
 
 
 
 
 
 

  تحليل طنز فلسفي و غير خصمانه درتاريخ بيهقي
  از ديدگاه روان شناختي

  دكتر مه دخت پور خالقي چترودي
  دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
  سميه عطاردي

  ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و 
  چكيده

شناسي به منزلة  براي بررسي ادبيات به عنوان رشته اي از علوم انساني كه محصول ذهن آدمي است ، روان
تواند بهترين گزينه باشد. روان شناسي نوين  علمي كه به مطالعة ذهن آدمي و فراورده هاي آن مي پردازد، مي

ن حصول نتايج بهتري را به نفع هم نويسنده و هم اثر فراهم كرده در يك رابطة متقابل ميان نويسنده و اثر امكا
به عنوان مثال با استفاده از تحليل روان شناختي يك بخش مبهم متن ، هم زاويه اي از شخصيت  است.

  نويسنده كشف شده و هم ابهامي از اثر برطرف مي شود.
جدي ، گرفته و به دور از هر گونه طنز و بسياري از بزرگان ادب فارسي ابوالفضل بيهقي را مردي عبوس، 

طنّازي توصيف كرده اند، كه به نظر مي رسد برداشتي گذرا بر اساس اليه هاي اولية متن باشد. اين پژوهش 
در پي تحليل روان شناسانة روحيه طنز پردازي و شوخ طبعي در ابوالفضل بيهقي بر اساس نظرية آبراهام مزلو 

  غير خصمانة ارائه شده توسط او است.و ويژگي طنز فلسفي و 
  تاريخ بيهقي، ابوالفضل بيهقي، طنز فلسفي، آبراهام مزلو. كليدواژه ها:

 
 مقدمه

پيوند روان شناسي و ادبيات در دهه هاي آغازين قرن بيستم ، بر اساس يكي ازمكاتب روان شناسي يعني 
روان كاوي شكل گرفت .با پيدايش روان كاوي و روي كرد روان كاوان به آثار ادبي براي بررسيدن درستي ها 

  . و نادرستي هاي اين دانش بود كه ادبيات و روان شناسي به هم نزديك شدند
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) به عنوان بنيان گذار و نماينده ي بي بديل روانكاوي ،به دليل پژوهشي هاي روانكاوانه اش در Freudفرويد (

متون ادبي ، آغازگر آنچه نقد روانكاوانه نام گرفت بود. او دستگاه رواني انسان را صاحب دو قملرو مي 
ه ناميد . او دريافت كه خود دانست كه يكي را خود آگاه و آن ديگري را كه فرد از آن مطلّع نبود ، ناخودآگا

آگاه زباني دارد با ساختار و واژگان و معاني ، كه زبان روزمره ي ما ست ،ناخودآگاه هم زباني دارد كه 
است ، كه تا » نمادها « و » استعاره ها « وجايگاه » زبان هاي كهن« مانند » زباني تصويري« متفاوت است ، 

معنا باز گشوده نمي شوند . پس از آنجا كه ذهن را دو زبان هست ، بايد  كليد رمز آن ها را نداني ، براي درك
« را كه بر زبان جاري مي شود ؛ يا هر » متن«يا هر » روايت«دوگونه خواندن نيز داشته باشيم ، تا بتوان هر 

يگري است و د» خودآگاه«را دو گونه خواند ، يكي براي درك معناي ظاهري كه در آگاهي يا » نمايش ذهني 
  ) 4؛  1380قراردارد . (صنعتي ؛ » ناخودآگاه« براي دريافت معناي پنهان و عميقي كه در نمادهاي 

بر اين مبنا فرويد متن را به جاي بيمار مي نشاند و آن چه را كه از آسيب شناسي متن بر مي كشيد به آسيب 
شناسايي ويژگي هاي رواني نگاري روان نويسنده گسترش مي داد . به سرعت بازشكافي متون ادبي و 

شخصيت هاي داستاني براي دستيابي به ويژگي هاي روان نويسندگان رواج يافت و متن در ژرف ترين اليه 
ي معنايي خود به آيينه اي بدل شد كه آسيب هاو نژندي هاي رواني آفريننده ي خود راباز مي تاباند . 

