختط  شوخصویتی آن

به  بطکه  ؛روندها از برتورد در نییشوخصوی   کنند. در درایآمیز برتورد میپردازد که با هکدهگر مالطف هاهی نییشوخصوی 

شووند، جنگند، درگیر میشووند، میرو میکند. با هکدهگر روبهها و تیاهزات تأکیدمینهند که بر تفاوتمیای پوها قدیرابطه

 ؛(۱۹۵:  ۱۳۸۳کنند، الیال نظر و لیب کنند« )سووینگر،  ها فکر نییکنند به کسووانی که مرب آنمیبگومگو دارند و سووعی

ها و  پردازی در تارهخ بیهقی بر مبنای اصوول درای، هعنی بر اساس الیال و رفتار شخصی رسود شوخصوی بنابراهن به نظر می

در اهن متن هر فرد بوا توجوه بوه لیطی کوه  ای کوه بواهود گفو   گونوهاسووو ؛ بوه  گرفتوههوای آنوان صوووورتکشووویکش و تعوارض

دهد، شووخصوویتی مرب  ها منفی از تود به میاهن لیب را در تووواد با توافق با چه نو  شووخصوویتی انجای د ودهمیانجای

دهد و بالث به وجود میگذارد و کشویکش، اصوطی اسو  که در اهن ا ر، مانند نیاهش، شوخصوی  افراد را نشوانمینیاهش

 .شودای نیاهشی میهآمدن شخصی 

 تناقض رفتاری

هر کجا شوراهط را آماده ببیند، ها مسوتبد تودکامه اسو . اگر سور به زهر و فروتن    ]ضقارت  دۀفرد مسوتبد ددارای لق  

و اهن را  بوسودمی، زمین را نیز افتدمیقدرت اسو . در اهن راه اگر الزی ببیند، به زانو   ۀبه ارهک  هابیدسو اسو ، فقط برای 

بواشووود، تیوای اهن   هواآنکوه روزی از فراز تخو  قودرت، شووواهود زانو زدن دهگران و نواکوامی    دهودمیبوه آن امیود و آرزو انجوای

و در موقعیتی رفتار او را   دهندمیتشوووکیب به مانند لناصوووری هسوووتند که در مجیو  ها پیکره واضد را  هاگوهیتناقض

 .(۳6: ۱۳۷۹)اسپربر، دهند  میتأ یر قرار  تح 

در میان    گیرد.میاو در لهد سووططانی چون محیود وزنوی تصوویی »گونه اسوو . رفتار بوسووهب در تارهخ بیهقی نیز اهن

تقر  به   کندمیسورها سوری درآورد و به نان و نای و ضشوی  و قدرت برسود. راهی که برای رسویدن به اهن مقصوود انتخا 

، به تدم  و تأده  فرزندان  گزهندبرمی، تواجه بزر، اضیدضسون مییندی را  ترهنشوانبزر،بزرگان اسو  و از میان آنان،  

ضالی  و از تنگ   بیندمی  هانیکوهیو از وی    شووودمیکه مورد لناه  تواجه واقع  شوودکومیو در اهن کار چنان    پردازدمیاو 

بر در    بیندمیب را در قدرت  ئیو چون اضیدضسون را در محن  و رقی  او ضسونا میکا  دهدمی( ۷۳  - ۷۲:  ۱۳۵۰)بیهقی،  

که به [ اما هیین۲۲۵: ۱۳۷۶( دبه نقب از رضواهی،  ۲۲۵:  ۱۳۷۶  ،هی«)رضواگوهدمیو او را شوعر   اهسوتدمیسورای ضسونا  

 که ذکر شد.  کندمیبا ضسنا رفتار   گونهآن  رسدمیقدرت  



و نه تود   داندمیو وزارت را شواهسوته او   نیاهدمیکه بوسوهب در برابر تواجه اضید مییندی اظهار تواضوع و فروتنی  اهن

  که چنان،  گزهندبرنییبه اهن مقای    گاههیچمسوعود او را   داندمیدلیب اسو  که او ( بدهن184- ۱۸۳: ۲۲۵:  ۱۳۷۶  ،هی)رضوا

