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 چکیده
نقد  ، از جملهیلفها و راهکارهای مختشیوه بهانعکاس یافته که  او در اثرای به گونهشخصیت هر هنرمندی 

 دنکه بتواندیگری برای این ۀبیهقی یا هر نویسندابوالفضل  توان به بخشی از ابعاد وجودی او پی برد.می انهروانکاو

اساس متن  بر .دنگیرمیاز شگردهای بیانی خاصی بهره  ،دنمطرح کنرا  خود و عقاید های پیرامون و افکارواقعیت

از اثر او، های شخصیت بیهقی و بعضی ازابوالفضل ه بررسی شخصیت روش تحلیلی ب از گیریبهرهتاریخ بیهقی و با 

توان تا حدودی سیمای واقعی می انهاز نقد روانکاو استفادهیم که با اهجمله امیر مسعود غزنوی پرداخته و نشان داد

 ههای دفاعی که آنا فروید علیمتفاده از مکانیزبا اس بازشناسی کرد؛ بنابراین اثرشنویسنده و اظهارنظر او را در 

به این نتیجه رسیدیم که  برشمرده است، دفاعی که دانیل کاتز و کارهای ساز همچنیناضطراب مطرح کرده و 

 ملک هستند، ۀعود غزنوی و پیران که پیرایسبرای رعایت احترام به امیر م خود جای کتابیبیهقی اگرچه در جا

های از روش در این راهای دارد که قلم جسورانه انتقادی، ۀفزون بر روحیای است که انویسنده، کندسکوت می

 .گیردبهره می ،تراشی و...مطرح می شودبهانه سرکوبی، مبنای فرافکنی، مختلفی که در علم روانکاوی بر
 

 مکانیسم دفاعی. ،دآنافروی ،انهروانکاونقد  بیهقی،ابوالفضل  بیهقی،تاریخ  :گانکلیدواژ    
 

 

Psychoanalytic criticism of Abolfazl Beyhaghi’s character based on defense 

mechanisms of Anna Freud 

 

Abstract 
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The Character of any artist has reflected in his work in a way that we can find out a section of his 

existential aspects by different techniques and solutions including psychoanalytic criticism. Abolfazl 

Beyhaghi or any other writer to be able to discuss about his around facts, thoughts and ideas, uses special 

expressive techniques. We have studied some of characters including Masoud Ghaznavi According to text 

of Tarikh-e- Beyhaghi by using analytical method and have shown that it can be recognized true face of 

writer and his comments in his work by using psychoanalytic criticism; therefore by using defense 

mechanisms that Anna Freud has discussed against stress and also set ups of Danial Katz, we have found 

out that although  Beyhaghi is silence for respect to Masoud Ghaznavi and the elders everywhere in his 

book, he is writer who has bold expression addition to his critical spirit and uses different methods that 

they are discussed based on projection, repression, excuses and etc. in psychoanalysis. 

    Keywords: Tarikh-e- Beyhaghi, Abolfazl Beyhaghi, psychoanalytic criticism, Anna Freud, defense 

mechanisms. 

 
مهقدّ. م1  

و  مسعود غزنوی امیر نظام حکومتی برحاکم  به دلیل جوّ بیر دیوان رسالت غزنویان،د خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی،

ای شیوه قدرت و کسانی که اقتدارطلبانه و با اجتماعی و اقتصادی برای اربابان های سیاسی،یمانسابهنا انتقاد از مشکالت و کهاین

و با تدابیر اعتراضات و انتقادات خود را پوشیده شده آن  رب ،استده قابل بخشش بو بسیار تلخ و غیر ،کردندمی استبدادی فرمانروایی

بیان  ۀشیو ،آن عالوه بر .دارد باالیی او اهمیتواقعی شناخت ماهیت  درشخصیت انسان دقیق و درست بررسی  مطرح کند.خاصّی 

خود  آثار در را واقعی خود ۀچهر هنرمندان بخشی از وهای درونی و ضمیر ناخودآگاه اوست کشمکش نمایانگر شخصیت، ،کسی هر

کدام از  هر دربارۀبیهقی نیز  ،پذیر هستندانعطاف ،و در ارتباط با افراد مختلف گوناگونهای افراد در موقعیت چون دهند.نشان می

و با  روانکاوانه خوانش باو  بر تاریخ بیهقی، با تکیه نوشتهدر این  ؛ بنابراین،گیرددر پیش میرفتاری متمایز  ،اثر خودهای تیپ

از  گیریبهرهتراشی و... علیه اضطراب مطرح کرده و با بهانه سرکوبی، های دفاعی که آنا فروید بر مبنای فرافکنی،استفاده از مکانیزم

-برخی از شخصیت وشخصیت ابوالفضل بیهقی  نیم ضمن روانکاوی و تحلیلآ بر ،استبرشمرده کارکردهای نگرشی که دانیل کاتز 

 بپردازیم.پنهان وی  ۀتاریک و چهر ۀبخشی از نیمروشن شدن به  ثر او،اهای 

 

 تحقیق ۀپیشین. 2
های دفاعی آنا شخصیت ابوالفضل بیهقی با تکیه بر مکانیزم ۀپژوهشی بر مبنای نقد روانکاوان های انجام شده،توجه به بررسی با

که از آن میان است، بسیار محدود  شده،والفضل بیهقی انجام نقد شخصیت اب  دربارۀکه  نیزفروید صورت نگرفته است. کارهایی 

 اشاره کرد. 5833و بهجت السادات حجازی در سال 5831مهران مرادی در سال  ۀمقال یعنی ،هاترین آنشاخص به توانمی

 

یتخص. ش3  

به صورت  تئاتر در یونان قدیم شد که بازیگرانیا ماسکی گفته میو به نقاب  است گرفته شده (personaالتین) ۀشخصیت از واژ»

شخصیت تصویر  ،در مفهوم اولیه .برگرفت در ،کردازیگر ادا میکه بنیز و نقشی را  تر شدای آن گستردهبه مرور معن زدند وخود می

را یعنی فرد به اجتماع خود شخصیتی ؛ شودترسیم می ،کندمی اساس نقشی که فرد در جامعه ایفا که برصوری و اجتماعی است 

 و امر دشواری است ،شخصیت مفهومتعریف » (1: 5833، حجازی)« .نمایدرا ارزیابی می اساس آن او کند که جامعه برعرضه می

 در را تداومیا  همسانی حس تا نوعی برندافراد آن را به کار میبا این حال ؛ انتزاعی هستند کامالً ،بهترین تعاریفی هم که ارائه شده
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در  رااو   وجودی ۀجوهر و رفتار و عملکردهای خویش است أخود منشکه شخص  این معنا را برسانند تا القا کنند،ک شخصی درون

 (15: 5831، شی یراف.  و کارور .اس) «.محدود کردتوان چند ویژگی برجسته و خاص هم می

 

خصیت بیهقی. ش4  
مردی  ؛ستا گراشخصیتی برون یهقیبابوالفضل توان گفت می ،شخصیت ۀدربار مذکور تعاریف متن تاریخ بیهقی و ه بهبا توجّ

 در برابر کند وآن را بیان می ،بیندکسی هر حسنی می در هر .جو داردای حقیقتاندیشه وپویا  ذهنی ، کهمحتاط و معتدل

لیت ؤودر برابر خوانندگان به مس کوشددار است که میمردی امانت او .شماردمی بررا نیز  انهنرش ،هاآنهایدر کنار عیب مخالفانش

 هااندیشه عواطف، احساسات، علنی کند؛ یعنیذهنی خویش را  هایداشتهخواهد به راحتی عالوه بر آن نمی .عمل کند خوبیبهخود 

 ست.ابیهقی  روانی هایویژگیو این به نوعی جز و ،داردی خود را نهفته میهادیدهو 

عمل سطحی  ،با مسائل . بیهقی در برخورداوست هایت نظرو دقّ هاسنجینکته روانی بیهقی، -های روحیگییژیکی دیگر از و»    

چنان  پردازد.می وجوتفکر و جست مل،أبه تها دربارۀ همۀ آنو مهم هستند اهمیت برای او نکات کوچک و به ظاهر بیو  کندنمی

به عنوان  ماند.اقدامات مسعود و اطرافیانش نیز بر او پوشیده نمی ترین تصمیمات حکومتی وانسان دقیق و تیزبینی است که پنهانی

کند که همراه او نامزد می سلطان مسعود پنج قاصد را بغداد، یعنی القائم به سوی، جدید ۀپس از راهی شدن رسول خلیف ،مثال

 و حوادث را به همراه پیغام خلیفه بازگردانند. باراخ و باقی روند و دو تن به بغداد او برسانند هر ببشوند و اخبار و حوادث را به مرو