  ) 26؛  1386(ياوري، 
گر نظريات علمي حركتي تكاملي در پيش گرفت ومكتب هاي روان شناسي البتّه اين نظريه همچون دي

بسياري در اين ارتباط به نظريه پردازي پرداختند كه منجر به دگرگون شدن رابطه ناقد روانكاو ومتن از انگاره 
اسي ي سنّتي روانكاو و بيمار به الگوي امروزين دو روانكاو و دو روانكاوي شونده شد .  بعدها روان شن

) كه اساساً با تحليل روان شناختي فرويد تفاوت داشت carl Gustar jungتحليلي كارل گوستاو يونگ (
  دريچه هاي جديدتري از علم روان شناسي را بر ادبيات و آثار هنري گشود . 

يونگ بر خالف فرويد معتقد بود كه نيروي فعال دروني ، مجموعه ي غرايز سركش جنسي نيست، بلكه يك 
نيروي بالقوه جاري و تمايز نيافته اي است كه بايد با نمادهاي خاصي به نام الگوهاي اساطيري بازپرداخت و 

  ) 548؛  1378متمايز شود. ( مقدادي ؛ 
اين الگوها در حقيقت در اساطير و فرهنگ همه ي ملّت ها وجود دارند و مي توانند به فرديت انسان و به 

  ببخشند. نژاد انسان زندگي نويني 
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) و اريك اريكسون Anna Freudديگر از نظريه هاي مرتبط با نقد ادبي ، مكتب نقدنو است كه آنا فرويد (
)Erik Erikson را بايد دو تن از نامدارترين روانكاوان اين مكتب شمرد . در اين شاخه از نقد روان شناختي (

رخد ، بلكه خواننده اي مي طلبد كه تصويري از ديگر متن بر مدار نويسنده و آسيب نگاري رواني او نمي چ
خويشتن را درمتن ببيند و يا بيافريند. بدين ترتيب نقش خواننده در آفرينش معناي متن و چگونگي و چرايي 
فرايندهايي كه جهان متن و جهان خواننده را به هم نزديك مي كند مورد توجه خاص قرار مي گيرد و جاي 

  ) 142؛  1386رآيند آفرينش معناي متن با هم عوض مي شود. (ياوري ، خواننده و نويسنده در ف
مكتب روانكاوي ژاك الكان نيز يكي ديگر از نظريات روان شناسي يا در واقع روانكاوي است كه به پيوندي 

آگاه يا ناخود» نمادين« مستقيم با ادبيات و آثار ادبي رسيده است . ژاك الكان در مكتب خود بيشتر به قملرو 
توجه دارد  و در اين مسير روانكاوي و زبان شناسي را به هم مي آميزد . موضوع تحليل در اين مكتب ديگر 
نه نويسنده است و نه خواننده ، بلكه كنش خواندن است . كشاكش ميان خواندن و متن، همه ي توانمندي 

ان در برابر متن نگاه مي دارد و  با هر هاي متن را براي خوانده شدن فعال مي كند ، خواننده را هميشه پرس
  بار خوانده شدن به معناهاي تازه اي راه مي دهد . 