که: »سوططان    کندمیاسوتدالل   گونهاهنبیهقی نیز  .(4۲۰: ۲۲۵:  ۱۳۷۶  ،هیمسوعود تود به اهن موضوو  اشواره دارد )رضوا

به کس دهگر دادی  تر از آن بود که تا تواجه اضید بر جای بود وزارت و درهافته تربزر،تر و داهی –  لنهاهللرضی -مسعود  

که پاهگاه و کفاه  هر کسوی دانسو  که تا کدای اندازه اسو  و دلیب روشون برهن که گفت  آن اسو  که چون تواجه اضید  

اهن   گف میو   کردمیو تواجه اضید لبدالصووید را هاد  دهدمیگذشووته شوود به هرات، امیر اهن قوی داز جیطه بوسووهب[ را  

که در برابر    کندمیو اضسواس  داندمیبوسوهب تود نیز  .(۲۲۵:  ۱۳۷۶  ،هی)رضوا  سو «از وی نی  ترشواهسوته  کسهیچشوغب را  

 .(۱۸۳: ۱۳۷۶  ،هی)رضا   پیش آفتا « اس  ایذرهتواجه اضید  

او را    تطوهحاً( و ۲۲۵: ۱۳۷۶  ،هیتواجه اضید نیز از نی  بوسووهب آگاه اسوو  و از هیان آواز به او التیاد ندارد )رضووا

ری ه  که پس از روی کار آمدن تواجه اضید  ( تکب۲۲۵ّ:  ۱۳۷۶  ،هی)رضا  داندمیاتبار   کنندهتحره گو و نامسطیان، دروغ

:  ۱۳۷۶  ،هی، او تود نخواسوته و آن را به مییندی ارزانی داشوته )رضوادادندمیکه وزارت را به او    دهدمیبه بوسوهب دسو 

برابر    در  تواهدمیضقوارت اسووو . او   ۀاسووو  که وهژگی افراد دارای لقود  هاهیالفو   هاگوهیگزاف( از جیطوه ۱۸۹  -: ۲۲۵

اس ؛  زهرا مقای وزارت را او به تواجه اضید بخشویده  ؛بطکه برتر اسو   ؛نیسو  ضقیرتردهگران وانیود کند که از تواجه اضید  

در درون چنین اضسواسوی ندارد. بدهن امید که   کهدرضالی.  کندمیبوسوهب در برابر تواجه اضید متواضوعانه برتورد بنابراهن

تفسوویر نیود. از منظر دهگر  گونهاهن توانمیافتادن او را نیز روزی بتواند به جاهگاه او و ها باالتر برسوود. تواضووع و به تاک

ه اگر به لجز و ناتوانی درونی او مربوو دانسووو  چراکه فرد تودکام  توانمیضوووع  و اظهار کوچکی بوسوووهب را  گونهاهن

 .(۱۱۳: ۱۳۷۹)اسپربر،   کندمیبه لط  آن اس  که در درون اضساس ضع  و ناتوانی   دهدمیانعطافی نشان

 

 

 اضطراب و احساس گناه

در اهن میان   ؛رامی و اضوطرا  نوهسونده اسو آها ناها و داسوتانهای قهرمانشورح و توضوی  جز به جز کنشاضوطرا   

دهد  گرفته پاسخ نییقهرمان و به تبع آن در ذهن تواننده شکبظاهر پرسوشی را که ذهن   فراوانی تعداد افعال که اهن افعال در

 .افزاهدو بر اضطرا  او نیز می

 :نمونه

هابند و تواجه اضید با رفتاری شواهسوته و بوسوهب و دهگران ضووور می  ،»هنگامی که در مجطس مصوادره اموال ضسونا 

شوود که مبادا ضسونا از مجازات  کند بوسوهب از اهن رفتار دچار هراس و اضوطرا  میضرمتی فراوان از ضسونا پیشوباز می

ی نسوب   زیآمنیتوهشوود و رفتار ناسوند و جان سوال  به در برد و در برابر اهن اضترای تواجه اضید تشویگین و مووطر  می

 .(136 :1390بیهقی،  )کند«به ضسنا ابراز می



و ضال تراسوان چنین  )نوهسود:  کند و میبیند و اهن واقعی  اندوهگینش میدر جاهی انگار تود را در زندانی گرفتار می