 ".بازنماید ،درو چه هر ا به دست این قاصدان قلیل و کثیرت اندرجال و قودکشان مردی منهی را پوشیده فرستاده"، در این میان

های ترین جریاننهانیترین و پیئکه دارد، از جز آرامیساده و  یرغم ظاهربدین ترتیب بیهقی علی (444: 5833، رهبر خطیب)

 «.خوردبه چشم میفراوان  ،جای کتابجایکه در  ستسنجی اوت نظر و نکتهدقّ، که همین امر گویای سی دربار باخبر استسیا

 (48: 5831 مرادی،)

اساس دیدگاه  بر .صادق استنیز  وزیر فردی مانند حسنک چنین اصلی دربارۀ ؛ بنابراینخطاپذیرند هاانسانتمام  ،از نظر بیهقی    

-از آنبیش  بیهقی چرا که تاریخ ؛فرافکنی کرده است اشدر تاریخها و باورهای خود را رسد بیهقی اندیشهبه نظر می ،شناختیروان

فرافکنی نه از روی  از این رو؛ ثیر ساختار روانی بیهقی قرار گرفته استأتحت ت وادبی است  یاثر ،که یک متن تاریخی باشد

 ت.اس گرفته نشأتآگاه بیهقی خود انتوان گفت از روبلکه می ،ناخودآگاه

 ، کهلف استؤاصلی م ۀو نزدیک به چهر ،ها شفاف و نازکبرخی از نقاب. ای پشت نقاب اثر خود پنهان استهر نویسنده»    

 ۀمقول وبیهقی جزرسد نظر میبه که  کنار زدلف ؤم ۀاز چهرتوان به سختی میو برخی دیگر را  رسدبه نظر می برداشتن آن ساده

 بندی است:دو ساختار قابل تقسیم در اثر خود،در  اوحضور  دوم است.

 خود ۀکند و تا حدودی چهرمی به سخن که بیهقی از زبان خود آغاز شاهدیمها در خالل داستان :ضور آگاهانه و عامدانهح .الف

 مسائل مختلف، دربارۀتاریخ، شیوه و مسلک فکری و نظری  از نوشتناش هزدر ابواب گوناگون نظیر انگی و ،کندرا برای ما روشن می

گذارد و آگاهانه و از به میان داستان می پا گیرد،ها میهای اخالقی و عرفی که از داستانگیرییا نتیجه ،هایش در باب افرادقضاوت

تواند شناسی نمیاز منظر روان، هن مطرح بودآ از خود در بیرونی ۀفرد در بروز چهر ۀکه ارادجا نآ از اما؛ گویدزبان دل خود می

 شخصیت بیهقی باشد. دربارۀبرای قضاوت  مطلقیمالک و معیار 

 نیز آغاز تا پایان از بلکه سراسر کتاب ،هایی از متن حضور داردخشب در بیهقی نه تنها حضور غیر آگاهانه و غیر ارادی: .ب

با نقشی و خود  ۀبا توانایی و استعداد ویژ ،بیهقی به عنوان یک انسان ست.اوولی ملموس  ،ای برای حضور نامرئی و پنهانعرصه

باورها و  ،عواطفدر و با شخصیتی منحصر به فرد روحیات و خلقیات محسوس  بر اساس ،تعریف شده و مشخص در دربار غزنوی

 ها،یکدلی ها،جانبداری ۀهم منفعل باشد. هاآن هایها و کردهگفته افراد، وقایع، تواند در برابر حوادث،نمی طبعاً ،یک انسان تفکرات

یابی حوادث و تحلیل و ریشه و افراد مختلف، گوناگونمسائل  دربارۀقضاوت  ها،انتقادات و ناپسندشماری برخی افراد یا برخی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
 

« .یابندحضور می ش مجالری او در کتاباکنون در زبان نوشتا ،ذهن بیهقی ۀنشین شدو ته اتفاقات و بسیاری از باورهای فرو نشسته

 (83-83: همان)

که »از جمله ؛ بیندکارها را در دست تقدیر می ۀموارد سررشت اکثریکی از ابعاد اعتقادی بیهقی است و در  ،اعتقاد به قضا و قدر    

 (451: همان) «.باز نتوان گرفت آمده را قضای» یا (533:5838،بیهقی) «.به قضا مبالغت نرود

ایران  ساختاری در شاهد جبرایام از دیرینه ما و شودایران محسوب می ۀناپذیر فرهنگ گذشتاز اجزای جدایی ،جبری تفکراین »    

ری و قضا این حالت جب کرده است.های اجتماعی دارای حیات بوده و عمل مییعنی جبری که در روابط اجتماعی و پدیده ؛یمابوده

چگونه دفع » آورد:بیهقی می ،زمانی که سلجوقیان آمدند و مسعود را شکستند بود.به خود گرفته  یو خرافمنفی  شکلی، و قدری

یفعل ما یشا یحکم ما یرید و دولت  رسید. ه قضای آمده را در علم غیب چنان بود که سلجوقیان بدین محل خواهندک ردتوانستی ک

 (551-555: 5813، یفورد)کل« ب است و کتب سیر و اخبار خواند.همه اتفاق خو

 اگر کسی علیه خداوندان زور و زر، های ملی،تا قبل از ظهور تمدن جدید و رشد علوم و افکار و پیدایش دموکراسی و حکومت»    

 ۀاست نابخردانچنان که مسعود رازی با انتقاد از سی؛ افکندجان و مال خود را به خطر می در حقیقت، گشود،زبان به انتقاد می

 مورد خشم قرار گرفت و به هندوستان تبعید شد. ،طان مسعود غزنویسل

امری  ،حکومتی با توجه به مقتضیات آن زمانبا معترضان او  برخورد شدید و منفیو  ،البته نفرت سلطان مسعود غزنوی از انتقاد    

ستبداد و دربار حکومت غیر قابل اعتماد با لحن انتقادی به ا ،ابوالفضل بیهقی در توصیف فروگرفتن علی قریب عادی نیست. غیر

آمدند و او را بگرفتند و قبا و کاله و موزه از اندرچون به صفه رسید سی غالم  ...» نویسد:کند و مید غزنوی حمله میسلطان مسعو

به پشت برداشتند که فراشان ایشان را  و در خانه بردند که در پهلوی صفه بود.، چنانکه از آن برادرش کرده بودند؛ وی جدا کردند

و احمق کسی باشد که دل در این گیتی غدار فریبکار  گارش و قومش که به پایان آمد،حال علی و روز این است با بند گران بردند...

و بزرگا مردا که او دامن قناعت تواند گرفت  و خردمندان بدو فریفته نشوند... ،شمرد چیزرا به هیچ  اوبندد و نعمت و جاه و والیت 

 (3: 5834، راوندی) (34: 5838بیهقی، )« تواند شکست... فرو حرص را گردن

 بارۀاز جمله در ؛گشایدپروا زبان به انتقاد میگاهی چنان از او شاکی است که بی رو است.میانه ،بیهقی در انتقاد از مسعود غزنوی    

از طرفی با توجه  غزنویان بوده است.ومت کحرانداخته شدن در ب میر مسعود که یکی از عوامل شکست اوخواری اشراب بینی ودهن

ر یکه در ضممسعود است نگی شخصیتی هایی از چندگانشانهگویای  ظاهراً ،کندمسعود غزنوی ذکر می دربارۀچه بیهقی به آن

-می ،امیر محمد ،رشاو و تفاوتی که پدرش سلطان محمود غزنوی بین او و برادزندگی محیط  ، وناخودآگاه او متراکم شده است

 ، کهپذیرفتنصیحت کسی را نمیو  دانستیخود را برتر از افراد دیگر م ،موارد اغلبدر  . اوباشد تواندیکی از عوامل آن می ،گذاشت

به  یشخصیت چنین از سوی دیگر،. مسحور قدرت استی گرامسعود غزنوی یک اقتدار .دارد یی اوأاستبداد و خودر ریشه درامر این 

 کند.یف را نیز تحقیر میعمردم یا نهادهای ض شود،اش به قدرت برانگیخته میبه طور خودکار شیفتگین میزان که هما

ن شرایطی آمجذوب  و شودبرای تهاجم برانگیخته میاو بیشتر  ،بیشتر باشد طلبرشخصیت اقتداهرچه درماندگی طرف مقابل »    

از نظر شخصیت » (35: 5833، )فروم« تسلیم بودن به قسمت و سرنوشت است. ۀیفتاو ش کند.زادی انسانی را محدود میآاست که 

تواند کاری جز تسلیم و فرمانبرداری نمی نفرد که او در برابر آ وشت همیشه عبارت است از نیروی برتری خارج ازنسر ،اقتدارطلب