البتّه روشن است كه اين مكاتب تنها مكاتب روان شناسي مرتبط با ادبيات نيستند . نظريات بسياري سعي در 
ها داشتند ، اما در اين ميان  نزديك شدن به قلمرو ادبيات و نقد روانكاوانه ي آثار هنري و آفريننده ي آن

  نظرياتي كه برشمرديم به شهرت و موفقيت بيشتري دست يافتند و در سطح جهان مطرح شدند. 
همانطور كه به صورت اجمالي در باال اشاره شد، در ابتدا شخصيت نويسنده و آسيب هاي رواني او به عنوان 

و ادبيات را فراهم كرد. در مراحل بعد اين سير به سوي  آفريننده ي اثر ، زمينه ي پيوند ميان روان شناسي
خود اثرو تحليل آن و سپس تأثير خواننده در آفرينش معنا در متن و در مرحله ي نهايي كنش خواندن به 
عنوان موضوع تحليل روان كاوانه معطوف شد . نهايتاً اين سير تكامل منجر به اين شد كه رابطه ي روانكاوي 

امروز به جاي رابطه پزشك و بيمار ، رابطه ي دو نظام انديشه باشد  كه با زباني شدن ساختار و ادبيات ، 
  ) 64؛  1386ناخودآگاهي و با متن شدن روان به يكديگر نزديك مي شوند . (ياوري ، 

 .تحليل هاي روان شناختي ، راهگشاي ابهامات . 1

ي كه محصول ذهن آدمي است ، روان شناسي به منزله ي براي بررسي ادبيات به عنوان رشته اي از علوم انسان
علمي كه به مطالعه ي ذهن آدمي و فرآورده هاي آن مي پردازد ، مي تواند بهترين گزينه باشد . با تكيه به نقد 
روان شناختي مي توان به اليه هاي ژرف معنايي پنهان در بطن اثر و تأثير و تأثّري كه نويسنده بر اثر ، اثر بر 
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اننده، نويسنده برخواننده  و خواننده بر اثر مي گذارد آگاه شد . سلسله اي به هم پيوسته كه هر كدام خو

 تعريف و معنايي جديد به اثر ادبي مي دهد . 

از آن جا كه آفريننده يك اثر ادبي در لحظه ي آفرينش ، فراتر از آرزوها ، انگيزه ها ، احساس ها و كشمكش 
د نمي رود ، در طي پروسه ي مطالعه ي يك اثر با هر قدم كه پيش مي رويم ، بر هاي پنهان و آشكار خو

اساس داده هايي كه از اثر مي توان بدست آورد ، تصويري مبهم از آفريننده ي آن در ذهن ما نقش مي بندد 
  كه گاه در روشن كردن زاويه هاي مبهي از اثر براي خواننده نقش مهمي را ايفا مي كند. 

معادله معكوس نيزعمل مي كندو بخش هايي از متن مي تواند براي شناخت كاملتر شخصيت  گاه اين
  نويسنده نسبت به تصوير اوليه و خامي كه بعد از يك بار مطالعه بدست آمده است ، مفيد فايده باشد . 

يكي از شخصيت ها البتّه اين بحث شامل آندسته از آثار ادبي مي شود كه نويسنده در قالب راوي يا در قالب 
در اثر حضور دارد و گاه به خود گريز مي زند ، اظهارنظر مي كند ، قضاوت مي كند و يا اعتقادات خاص 
خود را بيان  مي كند .به عنوان مثال تاريخ بيهقي كه شايد بتوان آن را در سطوحي عميق تر يك خود زندگي 

جوانب گوناگون به اين كتاب پرداخته اند ،از تجزيه نامه نوشت تلقي كرد. پژوهشگران و محققين بسياري از 
ي متن بر پايه ي ادبيات ، جغرافيا و تاريخ گرفته تا به تحليل شخصيت هاي اثر و در پي آن بحث در مورد 

  شخصيت آفريننده ي آن بر اساس اخالق ، فلسفه ، دين و حتّي روان شناسي . 
ات رفتاري او پرداخته اند ، بيهقي انساني در تمامي مقاالت و پژوهش هايي كه به شخصيت بيهقي و خصوصي

، دين مدار ، اخالق گرا ، فيلسوف البتّه با جهان بيني خاص خود ، عالم ، زيرك ، فروتن و امانت دار و گاه 
  جدي و عبوس تعريف شده است . 