ودند هیه وزهر مته  و ترسووان و سوواالران بزر، که ب و از هر جان  تططی و تداوند جهان شووادی دوسوو  و تودداری و

هوا  توردی و کواشوووکی زنوده نیسوووتیی کوه اهن تطوبراهگوان برافتوادنود نودان  کوه آتر کوار چون بود و من بواری تون جگر می

 (228 :1390  ،)بیهقی.(  توان دهدنیی

ها شو  بیدار شودی هر چند ضیط  کردی تواب  نیامد و  و ضوجرتی سوخ  بزر، بر من دسو  هاف  که آن را سوب   »

  : گف   .ود گفت  چه تواهد بود آواز دادی والمی که به من نزدها بود گفت  بگوی تا اسوو  را زهن کنندهیچ ندانسووت  با ت

گوهد اما دل   شوو  اسوو  فردا نوب  تو نیسوو  تطیفه بار نخواهد داد تامود شوودی که دانسووت  راسوو  میای تداوند نی 

 «.اس داد که گفتی کاری افتادهگواهی می

 علیه اضطرابهای دفاعی  مکانیزم

 فرافکنی الف(  

افکنی  و به دهگری نسووب  دهی . در  های تود را از تود برون»فرافکنی آن اسوو  که افکار و اضسوواسووات و انگیزه 

ی اضوال تود بر دهگران تر تسوورّدهگران ها به معنی لایۀ  تود بر لهد  یرهایمفهومی سوواده، افکندن گناه کیبودها و تقصوو 

 .(۵۸: ۱۳۸۳اس « )کتابی،  

هابد. اگر  قبول تود به فردی دهگر، اضوطرا  کاهش میها، آرزوها و تیاهالت ویرقاببدادن تکانشدر فرافکنی، با نسوب 

شده  آورد و آن را به شکطی تحره شدن در آن فراه  میقبول در تود ببینی ، فرافکنی راهی برای پنهانما چیزی ویرقابب

باشوید، میکن اسو  به اهجاد اهن ضسواس تصووم  و نفرت نسوب  به دهگران داشوتهمرال، اگر شویا النوانکنی ؛ بهابرازمی

 .(۳۸۲: ۱۳۷۵انداتتن ما هستند« )اس. کارور و اف. شییر،  التقاد در تود با آنان برتوردکنید که دهگران در پی به چنگ 

 :نمونه

نکرد. اسوتادی را گف : نامه بنوهس به وزهر ها رسوید از تراسوان و ری، هیه مه  و امیر البته بدان التفاتنامهو اهن ماه»

)بیهقی،  «  چه واج  اسو  در هر بابی به جای آر که ما سور آن نداره ها را درج آن نه تا بدان واق  گردد و آننامه  -و اهن  

۱۳۹۰ :۵۷۱). 

ترس ضرف تواند بدوننییلیاقتی امیر مسوعود هسوتند؛ اما کسوی  دوسوتی و بیهیه به نولی متوجه تودرأهی، شوادی

سری امیرمسعود لیاقتی و سبا هاهی از کتا ، بیدانند. در بخشتود را بزند. از طرفی ه  او را ساهه تدا بر روی زمین می

ترهن اهییتی ندارد و مه  نیسو  که چه ای که از تراسوان و ری رسویده، برای او کوچا لنوان نیونه، نامهبه ؛مطرح اسو 

اندازد و جای بینی  برای اداکردن نذر تود، تراسوان را به تطر میکه در ادامه میور تواهد آمد؛ درضالیبالهی بر سور کشو 

 بسی شگفتی اس .

 تراشی دلیلب(  

شوود، اضوطرا   قبول میتراشوی، افراد با هافتن توضویحی موجه برای انجای کاری که در صوورتی دهگر ویرقاببدر دلیب

اتفوا  میتدهنود. دلیوبتود را کواهش می برای  افتود؛ زهرا هودف فرافکنی  راشوووی اوطو  در طی فرافکنی  اوطو  مبنواهی 



کند، اگر دهگران میگری دفا گرانه از تود در برابر پرتادمرال، شوخصوی که با لیب پرتادلنوانبه ؛تراشوی اسو دلیب