 که در اثر نگرانی از دست دادن همین برتری مجازیناشی از ترسی است  ،جوییاین اقتدارطلبی و برتری (31 :همان) «.انجام دهد

را در تمام مسعود این ویژگی اقتدارطلبی  ،از این رو؛ وجود خارجی ندارد در اغلب موارد هم توان گفتکه می شودحادث می

 اندازد.یر میتقد گردن خود را بر هایلیاقتیو بی هالیتیؤومسبی ،هاباری بند وتمام بیاو که  شاهدیمهای کتاب قسمت

و مانند پدرش  بودمسعود فقط عیوب و نواقص پدر را به ارث برده  نظر طنزآمیزی دارد: ،شخصیت مسعود ۀبارتولد دربار»    

چون و امور را به نظر خود حل و فصل بکند و بی ۀخواست مانند وی همآمیز به قدرت حکومت خود داشت و میای مبالغهعقیده

به  ،زمودهآبدون توجه به اندرزهای اشخاص کار ،کردباری که اتخاذ میتصمیمات نکبت. بهره بودتگی پدر بیچرا از لیاقت و شایس
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گواه بر قدرت و جسارت جسمانی  ،مدهآ امیر مسعود در شکار و پیکار هایهایی که از دلیریداستان کرد.پافشاری می آن سختی بر

وی در برابر  گردد.ت اخالقی و معنوی وی بیشتنر موجب شگفتی میو مروّبدین سبب فقدان کامل مردانگی و وی بوده است 

پرستی وی به هیچ وجه کمتر از محمود نبود و عوارض و تحمیالتی که سطمع و نف ،دتر بوعنصری ضعیفاز هر زن سست ،بدبختی

 به حد اعلی رسید. ،شده بود در زمان وی بر مردم وضع

چون ؛ بردمی اصالت شخصیت باال حدّ غریزه به سررا از سطح یک  که دلیری ای بودایندهآن عنصر اخالقی پ مسعود فاقد    

های مدت اومشاوران  .نشسته لیجای سخاوت اوبه زمندی آگرفت و شخصیت و ثبات وی نقصان  ،پادشاهی امیر مسعود ادامه یافت

 کردند.میان وی و پدرش می طلوبیهای نامو مقایسه نالیدنددراز از استبداد ناشی از ضعف او می

اگر گفتی چیزی ناصواب را که من چنین خواهم . پدر وی مردی بود دوراندیش. خالف پدر استه این خداوند به همت و جگر ب    

در خشم شدی و مشغله کردی و دشنام  ،ن باز نمودیآاری و پادشاهی خویش گفتی و اگر کسی صواب و خطای از سر جبّ ،کرد

که  کند نه اندیشه...که استبداد می طبع این خداوند دیگر است و، مدیآبسر راه راست باز  ،ن اندیشه را بران گماشتیباز چو. دادی

 (184-181: 5813)کلیفورد،  (183همان: )« دهد.همگی اینها تصویر ناخوشایندی از مسعود به دست می

ل و دارای نفوذ قابل ؤوکه باید نسبت به سرنوشت کشور مسهای سیاسی و سران لشکر از قشرهایی هستند نمایندگان قدرت    

حتی اگر برخی از  کارکرد یکایک افراد جامعه است؛ ۀحال سود و زیان یک کشور نتیج هر در زیرا؛ ای در سیاست باشندمالحظه

فایتی سران و قدرتمندان سکوت کافراد بخواهند به هر دلیلی از دخالت در امور کشور امتناع ورزند یا بخواهند در برابر فساد و بی

-اما هیچ اعتراضی نمی ؛اندکه در دل منکر و مخالفهستند  چون کسانی هستند؛سهیم  به نوعی باز هم در سرنوشت کشور ،دبکنن

 بنابراین ؛کننددر امور کشور دخالت نمی ،که به دلیل ترس از قدرت قاهرهستند از طرفی هم افرادی  .نمایندو احتیاط می کنند

عامل مهم دیگر ترسی است که به  .وجو کردهای سیاسی و اجتماعی جستباید در ناامنی ،گرددکه موجب ناامنی میرا عواملی 

لذا شخصی ممکن است نگران این باشد که مورد خشم و غضب دیگران  ؛گیردحسادت و دسیسه شکل می سبب حیله و نیرنگ،

قالل فکری نیز تکند و حتی نسبت به اسخود را به صورت مستقل و محکم بیان نمی گاه عقاید و نظراتبنابراین هیچ ؛قرار بگیرد

کدام از  ره ،اعتمادی که بین فرماندهان و بزرگان دربار برقرار بودبه دلیل بدبینی و بی ،در دربار مسعود غزنوی .ردشدید دا ترس

اگرچه بودند افرادی چون بونصر مشکان و  .ل کنندمحتاطانه عم دکردنلشکریان و مشاورین از ترس جان و مال خود سعی می

نان نیز جایی که آاما  دادند،، مشاوره میکردتصمیماتی که اتخاذ می کشور وۀ ه همیشه به مسعود در ادارخواجه حسن میمندی ک

که  چنان؛ بودندشخصی خود  هایانتقامدر پی ، شخصی خویش را مد نظر قرار داده منافعکردند و سکوت می ،بیم جانشان بود

وی همتا بودن بیکند و در تعریف و تمجید می ،وزیر دیوان رسالت غزنوی ،جای کتابش از حسن میمندیبیهقی اگرچه در جای

ادامه  که در مکانیزم فرافکنیفاده از تبینیم که با اسدر ادامه میاما  ،گویدت و توانایی او سخن میبرای حکومت امیر مسعود و مهار

 هیاران و افرادی را ک ،شخصی خود ۀمعتقد است که خواجه احمد حسن نباید به خاطر انتقام و کین ،سخن خواهیم گفت آنۀ باردر

 اش را وارد کند.غرایز شخصی ،گیری برای مملکتو نباید در تصمیم اخذه کندؤم ،گردن او دارند در حکومت مسعود حقی بر

ن ندهم که چنین آبه هیچ حال من خواجه را دست  و... واهد کشید و قوم را فرو خوردبلیغ انتقام خ مد،آ این خواجه در کار"    

.                 (154: 5835، بیهقی) "چاکران را فرو خورد به انتقام خویش.  

 ز روزگارگناه بود و نوبت درشتی ااز جمله در بعضی مرا " انتقادپذیری دارد: ۀحتی نسبت به بوسهل زوزنی نیز روحی بیهقی    

: همان) "نم.آهنوز در تبعت  رسید و من به جوانی به قفص باز افتادم و خطا رفت تا افتادم و خاستم و بسیار ریز و درشت دیدم و...و

441) 

 افراد با صالبتی چون حسنک وزیر د.گیرهای خاص قرار میدر ردیف تیپ ،هر فردی متناسب با ویژگی بارز خود در تاریخ بیهقی    

مخالفان را برای  زوزنی هستند که عرصه افرادی چون بوسهل ،آن مقابل ۀقطن در و شوندمعرّفی می شجاعتوج استقامت و در ا

 صورت گرفته، ها و تحریکاتبندیدسته مسعودی، وضع دربار ،حسنک وزیر ۀبیهقی ضمن بحث دربار کنند.تنگ میعینی و فرضی 
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بر مرکب چوبین  باکیر و بیتهوّ در پی طان محمود،لوزیر سحسنک وزیر،  چگونه که دهدنشان می و گیردرا به باد انتقاد می روزگار

که من آنچه  امیرت را بگو )یعنی امیر مسعود را(:" روزی حسنک وزیر به عبدوس  گفت:" آید:که از تاریخ بر می ایگونهبه  نشست؛

الجرم چون سلطان  حسنک را بر دار باید کرد. تخت ملک به تو رسد، اگر وقتی. کنم به فرمان خداوند خود سلطان محمود کنم

 (535: 5838بیهقی، ) ".ر و تعدی خود کشیدحسنک عاقبت تهوّ و مرکب چوبین نشست و... این مرد بر، مسعود پادشاه شد

چاکران و " گوید:لت غزنوی میدر مقام اندرز به رجال دو، هارون الرشید با جعفر برمکی ۀرفتار ناجوانمردانبه بیهقی با اشاره »

 ۀو با این جمل (153: 5835)بیهقی "...چخیدن و شیران است روباهان را با الحم که بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان،

، 1خش ، ب3، ج )راوندی «کند.ن شاه گوشزد میبه اطرافیا های استبدادی،ابوالفضل بیهقی خطر بحث و انتقاد را در رژیم ،کوتاه

5834 :55) 