ايج بهتري را به نفع هم روان شناسي نوين ، در يك رابطه ي متقابل ميان نويسنده و اثر امكان حصول نت
  نويسنده و هم اثر فراهم كرده است . 

به عنوان مثال با استفاده از تحليل روان شناختي يك بخش مبهم متن هم زاويه اي از شخصيت نويسنده 
كشف شده و هم ابهامي از اثر بر طرف مي شود . همانطور كه اشاره شد بسياري از بزرگان ادب فارسي 

  ا مردي عبوس ، جدي ، گرفته و بدور از هرگونه طنز و طنّازي توصيف كرده اند. ابوالفضل بيهقي ر
بر اثر همين خصلت ( اعتدال و ميانه روي ، با خوشبيني و تساهل نسبت به اشخاص ) است كه در  -

سراسر تاريخ بيهقي شوخي و طنز ديده نمي شود . بطور كلّي بيهقي مردي عبوس و جدي است و 
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ه كتابش مايه ي شاعرانه دارد ، فاقد سبكروحي و مالحتي است كه از طنز ناشي مي از اين رو با آنك
 ) 30؛  1374شود . (يادنامه ؛ 

بر اساس همين برداشت و نگرش است كه تا به حال كمتر يا بهتر بگويم اصالً به موضوعي تحت عنوان طنز 
بيان ويژگي هاي اخالقي بيهقي به اشاره در تاريخ بيهقي به صورت مجزّا پرداخته نشده است و تنها در ذيل 

  اي به آن اكتفاء كرده اند . 
شايد اين برداشتي گذرا بر اساس اليه هاي اوليه متن باشد و اگر با تكيه به نقد روان شناسانه از منظر شوخ 

  طبعي و طنزپردازي به تحليل شخصيت بيهقي بپردازيم به نتايج جالب توجه تري دست پيدا كنيم. 
 
 .انسان خودشكوفا ، الگوي مزلو 2

تنها روان شناس نظريه پردازي كه براي تحليل شخصيت انسان به ويژگي طنزپردازي و شوخ طبعي توجه 
  ) است . Abraham H .maslowخاص داشته ، آبراهام مزلو (

شود . روان شناسان او عموماً به عنوان بنيانگذار و پدر معنوي جنبش انسان گرايي در روان شناسي تلقّي مي 
و رفتارگرايي تصويري بسيار محدود و خفت آور از  روانكاوي  انسان گرا استدالل مي كردند كه مكتب هاي

ماهيت انسان عرضه كرده اند و تنها جنبه ي بيمار ماهيت انسان را طرح كرده و توجه آن ها بر روان رنجوري 
) در حالي كه روان شناسي كمال تصويري زيبا و خوش 6؛  1378و روان پريشي متمركز است . (شولتس ، 

بينانه از ماهيت انسان به دست مي دهد و مردم را به عنوان موجوداتي فعال و خالّق ترسيم مي كند كه برخود 
  شكوفايي ، رشد و پيشرفت توجه دارند. 

جديدي از انسان است . او در نظريه مزلو بيانگر فلسفه اي متفاوت از طبيعت آدمي و ارائه دهنده ي تصوير 
پي كشف ميزان توانايي انسان براي رسيدن به رشد كمال انساني و شكوفايي بود و تنها راه رسيدن به اين 

  مقصود را در بررسي نمونه هاي انساني بسيار سالم مي دانست . 
يخي و مشهور انتخاب مزلو آزمودني هاي خود را از ميان دوستان و آشنايان شخصي و از ميان چهره هاي تار

كرد و با استفاده از فنون گوناگون از قبيل مصاحبه ، تداعي آزاد و فنون فرافكن با موضوع هاي آزمون زنده و 
تحليل زندگي نامه ها و زندگي نامه هاي خود نوشت كساني كه زنده نبودند، به مطالعه و بررسي پرداخت . 