ای لیوب کنود.  گرانوهپرتواد  طوررسووود کوه در دفوا  از تود بوهمتخواصووو  بواشووونود )فرافکنی(، کوامالً منطقی بوه نظر می

 .(۳۸۵: ۱۳۹۰  ،یهق یتواند اتفا  بیفتد )بتراشی در ویا  فرافکنی نیز، میتراشی( دلیب)بهانه

 

 

 :نمونه 

و گفو : زنودگوانی تواجوه بزر، دراز بواد، بوه روزگوار سوووططوان محیود بوه فرموان وی در بوا  تواجوه ژاژتواهیودی کوه هیوه »

 .(۱۹۶: ۱۳۸۳)بیهقی،   «برداری چه چاره؟ به ست  وزارت مرا دادند و نه جای من بود...فرمانتطا بود، از  

کند؛ هعنی  میتراشوی بیانتواجه ضسون مییندی را به نولی با دلیب  ۀبیهقی، ژاژتاهیدن ضسونا دربار  قسوی در اهن 

ای که من در ضق تو گفت ، اهن بود اوههن که دلیب سوت  و سوخکردن آن به اهن صوورتقبولتغییر رفتار متفاوت برای قابب

 تراشی اس .برداری نداشت  و اهن که به زور وزارت را به من دادند که نولی بهانهای جز فرمانکه چاره

 سرکوبی ج(  

  بنیادی اسو  و شوود و گاه هوشویارانه. دفامیهای دفالی اسواسوی اسو  و گاهی ناهوشویارانه انجایسورکوبی از مکانیزی 

های نهادی  وهژه تکانشداشووتن امور، بهکنند و به نولی فراهند دور نگهمیهای دفالی در ترکی  با آن لیبمکانیزیسوواهر 

 .(۳۸۲: ۱۳۸۳  ،یهق یتطرناک و ضییر ناهوشیار اس  )ب

 :نمونه

  نگاه به چاه افتاد ها دهد از لیش و قووا وال  با آن هار شود تا هوسو  از  و امیر مسوعود از اهن بیازرد که چنین درشوتی»

 .(۲۹۷: ۱۳۸۳  ،یهق ی)ب  «... و نعوذ باهلل من األدبار

امیرمسووعود، ترس از قدرت او و نیز دتتر او بود که قرار بود به لقد    ۀشوودن امیرهوسوو  به وسوویطاز لوامب برانداتته

ای که در تیای اهن مدت  گونهامیرمسوعود درآورند؛ اما به نکاح امیرمحید درآوردند و اهن بالث ناراضتی امیرمسوعود شود؛ به

در جوای دهگری آن را بروز داد؛ بنوابراهن بیهقی اهنجوا فرافکنی    و  هوای تود را بر مبنوای مکوانیزی سووورکو  جیع کردلقوده

بینی ، بیهقی نقش مسووعود را در قتب  داند؛ چنان که در ادامه میکرده، قوووا و قدر را در برافتادن امیرهوسوو  مقصوور می

دادن شووخصووی  داند. بیهقی برای مرب  نشووان، با فرافکنی طغرل را لامب برانداتتن امیرهوسوو  میلیوهش انکارکرده

دهد که هوسو  با روی کارآمدن  گوهد که هر پادشواه دهگری اگر میموردلالقه تود، کارهای امیرمسوعود را توجیه کرده، می

کوه البتوه اهن نگرد پوذهرفتنی نیسووو . بیهقی    کرد( از او ضیواهو  کرده، شووواهود هیین کوار را میرمحیودیفردی دهگر )ام

نیاهد  کند و لیطکرد امیرمسعود را توجیهکند با استفاده از کارکرد دفا  از تود از شخصی  موردلالقه توهش دفا میسعی

از سووی امیرمسوعود وزنوی،   رمحیدیکه هکی از لوامب اصوطی برانداتتن هوسو  و امتراشوی اسو ؛ درضالیکه به نولی بهانه

 سرکو  اس .  ۀهیان لقد



 انکارد(  

آورند؛ هعنی امتنا  از باور به گیرند، اوط  به انکار آن روی میفشوار واقعیتی تهدهدآمیز قرار میتح   ،هنگامی که افراد 