امیرمسعود غزنوی و برخی از  قصد انتقاد از یزیرک با ،به موضوع انهپردازداستانرویکرد نوشتن تاریخ غزنویان و  ضمنبیهقی     

و به طرق مختلف انتقاد خود را نسبت به فضای غیر قابل  ،گوید تا داستانی دیگر را مطرح کندها دارد. گاهی داستانی میشخصیت

 اندیشۀگاهی برای القای  او توان قلم وی را جسورانه دانست.از این جهت می؛ دهدامیر مسعود نشان میایجاد شده از سوی  اعتماد

به جای عصیان و فریاد علیه  ،رای به دار آویخته شدن حسنک وزیردر ماج مثالً؛ گیردبهره می یخاصّهای انتقادی خود از روش

تا بدین  برد،باال میحد یک قهرمان  تادهد و حسنک را استانی تراژدیک و پراندوه ارائه مید ،حکومت مستبد امیرمسعود غزنوی

خود را  ند وی بودنهای دیگری چون بوسهل زوزشاید اگر شخصیت در حکومت مسعود را نشان دهد.موجود عدالتی وسیله ظلم و بی

اما وقتی حسنک خود را در  ؛داداعتراض خود را نشان می گرفت واد مینتقابه باد ها را بیهقی آن کردند،میبه حسین بن علی مانند 

از این رو ؛ کندابراز می اوو به نوعی حس همدردی خود را با  کندنمی بیهقی اعتراض ،داندکشته شدن به حسین بن علی شبیه می

حسنک را چنان واالمقام  ،بیهقی در ادامه ت.برگردانده اس ،یید اوستأورق را به نفع کسانی که مورد ت گاهی اوقاتفت گ توانمی

شود که هیچ نوع توهینی طوری با حسنک همراه می و خواندبرایش شعر می ،و ایستادهداند که فردی چون بوسهل زوزنی بر در امی

با آوردن واژگان و و ا ماده می کند.آلذا صحنه را از همان ابتدا برای یک تراژدی بزرگ  پذیرد؛نمی به دیگراناز سوی او نسبت را 

این  گیری، به شکلحسنکبرای  و... موهای پریشان گونه،خلق سیاه، ۀجام از جمله: تشویش،و  اندوه حاکی از نوشتاریهای نشانه

که از دنیا بهره  گویداز زبان حسنک وزیر می ،که خود را راضی به مشیت الهی نشان دهدبرای این کند؛ بنابراینتراژدی کمک می

جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت " رسیده است و در نتیجه نهایت کار آدمی مرگ است. خواستکارهایی که می ۀه و به همبرد

 "کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا...که بزرگتر از حسین بن علی نیم. اگر امروز اجل رسیده است، کار آدمی مرگ است،

 (531: 5838)بیهقی، 

حکومت امیر مسعود  خود، خاص با شگردهای بیانی و غیر صریحاز جمله مواردی بود که بیهقی به صورت  ،شدچه ذکر آن    

 اند و حتی خود امیر مسعود را مورد انتقاد قرار داده است.که به نوعی در سرنوشت کشور سهیم سران کشور را و غزنوی

 

قد روانکاوی. ن5  
و جا  ترینتوضیح اثر بر حسب شخصیت و زندگی نویسنده از کهن ،از این رو؛ استخالق آن  ،هر اثر هنری دلیلترین آشکار»

یا نقابی باشد که  نه زندگی واقعی او، ،یای هنرمند باشدؤتجسم ر چه بسا اثر هنری، ادبی بوده است. های تحقیقترین روشافتاده

 نژادی و ۀگذشت دوران ۀرانده شد رسوب عقب فردی گاهیونگ معتقد است که در زیر ناخودآ هنرمند در پس آن پنهان شده است.

 طبقه بر چهار روانی به تفصیل از لحاظ دقت و ایونگ انواع مردم را ب» (34: 5831، )ولک و وارن «.انسانی است حتی پیش از دوران

 گرا قائل شده است.برون و درونگرا دو نوع ،طبقات این یک از هرتقسیم کرده و برای افراد  شهود و هیجان احساس، فکر، ۀغلب اساس

کند و برای منسوب نمی درونگر ۀتر به طبقشهودی درونگرا یا به عبارت کلی ۀنویسندگان را به طبق ،خالف انتظار همه یونگ بر

که دیگران ضد در حالی ؛دهندخود را در کار خالقه خود نشان مینوع  ،شود که بعضی از نویسندگانانگاری یادآور میپرهیز از سهل
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های گاهثیر دیدأتحت ت قرن بیستم، شخصیت نویسنده در زندگی و توجه به» )همان( «.دهندنشان می را خودنوع یا نوع مکمل

ای این شیوه را که متکی بر عده ای با تکیه بر روانکاوی پدیدار شد.ای نقد تازههتری به خود گرفت و شیوهشکل جدید و فنی فروید

برخی در عین ، ...و حاالت روحی هنرمند تمایالت جنسی، به قصد تحلیل دنیای ناخودآگاه، ناخودآگاه است، دربارۀفروید کشفیات 

هایی که در آثار هنرمند گروهی دیگر نیز برای روشنگری در مورد روحیات و رفتارهای شخصیتو  حال به منظور تغییر آثار او،

نویسنده در  ۀاندیشروان و  برای بازتابای تواند آینهساختار روایی هر متن می (538: 5833، ن)مورا «.گیرندمی کاربه، وجود دارند

اند تا کشگوید تا داستانی دیگر را پنهان کند و معناهای مخصوصی را به معناهای همگانی مینویسنده گاهی داستانی می باشد.آن 

اید و مفاهیمی چون یکپارچگی بازشناسی نم پذیر کند،را هرچه بیشتر ارتباط بشناسد تا آن ،آیدار میک متن به در شگردهایی را که

 (1: 5834، )یاوری. در فرهنگ واژگان راه دهد زنند،انسجام ساختارهای متن را با آن محک می نو نقد در که را پیوستگیهمو به

شناختی را هم باید روح روان». دروح و روان هنرمند پی بر توان از طریق آثار ادبی بهالبته این بدان معنا نیست که همیشه می    

شخصی  ه،ه جای انعکاس شخصیت واقعی نویسندچرا که از کجا باید اطمینان داشت که یک اثر ادبی ب؛ ستنسبات دخیل داادر مح

ن مواجه آای که ما با رهو چه ا پشت یک نقاب پنهان کرده باشدشاید نویسنده خود ر ؟!ندهد نشان ،آن باشد خواسترا که می

  (543: 5833، )موران «.شخصیتی متضاد است که نویسنده سعی در گریز از آن را دارد ،هستیم

ها متوجه های آدمیا فعالیت یعنی؛ گفت یا درونگرا هستند یا برونگرا توانمی به طور کلیاما ؛ های مختلفی دارندها تیپآدم»    

مفهوم  :توان گفتبر مبنای نقد روانکاوی می» (141: 5833، )شمیسا .«درونی خیالی متوجه دنیای است یا جهان واقعی بیرونی

به همین دلیل ؛ آورد بر زبان خواهدکند و میرا تجسم می نویستده آن .ن نویسنده وجود داردهحقیقی اثر آن چیزی است که در ذ

توانیم می ،نایل شویم شوند،اثر محسوب می ۀاطف و افکاری که سرچشمبه کشف عو اگر بتوانیم با نفوذ به ذهن و روح نویسنده،

ندرت آن چیزی به نظر او افراد به ها نمادین است.فروید معتقد است رفتارهای انسان درک و تفسیر درستی از اثر به دست آوریم.

یابی به شخصیت تنها راه دست لذا؛ ستنمادی از خصوصیت پنهانی دیگری ا ،هر عملی هستند که سعی در نشان دادن آن دارند و

و اعمال اد احساسات حیاتی در جریان هستند و منجر به ایجست که نیروهایا در آنجا ار است.ناهوشی پنهان افراد ضمیرۀ و نیم

 (845: 5831، و اف شی یر کارور )اس. «.شونددیگر می

و باورها و ضمیر ناهوشیار نویسنده  هااندیشه ،های درونیی به کشمکشحدود تا توانمیمتن تاریخ بیهقی،  نۀبا تحلیل روانکاو    

ای نوشتار زمینه، شمردبر  هااز نامداران آن را باید اریکسون اریک آنا فروید و که شناختی نوید روانکاوان مکتب رواناز د پی برد.