  ) 356؛  1377(شولتس ، 
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نكته اي كه در اين نظريه اهميت دارد اين است كه اين نظريه توانست اثبات كند كه مي توان از طريق زندگي 
نامه به بررسي شخصيت انسان هايي كه ديگر زنده نيستند پرداخت . نظريه اي كه مي توان بر مبناي آن به 

نوشت البتّه در سطوح عميق تر زندگي تحليل و مطالعه ي تاريخ بيهقي به عنوان يك زندگي نامه ي خود 
پرداخت و از اين گذر پي به شخصيت نگارنده ي آن برد . به نظر مزلو كمال انساني را نه تنها مي توان بر 
حسب درجه اي كه تعريف مفهوم انسان تا آن درجه انجام مي گيرد ، يعني بر حسب هنجار نوع بشر ، 

، قابل دسته بندي ،قابل سنجش و روان شناختي نيز هست .  تعريف كرد ، بلكه داراي تعريفي توصيفي
  ) 362،  1384(شولتس ، 

ويژگي را براي انسان هاي خود شكوفا ذكر كرده كه يكي ازآن ها ويژگي طنز فلسفي و غير خصمانه  15او 
  است . 

و اين  تحليل شخصيت بيهقي به عنوان يك فرد خودشكوفا و سالم يا برعكس مجال ديگري را مي طلبد
  پژوهش تنها به تحليل شخصيت اواز منظر طنز وروحيه ي طنز پردازانه مي پردازد. 

 .طنز فلسفي و غيرخصمانه در تاريخ بيهقي 3

به بيان مزلو ؛ يكي از اولين نكاتي كه كشف آن به علّت رايج بودنش در بين آزمودني هايم ، كامالً آسان بود ، 
ع معمولي نيست . آن ها آن چه را كه در نظر افراد عادي مضحك است ، اين بود كه شوخ طبعي آنان از نو

مضحك نمي دانند . از اين رو مزاح خصمانه ( با رنجاندن ديگران مردم را به خنده وا داشتن) ، مزاح برتري 
طلبانه ( به حقارت كس ديگري خنديدن ) و يا مزاح خارج از نزاكت (شوخي غير خنده دار ، اوديپي يا 

جن ) آنها را نمي خنداند . اختصاصاً آنچه را كه آن ها مزاح مي دانند پيوستگي نزديك تري با فلسفه مسته
دارد تا با هر چيز ديگري . آن را مي توان مزاح واقعي نيز خواند ، زيرا تا حد زيادي تشكيل شده است از به 

يا جايگاه خودشان را در جهان  باد تمسخر گرفتن كلّ افراد بشر هنگامي كه دست به حماقت مي زنند ،
فراموش مي كنند و يا سعي مي كنند خود را بزرگ جلوه دهند حال آن كه در واقع كوچكند .اين مي تواند به 
صورت تمسخر خود نيزدر آيد ، اما اين كار به هيچ شيوه ي مازو خيستي يا دلقك مĤبانه انجام نمي گيرد . 

  ) 236؛  1372(مزلو ، 
جنبش انسان گرايي مزلو ، اولين و تنهاترين نظريه پردازي است كه به وجود اين نوع طنز در به عنوان پدر 

انسان هاي سالم كه دردي فلسفي و عميق را به عنوان دغدغه ي اصلي زندگي شان به دوش مي كشند، پي 
  برد. 
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ي اش با ديگران در سه گونه اي اگر انواع طنز را البتّه از لحاظ نيت دروني فرد در روابط اجتماعي و ميان فرد
كه مزلو بر شمرد خالصه كنيم ، مطمئناً خبري از اين نوع طنزهاي آزار دهنده كه در پس خود نماينده 

  شخصيتي ناخوب است ، در  تاريخ بيهقي و منش بيهقي نيست . 
ني و عيني روان شناس البتّه اين دسته بندي سه گانه و تعريفي كه از آن ها ارائه شد بر اساس مطالعات بالي