 .(۲۹۷: ۱۳۸۳  ،یهق یداده اس . انکار، مکیب سرکوبی اس  )بای رخاهن که واقعه

 نمونه: 

اهن آرزوی  »گوهد:  دار بیامد سووار و روی به ضسونا کرد و پیغامی گف  که تداوند سوططان میمیان اضید جامهدر اهن 

کرد اما امیرالیؤمنین نبشوته که تو بودی که چون پادشواه شووی ما را بر دارکن، ما بر تو رضی  تواسوتی توسو  که تواسوته

 .(۱۹۷: ۱۳۸۳  ،یهق ی)ب  «کنندای و به فرمان او بر دارمیقرمطی شده

تواسوت  به تو رضی  کن ؛ اما کسوی که فرمان  کند که من لامب قتب تو نیسوت ، من میتراشوی میمسوعود وزنوی دلیب

که چنین نیس  و به نولی با فرافکنی سعی در آن دارد فرمان قتب ضسنا را از دود قتب تو را داد، تطیفه اس ؛ ضال آن

تابد کردن از کاری که کرده، سوعی در انکار دارد. بیهقی در مقابب، اهن ضرف را برنییتود بردارد. امیرمسوعود با شوانه تالی

 .و نیز در دروغ بودن اهن ضرف تردهدی ندارد

 مایی واکنش معکوس یا مابه  ه(

شوود. اگر به نظر برسود که فردی در رفتاری  میبر اسواس شودت واکنش و بر مبنای میزان تناسو  آن تشوخی  داده

 .(۳۸۶: ۱۳۸۳  ،یهق ی)ب  اس کند، ظاهراً به واکنش معکوس کشیده شدهمیفراو لیبتا  به ضد ا

 :نمونه

از بس تطبیس که سواتتند و تووره  که کردند کار بدان منزل  رسوید که هر سوالی که ما را به وزنین به درگاه و در  » 

... و هر روزی سوی ما ک  و بیش لتا  و   مجطس امارت ترتی  رفتن و نشستن و بازگشتن میان ما دو تن هکسان فرمودی

 .(۲۶۱: ۱۳۸۳  ،یهق ی)ب  «مالش و سوی برادر نوات  و اضیاد

داند؛ چرا که اگر او رفتار و کردار  بیهقی، محیود وزنوی را در اهجاد دشووینی بین امیرمسووعود و امیرمحید مقصوور می

گوهان درباره مسوعود گود شود، به ضرف ضاسودان و دروغزد و بین آن دو تفاوت قائب نییامیرمحید را بر سور مسوعود نیی

کوه تودد اهن تجربوه را شووود و بوا اهنوقو  دوبواره تطخی توارهخ تکرار نییبود، شووواهود هیچبین نییداد و اهن قودر دهننیی

اما باز دس  به اهن کار زد که اهن امر تود تأ یر زهادی   ؛بودداش  که پدر او نیز اول برادرد اسیالیب را به جای او نشانده

های تود را ی اضوطرا شوود تیابر روی شوخصوی  و روضیه مسوعود گذاشو  که موجد تنش و اضوطرا  اسو  و موج  می

هوای نواراضتی تود را بوه امیرمحیود نسوووبو  دهود و کردن و کور کردن او الیوال بکنود و تکوانوهدربواره امیرمحیود بوا زنودانی

جاهی ها تکانش وارونه نسووب  به برادرد محید الیال نیاهد که به ای که نسووب  به پدرد داشوو ، با مکانیزی جابهلقده

دهگر، بیانبه  ؛اسو کرده اسو  دچار کارکرد دفا  از تود شودهمطابق با کارکردهاهی که کاتز مطرحنولی فرافکنی اسو  و 

های اقطی   کنی  که اضسواس ضقارت لییقی داره ، امکان دارد آن اضساسات را روی بعوی از گروهتوانی  الترافوقتی نیی

ه محروی تقوه  نیاهی  که اهن کارکرد درباره مسوعود ططبانه نسوب  به اهن گروتود را با نگرد تفو  «من»منعکس کرده،  



اطرافیان تود نیز، از   ۀکند و ضتی دربارمیکند و تیای اضسوواس ضقارت لییق تود را بر سوور امیرمحید تالیمیصوود 