کاستن و از بین بردن مقاومت بخش ناخودآگاه روان به کار هایی است که برای و استراتژی آرزوها ها،برای بازتاب و تحقق خواسته

 ثیرگذارأها تخواسته که در نیاز و است هاییاز مکانیزم دستهآن  در پی بررسیبیشتر  ،شناختیاین شاخه از نقد روان .رودمی

 .ندهست

 

نا فروید. آ6  
با استفاده  معموالً گیریم ورا به کار میها رت فقط یکی از آننداست که ما به گفتهآنا فروید تعدادی مکانیزم دفاعی را فرض کرده و 

اگرچه  کنیم.از خود در برابر اضطراب دفاع می  ،به طور همزمان پوشی هم وجود دارد،هم ها مقداریکه بین آناز چندین مکانیزم 

 دو ویژگی مشترک هستند: در اما ،دارند تفاوت زئیاتلحاظ ج ها ازمکانیزم

تحریف کننده هستند. بودن،ضروری وجود با و  ها انکار یا تحریف واقعیت هستندآن .5  

ما در سطح هوشیار و محیط خویش تصورات تحریف  یعنی ؛آگاه نیستیم هاآنکنند و ما از ها به صورت ناهوشیار فعالیت مینآ .1

قرار دارد تا به او در برخورد با سطوح شدید  "من"ار هایی هستند که در اختیهای دفاعی تاکتیکمکانیزم شده و غیر واقعی داریم.

با  دارند، نمودها را که در متن تاریخ بیهقی نآچند مورد از  پرداخته،های دفاعی در ذیل به معرفی مکانیزم .اضطراب کمک کنند

 کنیم.ذکر نمونه تحلیل می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
 

بخش کاتز، سه مورد نظرتراشی و سرکوبی و از کارکردهای لدلی مطرح کرده، فرافکنی، آنا فروید که هاییدر میان مکانیزم    

 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشاین  درمبنای متن تاریخ بیهقی آن بر نخستین

 

های دفاعی علیه اضطرابمکانیزم. 7  

 
 فرافکنی 7-1

 ،مفهومی ساده در .ه دیگری نسبت دهیماز خود برون افکنیم و بهای خود را فرافکنی آن است که افکار و احساسات و انگیزه»

 (13: 5838، )کتابی «ی احوال خود بر دیگران است.تر تسرّدیگران یا به معنی عام ۀها و تقصیرهای خود بر عهدافکندن گناه کمبود

اگر ما چیزی  د.یاباضطراب کاهش می ،قبول خود به فردی دیگرقابل آرزوها و تمایالت غیر  ها،با نسبت دادن تکانش ،در فرافکنی»

 ؛کنیمرا به شکلی تحریف شده ابراز می آن و آوردفرافکنی راهی برای پنهان شدن در آن فراهم می غیر قابل قبول در خود ببینیم،

نان آاین اعتقاد در خود با  به ایجادممکن است  ،اگر شما احساس خصومت و نفرت نسبت به دیگران داشته باشید ،به عنوان مثال

 (831: 5831یر، شی و اف. کارور )اس. «.چنگ انداختن ما هستندبه  که دیگران در پی دنیبرخورد ک

 : هانمونه

- این به وزیر و نامه بنویس استادم را گفت: و امیر البته بدان التفات نکرد. ری، همه مهم، ها رسید از خراسان وو این ماه نامه" .5

 (135: 5835، )بیهقی "آن نداریم. که ما سر آر است در هر بابی به جای واجب آنچه و گردد واقف بدان تا نه آن درج را هانامه

حرف خود را بزند.  تواند بدون ترسلیاقتی امیر مسعود هستند؛ اما کسی نمیدوستی و بیشادی همه به نوعی متوجه خودرأیی،    

به سری امیر مسعود مطرح است. لیاقتی و سبکهایی از کتاب، بیشدر بخ دانند.او را سایۀ خدا بر روی زمین می ،از طرفی هم

ترین اهمیتی ندارد و مهم نیست که چه بالیی بر سر کشور خواهد او کوچک برای رسیده،ای که از خراسان و ری نامه عنوان نمونه،

 اندازد و جای بسی شگفتی است.خود، خراسان را به خطر می بینیم برای ادا کردن نذرکه در ادامه می در حالی آمد؛

 (141)همان:  "پوشاند.مردی؛ اما استبدادی عظیم دارد که هنرها را می و این خداوند ما همه هنر است و". 1

 دارد، ه امیر مسعودمهری که نسبت ب کند و با وجودامیر مسعود غزنوی انتقاد می از از زبان بونصر مشکان، فرافکنی ابیهقی ب    

 کند و ناخشنود است.بین بودن سرزنش میبب دهنوی را به س

ایستاد از لجاجت و استبداد و چون فرو تواند ایستاد که تقدیر ایزد جل جالله در کمین تر آن بود که هم فرو نمیو طرفه". 8

 (454)همان:  "نشسته است.

فرافکنی  مسعود است، ولی باز هم امیر تبدادپی مسعودیان، همه از لجاجت و اسدرهای پیداند شکستکه میاین بیهقی با    

 .اندازدگردن قضا و قدر می با جبرگرایی آن را بر کرده،

به آوردن محمد و برادرش مرا  دارد.اول که خداوند من گذشته شد، مرا سخت بزرگ خطا بیفتاد و امروز بدانستم و سود نمیبه ". 4

حاضر آمدندی و میان ایشان سخن گفتندی و اولیا و حشم در میانه توسط بایست کرد تا خداوندزادگان یله می چه کار بود؟

 )همان( "کردندی.

حاجب علی قریب و حسن میمندی قابل  آلتونتاش، امیر مسعود، گیرد،هایی که بیهقی آنان را به باد انتقاد میاز جمله شخصیت    

گوید که چرا خودش را به خطر انداخته و در امیر مسعود می از زبان خود او و فرافکنیذکر هستند. دربارۀ حاجب علی قریب با 

توانست خود را کنار بکشد و کار را به بزرگان و اعیان بسپرد؛ پادشاهی امیر محمد و امیر مسعود دخالت کرده است؛ در حالی که می

به دردسر نیفتد و حاجب علی قریب که انسان باید موضع خود را طوری مشخص بکند که و این هیچ اعتباری نیست سیاست زیرا بر

 است. همبیهقی  این مسأله مورد تأیید و داندخود را مقصر می
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اگر گفتی چیزی ناصواب را که من چنین  رون و دوراندیش،حپدر مردی بود  خالف پدر است. این خداوند به همت و جگر بر". 1

چون  نمودی، در خشم شدی و دشنام دادی، خطای آن باز از سر جباری و پادشاهی خویش گفتی و اگر کسی صواب و خواهم کرد

 (445: همان) "به سر راه آن باز آمدی. آن گماشتی، اندیشه را بر

تواند، تا جایی که می ، و بر آن استکندانتقاد می اوفکری خودرأیی و بی از جباری،دارد، اگرچه مسعود را دوست میبیهقی     

 ،کنداغراق و مسامحه می اگرچهامیر مسعود و استادش بونصر مشکان،  دربارۀادا بکند. او  استککم و منصف باشد و مطلب را بی

داند و از زبان بونصر مشکان در ری، تصمیم او را اشتباه می تصمیم مسعود برای حمله به ترکماناندربارۀ  مثالً در؛ است بینواقع

با این بیان که مسعود بسیار نابخرد و سرکش است و در کارها مشورت  ،نمایدکرده، اعتراض خود را ابراز می فرافکنیشروع به 

 که در این راه گوی سبقت را از پدرش محمود نیز ربوده است.چنان ؛پذیردکند و حرف کسی را نمینمی

(  518)همان:  "آن آورده بودند که وی را فروباید گرفت... وی را بر باب آلتونتاش: در" .4  

ترین فرد حکومت خود نیز ترین و شایستهحتی دربارۀ مهمکه  چنانکند؛ بینی مسعود را مطرح میدهن ،افکنیبیهقی با فر    

 گیری بکند.های دولت خود مستقالً تصمیماین شایستگی را ندارد که دربارۀ شخصیت و خوردهای اطرافیان را میفریب حرف

یگران بازگشت؛ اما هم بایستی که امیر رضی اهلل عنه در چنین ابواب تثبّت آن روز همه ورز و وبال به ابوالحسن عراقی و د" .3

آنان که با ما به  در تاریخ محابا نیست. لیکن چه چاره است، من که بر قلم من چنین سخن رود؛ و نمودی و سخت دشوار است بر

 (151)همان:  "ست.آمل بودند، اگر این فصول بخوانند، داد دهند و بگویند که من آنچه نبشتم برسم ا

که چرا امیر مسعود این تر وو جسورانه تراین بار قدری صریحاما  ؛کشدبیهقی باری دیگر کارهای امیر مسعود را به چالش می    

که اگر ، را بر گردن او بیندازد گردد تا تمام خطاهای خودبه دنبال کسی می و پذیردنمی است، عواقب تصمیمی را که گرفته

که وی نیز به نوعی با استفاده از فرافکنی قصد دارد تمام  یابیمدر می های دفاعی تحلیل کنیم،را بر مبنای مکانیزم اورفتار بخواهیم 

محابا دست به قلم کند و بیبیهقی نیز سکوت نمی ،گردن ابوالحسن عراقی و دیگران بیندازد .در چنین شرایطی اشتباهات خود را بر

 برد.می

 

شیترادلیل 7-2  

را کاهش  اضطراب خود شود،می قبوله برای انجام کاری که در صورتی دیگر غیر قابل توضیحی موجّ یافتنبا  دافرا ،تراشیدلیلدر  

، مثالبه عنوان  .استتراشی دلیلزیرا هدف فرافکنی اغلب مبنایی برای  ؛افتدتراشی اغلب در طی فرافکنی اتفاق میدلیل دهند.می

منطقی به  کامالً، اگر دیگران متخاصم باشند)فرافکنی(، کندل پرخاشگرانه از خود در برابر پرخاشگری دفاع میشخصی که با عم

تواند اتفاق می ،تراشی در غیاب فرافکنی نیزدلیل تراشی(ای عمل کند.)بهانهرسد که در دفاع از خود به طور پرخاشگرانهنظر می

 (831: )همان بیفتد.

 :هانمونه

از  خاییدم که همه خطا بود، فت: زندگانی خواجۀ بزرگ دراز باد، به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژگ و" .5

 (534: 5838)بیهقی،  "و نه جای من بود... به ستم وزارت مرا دادند برداری چه چاره؟فرمان

کند؛ یعنی تغییر رفتار بیان میتراشی دلیل ا به نوعی باخواجه حسن میمندی ر دربارۀخاییدن حسنک  ژاژ ،جا بیهقیدر این    

 ای جزبود که چاره اینای که من در حق تو گفتم، متفاوت برای قابل قبول کردن آن به این صورت که دلیل ستم و سخن یاوه

 تراشی است.که به زور وزارت را به من دادند که نوعی بهانهبرداری نداشتم و اینفرمان

(85: )همان "عیب از بدآموزان است تا این حال را نیک دانسته آید. اوند هیچ عیب نیست،از خد". 1  

های دیگران را که نباید حرف زندها به مسعود غزنوی نهیب میهای مختلف کتاب، ابوالفضل بیهقی از زبان شخصیتدر قسمت    

، ضعف مسعود را فرافکنیتوانی کاری بکنی؛ لذا با و نمی رودمی اختیار کار از دستت در گونه باشد،که اگر این زود بپذیری قدرآن
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کرده، بر گردن انکار گناه او را تراشیاز دلیلنهد؛ در حالی که مقصود همان امیر مسعود است که با استفاده گردن اطرافیان می بر

 اندازد.دیگران می

 

سرکوبی 7-3  

-بنیادی است و سایر مکانیزم دفاع شود و گاه هوشیارانه.ناهوشیارانه انجام میگاهی  ، وهای دفاعی اساسی استاز مکانیزمسرکوبی 

ضمیر  های نهادی خطرناک وویژه تکانشبه ،کنند و به نوعی فرایند دور نگه داشتن امورعمل می آنهای دفاعی در ترکیب با 

 (831همان: ) ناهوشیار است.

 :هانمونه

و نعوذ  ها دید از عمش و قضا غالب با آن یار شد تا یوسف از گاه به چاه افتاد...که چنین درشتیو امیر مسعود از این بیازرد  ...". 5

 ( 133)همان:  "باهلل من االدبار.

بود که قرار بود به عقد امیر مسعود  اوو نیز دختر او قدرت  ازاز عوامل برانداخته شدن امیر یوسف به وسیلۀ امیر مسعود، ترس     

خود را  هایدر تمام این مدت عقده ای کهو این باعث ناراحتی امیر مسعود شد؛ به گونه به نکاح امیر محمد درآوردند اما ؛در آورند

کرده، قضا و قدر را در  فرافکنیجمع کرده، در جای دیگری آن را بروز داد؛ بنابراین بیهقی اینجا  سرکوب مبنای مکانیزم بر

 فرافکنیکرده، با  انکار بینیم، بیهقی نقش مسعود را در قتل عمویشکه در ادامه میچنان داند؛برافتادن امیر یوسف مقصر می

بیهقی برای مثبت نشان دادن شخصیت مورد عالقۀ خود، کارهای امیر مسعود را  داند.طغرل را عامل برانداختن امیر یوسف می

حمایت کرده،  ی کار آمدن فردی دیگر)امیر محمد( از اودید که یوسف با روگوید که هر پادشاه دیگری اگر میتوجیه کرده، می

از کارکرد دفاع از خود کند با استفاده از که البته این نگرش پذیرفتنی نیست. بیهقی سعی می کردشاید همین کار را می

ر حالی که یکی از د است؛تراشی بهانهخویش دفاع کند و عملکرد امیر مسعود را توجیه نماید، که به نوعی  شخصیت مورد عالقۀ

 ت.اس سرکوب همان عقدۀ ،امیر مسعود غزنوی از سویبرانداختن یوسف و امیر محمد  اصلی عوامل

 

انکار 7-4  

-که واقعهامتناع از باور به این ؛ یعنیآورنداغلب به انکار آن روی می ،گیرندقرار می آمیزتهدیدهنگامی که افراد تحت فشار واقعیتی 

 )همان( است. مکمل سرکوبی ،ارانک ای رخ داده است.

 نمونه:

آرزوی توست که این گوید:می سلطان که خداوند گفت سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی دار بیامددر این میان احمد جامه". 5

 ،ایو قرمطی شدهکه ت ...امیرالمؤمنین نبشته اما تو رحمت خواستیم کرد ما بر ،دار کن را بر که چون پادشاه شوی ما خواسته بودی

 (533: )همان "کنند...می دار او برفرمان  و به

 خواستم به تو رحمت کنم؛ اما کسی که فرمان قتل تومن می کند که من عامل قتل تو نیستم،می تراشیدلیلغزنوی  مسعود    

 تل حسنک را از دوش خود بردارد.سعی در آن دارد فرمان ق فرافکنیکه چنین نیست و به نوعی با حال آن؛ را داد، خلیفه است

و نیز در دروغ بودن  تابددارد. بیهقی در مقابل، این حرف را برنمی انکار کرده، سعی در که کردن از کاریشانه خالی امیر مسعود با

 این حرف تردیدی ندارد.

 

جاییجابهواکنش معکوس یا  7-5  
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فردی در رفتاری خاص به حد به نظر برسد که اگر . شودداده میمبنای میزان تناسب آن تشخیص  اساس شدت واکنش و بر بر

 (834: )همان به واکنش معکوس کشیده شده است. ظاهراً ،کندافراط عمل می

 نمونه:

مجلس  را به غزنین به درگاه و در سالی که ما بدان منزلت رسید که هر از بس تلبیس که ساختند و تضریب که کردند کار". 5

هر روزی سوی ما کم و بیش عتاب و مالش و سوی  و تن و نشستن و بازگشتن میان ما دو تن یکسان فرمودی...امارت ترتیب رف

 (145)همان:  "برادر نواخت و احماد.

رفتار و کردار امیر محمد  اوکه اگر  داند؛ چرابیهقی، محمود غزنوی را در ایجاد دشمنی بین امیر مسعود و امیر محمد مقصر می    

داد و این قدر گویان دربارۀ مسعود گوش نمیشد، به حرف حاسدان و دروغو بین آن دو تفاوت قائل نمی زدر مسعود نمیس را بر

که خودش این تجربه را داشت که پدر او نیز اول برادرش شد و با اینوقت دوباره تلخی تاریخ تکرار نمیبود، شاید هیچبین نمیدهن

بود، اما باز دست به این کار زد، که این امر خود تأثیر زیادی بر روی شخصیت و روحیۀ مسعود  اسماعیل را به جای او نشانده

 های دفاعی آنا فروید او دچار نوعیمتناسب با مکانیزمحادث شده، نوعی عقده کرد که در ناخودآگاه وی  گذاشت و او را دچار

امیرمحمد با  دربارۀهای خود را شود تمام اضطرابموجب می و است تنش و اضطراب موجدشود که ناهوشیار می انکارو  سرکوب

ای که نسبت به پدرش و عقده به امیرمحمد نسبت دهد های ناراحتی خود رازندانی کردن و کور کردن او اعمال بکند و تکانه

است و مطابق با  فکنیفرا، که به نوعی نمایدنسبت به برادرش محمد اعمال جایی یا تکانش وارونه جابهداشت، با مکانیزم 