 .گیردمیساالر، لطق قره ، لیوی تود و هیین روهه را پیشجیطه وازی سپاه

از جیطه:    ؛ارزهداصوطالح سورشوان به تنشوان می ار به وجود آورد، هیه کسوانی که بهالتیاد و بدبینی که در درباو با لدی»

تبر بودنود؛ زهرا در دربوار  ... بر جوان و موال تود بیینواک و از فردای تود بی  ضواجو  قرهو ، منگیتراک، آلتونتواد، هوسووو  و

بود« جانشوین صوراض  و راسوتی شودهشوکنی و امرال آن،  گوهی، پییانکاری، مکر و دروغمسوعود توطئه، دوروهی، پنهان

 .(۵۷۶: ۱۳۸۸)متینی،  

 گیرینتیجه

اسو . با  های متفاوت و نیا و بد را فراه  کردهتارهخ بیهقی بسوتری مناسو  برای ارزهابی دقیق و صوحی  از شوخصوی 

بیهقی سوتیز و  ارزشویند ابوالفووب  هایگفتهو   هاشوخصوی اما تعیق در ژرفنای اهن    ؛اهن ارزهابی نسوبی اسو   کهاهنوجود 

صوحی  و موشوکافانه  ،  ارزهابی دقیقطبق   .دهدمیدر جرهان روهدادها و اتفاقات آن زمان را نشوان هاشوخصوی تقابب میان  

های  گردد تا کتا  تارهخ او بسوتر مناسوبی برای هافتن مصودا ها سوب  میهای متفاوت و ضود نقیضبیهقی از شوخصوی 

  ؛ شوناسوی دانسو ترهن موضوو  لط  روانشوناسوی باشود و شوخصوی  را شواهد بتوان اسواسویروانهای شوخصویتی در  لینی تی 

به لبارتی دهگر شووخصووی     ؛و مواردی از اهن قبیب اسوو   لواط  ،ادراک ،انگیزه،  های هادگیریزهرا محور بحث در زمینه

طورکطی تیوامی اهن مطوالو  برای  شووونواتتی در آن قرار دارد بوههوا و فراهنودهوای روانهیواننود ظرفی اسووو  کوه تیوای پودهوده

اهن نتاهج را به    بیهقیبررسی روانکاوانه و تطبیق آن با زندگی  با    .گیردتر شخصی  مورد بحث قرارمیشونات  هرچه روشون

فشوار  اند و فرامن با سورزنش و تح سواهه در کشویکش بوده ، باهای مرب  و منفیجنبه وی  که در شوخصوی   ؛دهددسو  می

چه در اهن مقاله مورد بررسی قرار گرف  و با تکیه  در نهاه  و با توجه به آن.  داشته اس او را بر ضذر می  قرار دادن وجدان

پردازی در تارهخ بیهقی مورداسوتفاده  پردازی نیاهشوی که در تحطیب شوخصوی های شوخصوی بر منابع برون متنی و شواتصوه

نوهس،  های واقعی و لینی روزگار اوهند و کار تارهخ، انسوانهای تارهخ بیهقیکه شوخصوی قرارگرف ، باهد گف  باوجوداهن

اما در اهن ا ر، اهن گزارد از لونی دهگر اسو ؛ گزارشوی که ره به رواه    ؛اندزدههعی اسو  که آن اشوخا  رق گزارد وقا

نی که نیاهشوی  های نه فقط داسوتاها شوخصوی هازد و از آنای که به پردازد اشوخا  داسوتانش دسو  میبرد و نوهسوندهمی

کنند. او با میگیرند و در صووحنه ضوادث اهفای نقشهاهی زنده و پوها که در برابر مخاط  جان میسووازد؛ شووخصووی می

اسوتفاده از شوگرد توصوی  در سوه سوط  ظاهر، الیال و رفتار، اندهشوه و درونیات، اقدای به پرورد ابعاد مختط  شوخصویتی  

ها و در قال   های تود در رابطه با دهگر شوخصوی گون لیب و اندهشوه شوخصوی های گونادادن شوکبکند و با نشوانمی

های ا رد را برای  کند وجوه مختط  درونی و بیرونی شووخصووی میها، سووعیها و توافقها، توووادها، تعارضکشوویکش

 .مخاطبان به نیاهش بگذارد
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