است. به بیان دیگر، وقتی کارکرد دفاع از خود شده پردازیم، دچار است  و در ادامه بدان می کارکردهایی که کاتز مطرح کرده

 های اقلیت منعکس کرده،توانیم اعتراف کنیم که احساس حقارت عمیقی داریم، امکان دارد آن احساسات را روی بعضی از گروهنمی

کند و تمام مسعود صدق می دربارۀد را با نگرش تفوق طلبانه نسبت به این گروه محروم تقویت نماییم که این کارکرد خو "من"

 علی قریب، ساالر،و حتی دربارۀ اطرافیان خود نیز، از جمله غازی سپاه کنداحساس حقارت عمیق خود را بر سر امیرمحمد خالی می

 گیرد.عموی خود و... همین رویه را پیش می

حاجب  ارزید، از جمله:همۀ کسانی که به اصطالح سرشان به تنشان می عدم اعتماد و بدبینی که در دربار به وجود آورد، او با»    

 خبر بودند؛ زیرا در دربار مسعود توطئه،مال خود بیمناک و از فردای خود بی جان و بر یوسف و... آلتونتاش، منگیتراک، قریب،

 (134: 5833)متینی،  «، جانشین صراحت و راستی شده بود.شکنی و امثال آنپیمان گویی،و دروغ مکر کاری،پنهان دورویی،

-برشمردهها شناسان کارکردهای متعددی را برای آنی هستیم که روانیهاما دارای نگرش ۀهم ،های دفاعیدر کنار این مکانیزم    

معتقد است که نگرش چهار کارکرد را برای فرد  او دانیل کاتز مطرح شده است. ۀه وسیلب زیادی دارد،کاربرد ها که یکی از آن اند.

 انجام می دهد:

 کارکرد سازشی .الف

نگرش  ،دهندهایی که ما را کیفر مینگرش مثبت و مطلوب و نسبت به آن ،دهندنسبت به اشخاصی که به ما پاداش می ما معموالً

 .داریممنفی و نامطلوب 

 نمونه:

لیکن بس شنونده است. هر کسی زهرۀ آن دارد که به اندازۀ  همتا و حلیم و کریم است؛ وخداوند بزرگ و نفیس است و نیست". 5

 (145: 5838بیهقی، ) "پایگاه خویش با وی سخن بگوید.

گرچه به خاطر طلب ا ، وکندبینی مسعود غزنوی بیان می، نظر خود را دربارۀ دهنفرافکنی بیهقی از طریق بونصر مشکان با    

-است، مجبور است از مسعود غزنوی تعریف بکند، اما گاهی نیز میکارکرد سازشی  خود که همان پاداش و حفظ شرایط کنونی

و نظر خود را  کندمی فرافکنی بینی مسعود را ندارد،داری کند و وقتی دیگر طاقت دهنتواند بیش از حد خویشتنستیزد و نمی

شمرد؛ چرا که اصول همتایی و... بر میکند که ابتدا صفات خوب مسعود را از قبیل حلیم و بیا طوری آماده میر گوید و زمینهمی
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توان دلیل این کنیم که میگیریم و بعد از آن صفات منفی را مطرح میگونه است که ابتدا صفات مثبت را در نظر میانتقاد نیز این

داند که از مسعود تشکر کند؛ خود می رسالتنان و نمکی که در دربار غزنویان خورده،  اطربه خامر را چنین تبیین کرد که بیهقی 

شکند و شروع به بینی او سکوت بکند؛ بنابراین مهر سکوت را میرایی و دهن شود که در مقابل تندروی و سستاما این دلیل نمی

 کند.انتقاد از مسعود غزنوی می

کارکرد دفاع از خود ب.  

 کنند.ما دفاع می ۀیعنی از خودانگار ،های ما از تصوری که از خود داریمنگرش ،هابا آنهایی است که روش ،از این کارکردمنظور 

توانیم اعتراف کنیم که احساس حقارت عمیقی آن است که ما نمی گویای، کاتز مطرح شده از سویهایی از این کارکرد که نمونه

طلبانه نسبت به خود را با نگرش تفوق "من"و  های اقلیت منعکس بکنیمت را روی بعضی از گروهممکن است آن احساسا لذا ؛داریم

 گروه دیگر تقویت نماییم.

 نمونه:

 و چنان بگذردو هم دست به مملکت دیگر یازدتواند کرد و زود نآن را ضبط  و گیردبکه چون ملکی و بقعتی  ضابط باید،پادشاه ". 5

اسکندر را که در کتب  بزرگتر آثار و را در گفتن آن که وی عاجز است مجال تمام داده باشد... هازبان همۀ د،رمهمل گذا ن راآ

نند لتی دازیکی از این دو تن او را  راند آن دارند که او دارا را که ملک عجم بود و فور را که ملک هندوستان بود، بکشت و با هشتهنب

  (584: 5835)بیهقی،  "سخت زشت و بزرگ و ...

گشاید؛ به این یابد و زبان به انتقاد از امیر مسعود غزنوی میمی تردر واقع بیهقی با مطرح کردن داستان اسکندر، حضور پر رنگ    

 که کشوری را نگرفته،پادشاه ابتدا باید ضابط باشد نه این ها سودی ندارد.صورت که تصرف کردن کشورهای دیگر و ضبط کردن آن

 حیله و طریق که اسکندر چگونه ازمطرح کرده و این دارا و فور را ه شدنچگونگی کشت ،در ادامه کشوری دیگر باشد.به فکر تصرف 

به  فرافکنی با ،بیهقی با نسبت دادن این صفات به اسکندر بود. پیروزی وی ناجوانمردانه کهاین و کند غلبه آن دو مکر توانست بر

با نیرنگ و فریب توانست حاجب علی قریب، غازی  همچون اسکندر نیز اوکند که له میصورت غیر مستقیم به مسعود غزنوی حم

 نمودنبه آنان خیانت کرده، دستور زندانی  کرد و بعدجلب می را به کشتن دهد؛ بدین شیوه که ابتدا اعتماد آنان را ساالر و...سپاه

اگر حمایت عمه و عمویش، امیر یوسف، و  گونه بود.حمد، نیز اینداد. در زمینۀ زندانی کردن برادرش، امیرمرا می هایا قتل آن

بیهقی وقتی  یعنیرا مطرح کرد؛ کارکرد دفاع از خود توان جا میدر این توانست کاری از پیش ببرد.اطرافیان نبود، او شخصاً نمی

 سرکوب احساس خود را د، مطرح نماید،حقارتی را که نسبت به او دار حسو  تواند نگرش خود را دربارۀ امیر مسعود بگویدنمی

، تا شاید بتواند از این طریق نگرش خود را گذاردمیهای اقلیت، از جمله اسکندر ، این احساس را روی گروهفرفکنی از طریق کرده،

 نسبت به امیر مسعود مطرح بکند.

کارکرد بیان ارزش پ.  

که شخص از خود  است های اصلی مورد اعتقاد خود و پنداریه ارزشمثبت ب ۀدادن وجه ها دارای عملکردی از نوعبعضی از نگرش

 ،خاصی که مورد حمایت اوست هایبه طرق و شیوهخواه بداند و این تصور را بدین ترتیب فردی ممکن است خود را آزادی؛ دارد

 اظهار کند.

کارکرد اطالعات ت.  

هایی که دارد، برآورده تواند با نگرشناسبی بدهد و این نیاز را میآن است که به خود ساختار م کاتز معتقد است که فرد، نیازمند

 (851: 5843)اسپرلینگ،  سازد.

 نمونه:

یکی آنکه محمودیان از دم این مرد  لقضاء اهلل. ال مرد و ن یار شد تا ساالری چنین برافتاد...آبا  قضا غالباً دو حال نادر افتاد و". 5

آن  ترکردند و دل امیر از بس که بشنید پر شد تا ایشان به مراد رسیدند و یکی عظیماغرا می باز نشدند و حیلت و تضریب و می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
 

)بیهقی،  "آمد که ساالر جوان بود و پیران را حرمت نداشت تا از جوانی کار ناپسندیده کرد و در سر آن شدبی مراد خداوندش...

5835 :134) 

 گذارد، بلکهگردن مسعود نمی در ظاهر بر انکاربا  کاری تمام کارها راا محافظهبیهقی معتدل و محتاط است، بچون از طرفی،     

 تراشیبهانهدستگیری غازی را دست بر نداشتن محمودیان از غازی و با  دلیل کشته شدن افرادی چون اریارق و نموده، فرافکنی

ی عامل قتل اریارق و غازی را توطئه و کار خودشان داشت. اگرچه ظاهراً بیهقنگه نمی داند که غازی حرمت پیران رادر این می

-خود بیهقی می بینی مسعود. از این نظر با توجه به گفتۀکند به دهنای میغیر مستقیم اشاره کند، اما در بطن داستان،تلقی می

گناه مسعود را خیلی هم بیکاری دارد، اما سعی در سکوت و محافظه ،توان به این نتیجه رسید که اگرچه او گاهی به اقتضای حال

که بیهقی برای افراد مورد  بدان پرداخت و افزود کارکرد ارزشیتوان از دید از طرفی هم با توجه به کارکرد نگرشی، می داند.نمی

-زمالبته همین امر، به نوعی به ج که نیست اوپسند و مورد اعتقاد خود ارزش قایل بود، اگرچه فاقد چیزی باشند که مورد پسند 

 شود.اندیشی یا دگماتیسم ختم می

در نهایت وقتی  (33: 5838)بیهقی،  "سخن راندن کار من است و همگان رفتند و جایی گرد خواهند آمد که رازها آشکار شود."    

 گذارد.می بیان آن را به روز قیامت وا کوت،با س، فاش کند خواهد رازی رابیهقی نمی

 

گیریتیجه. ن8  
در  .استهای متفاوت عصر غزنوی شخصیت معرّفو بیهقی زبان و بیان ابوالفضل ثیر مستقیم ساختار روایی أتحت تتاریخ بیهقی  

 بیهقی و تاریخ او ۀذهن و اندیشتوان میان می و باشدواقعی انسان  سیمای نمایانگر تواندمی که آیا یک متن ادبیاینه پاسخ ب

از  یعاد دیگراببه  ،های دفاعی آنآنا فروید و مکانیزم ۀوی رفتیم و با توجه به نظریبه سراغ نقد روانکا ،ارتباطی دانست یا نه

فرافکنی و  سرکوب، تراشی،ها، بهانهترس های روانی،ای برای کشمکشنوشتار را عرصهو  شخصیت ابوالفضل بیهقی پرداختیم

غرایز و منافع  ها،که رفتارهای انسان محصول خواستبر ایننی تنقد روانکاوی مب دستاوردهاییافتیم و با توجه به  امثال آنمواردی 

ای که برای به تصویر کشیدن محیط و زمانه ت غزنوی،مدبیر حکو یجه رسیدیم که ابوالفضل بیهقی،این نت ، بهازهای اوستیو ن

-د اعتراض را به گوش همگان میفریا خود کتاب در سرتاسر ای دارد،هکارانکه قلم محافظهاین با ،آشوب و خیانت است فتنه، أمنش

قتل  قریب و برادرش، علی جبادستگیری ح از جمله: ،نوعی امیر مسعود غزنوی مسبب آن است در تمام اتفاقاتی که به او .رساند

دندانقان ،آمل و به  شکست به دار کشیدن حسنک وزیر، د،فروگرفتن امیر یوسف غزنوی و امیر محم سپهساالر غازی و اریارق،

 احمد عبدالصمد، از جمله حسن میمندی، ،تا بدبینی بزرگان و سران دربار غزنوی ،ترکمانان ۀرسیدن سلجوقیان و غلب حکومت

مسعود غزنوی  امیر کهاینکار بودنش و در کنار محافظه لذا؛ داندرا مقصر می وی ،بونصر مشکان و همه و همه آلتونتاش،خوارزمشاه 

با  پژوهشکه ما در این  نمایدمی مطرحهای مختلف شیوهاعتراض خود را به  نکرده،هات او سکوت ادر برابر اشتب ،داردرا دوست می

ز سازشی و دفاع ا و کارکردهای ارزشی، ،که آنا فروید بر شمرده تراشی و...بهانه رکوب،های دفاعی فرافکنی، ساده از مکانیزماستف

 به این صورت که ؛نشان دادیم او کومتیه امیر مسعود غزنوی و سران حا علرانتقادات بیهقی  .. که دانیل کاتز مطرح کرده،.خود و

 باید،میجایی که  :ستابیانی خاص قابل پیگیری  ۀبه دو شیو غزنوی و سران و بزرگان دربارش در انتقاد از امیر مسعود اوعملکرد 

 ی خطاهای امیر مسعود غزنوی را برتمام ...تراشی وبهانه سازشی، کارکرد دهای دفاع از خود،رده از کارککند و با استفاسکوت می

ر سران حکومت ب ،... کوب واز فرافکنی، سر گیریبهرهبا  ،نهدز کف میار را انهد و جایی که عنان اختیان او میگردن تقدیر و اطرافی

ات امیر کورانه از دستورکوردلیل سکوت و اطاعت  به بونصر مشکان و... مد حسن میمندی،اح قریب، علی حاجب از جمله ،غزنوی

 ۀاشی از عقدکه ن اشافراطی بینی و اقتدارگرییدهن ،زدهشتابرا به خاطر تصمیمات  امیر مسعود و کندغزنوی حمله می مسعود

 . کندنکوهش می، استحقارت 
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 پانوشت
حسنک وزیر کردند، خود را راضی به . بیهقی نسبت به ظلم و استبداد موجود در دربار امیر مسعود غزنوی و ستمی که در حقّ 5 

، بیهقی با فرافکنی از زبان ایمکردهفرافکنی ارائه  دربارۀداند. با توجه به تعریفی که مشیت الهی و نهایت کار آدمی را مرگ می

 یابد.حسنک در داستان حضور می
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جعفر یاحقی و محمّد، شرح مشکالت توضیحات و مقدمه، ،متن کامل تاریخ بیهقی دیبای دیداری،(؛ 5835)                        

 .سخن تهران: مهدی سیدی،

 نگاه. تهران: بخش دوم. جلد هشتم،، انتاریخ اجتماعی ایر؛ (5834مرتضی) راوندی،

 شناختی ضحاک ماردوش. تهران: نی.تحلیل جامعهشناسی خودکامگی، جامعه(؛ 5835رضاقلی، علی)

 .حق شناسرشت:  ،جمن علمی زبان و ادبیات فارسینهمکاری ا با ،پژوهی در ایرانبیهقی(؛ 5833رضی، احمد)

 .رانقد ادبی. تهران: میت(.؛ 5833شمیسا، سیروس)

 تهران: فیروزه، چ هشتم.بحران روانکاوی، ترجمۀ اکبر تبریزی، (؛ 5833فروم، اریک)

 تهران: اختران. خودش، ترجمۀ فیروز جاوید:فروم در کالم (؛ 5833)                 

 .تهران: علمی و فرهنگی(؛ فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی، 5838کتابی، احمد)

 .حسن انوشه: جلد اول ۀترجم تاریخ غزنویان،(؛ 5813باسورث ادموند) کلیفورد،

 .تهران: نگاهدوران: برگردان: ناصر های ادبیات و نقد، نظریه(؛ 5833موران، برنا)

 .علمی و فرهنگی تهران: موحد و پرویز مهاجر: ضیاء مترجمان:ادبیات،  ۀنظری (؛5831آوستن) رنه و وارن، ولک،

 .تاریخ ایرانتهران: دو جهان،  دو انسان، دو متن، ؛اتروانکاوی و ادبی؛ (5834حورا) یاوری،

 

 هامقاله

 .13-88صص :، مشهدبیهقی.دانشگاه فردوسی ۀیادنام ،«بینی ابوالفضل بیهقیجهان»(؛ 5833محمدعلی) اسالمی ندوشن،

سال نهم، شمارۀ  نامه،پژوهشی کاوش -فصلنامۀ علمی، «شناسی شخصیت در تاریخ بیهقیروان» ؛(5833السادات)حجازی، بهجت

 .45-3صص  یزد: ،54

شناسی ادب فارسی)مجلۀ متن، «ابزار انتقاد و اعتراض بیهقیپردازی و فضا، لحن، صحنه» (؛5835قاسم و دیگران) ،صحرایی

 .34-31صص  اصفهان: ،55 ۀ، شمارعلوم انسانی اصفهان(، پاییز دانشکدۀ ادبیات و

 .411-453صص ، مشهد: دانشگاه فردوسیبیهقی،  ۀیادنام، «تاریخ بیهقی یمای مسعود غزنوی درس» (؛5833جالل) متینی،

، اول تیر ماه ۀنیم حافظ، ۀنشری، «مبنای متن تاریخ بیهقی شناسی شخصیت بیهقی برتوصیف روان»؛ (5831)مهران مرادی،

 .44-83صصتهران: ، 85ۀشمار

 بهار، ،اندیشۀ ادبی ،«شناختی(فعال)مورد مطالعۀ نقد روان نشتأثیر بازنویسی تاریخ بیهقی بر خوا»(؛ 5835یوسف قنبری، فرزانه)

 .54-5صص زنجان: ،3 ۀشمار
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