روي سوژه اي مشخص و آن روان انسان و كنش ها و واكنش هاي آن است . اگر اين ويژگي رواني و ذاتي 
را در ارتباط با ديگر مسائل مربوط به انسان و جهان اطرافش تعريف كنيم به دسته بندي بزرگتري از انواع 

ي ، طنز نمايشي و طنز اخالقي . كه با توجه به تعريف طنز مي رسيم، به عنوان مثال طنز اجتماعي ، طنز سياس
هاي ارائه شده براي هر يك نمونه اي از هيچ كدام را در تاريخ بيهقي نمي توانيم بيابيم . بر اساس آنچه مزلو 
از طنز فلسفي و غير خصمانه بيان كرد مي توان بيهقي را نيز در زمره ي انسان هاي شوخ طبع قرار داد ، البتّه 

نها وجه تمايز اين شوخ طبعي نوع نگرشي است كه در وراي اين شوخي ها يا طنزها نهفته است . به عنوان ت
  مثال؛ 
و سخت عجب است كار گروهي از فرزندان آدم ، عليه السالم كه يكديگر را بر خيره مي كشند و  -

ر زمين با وبال بسيار ، مي خورند از بهر حطام عاريت را و آنگاه خود مي گذارند و مي روند تنها بزي
 ) 244؛  1383و درين چه فايده است يا كدام خردمند اين اختيار كند ؟ (بيهقي ، 

او نيز بدون استثناء در تمام طنزپردازي هايش تمام افراد بشر يا دايره ي وسيعي از نوع بشر را مخاطب قرار 
اين دنياي فاني به باد تمسخر مي گيرد.  مي دهد و در مثال باال حماقت انسان را در عدم درك واقعيت هاي

درواقع با طنزي مواجه هستيم كه در وراي لحن تمسخر آميزش غالباً آموزنده است . طنزي انديشمندانه كه به 
جاي خنده ي بلند ، تبسم و سرتكان دادني حاكي از فهم و ادراك در پي خود دارد  و هرگز موجب رنجش 

  شخص خاصي نمي شود. 
ديگر آندسته از نوع بشر را كه جايگاه خودشان را در جهان فراموش كرده اند و سعي مي كنند خود در جايي 

  را بزرگ جلوه دهند حال آن كه در واقع كوچكند مورد خطاب قرار داده و به باد تمسخر مي گيرد؛ 
و جناغ  و هستند درين روزگار ما گروهي عظاميان با اسب و استام و جامه هاي گران مايه و غاشيه -

كه چون بسخن گفتن و هنر رسند ، چون خربريخ بمانند و حالت وسخنشان آن باشد كه گويند پدر 
ما چنين بود و چنين كرد ؛ و طرفه آنكه افاضل و مردمان هنرمند از سعايت و بطر ايشان در رنج اند 

 ) 634و اهللا ولي الكفايه . ( همان ، 
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طبعي هاي بيهقي در كتابش حرفي براي گفتن دارند و داراي بدون استثنإ تمامي بذله گويي ها و شوخ 

عملكرد ديگري وراي خنداندن محض هستند . و اغلب به نظر مي رسد به شكل خوشايندتري ، مانند تمثيل 
  ها و حكايات ، آموزنده باشند .

كمتر بذله گو به نظر مزلو بر يك مبناي ساده ي كمّي ، آزمودني هاي او نسبت به متوسط جمعيت ، اغلب 
هستند . نوع معمولي تجنيس ، لطيفه گويي، طنزپردازي ، حاضر جوابي مزاح گونه و شوخي كنايه دار اغلب 
بسيار كمتر از مزاح فلسفي و متفكّرانه اي ديده مي شود كه معموالً به جاي خنده ي تبسمي را به لب مي 

تجالي است تا طرح ريزي شده و اين كه هرگز نشاند ، كه جزو باطني وضعيت است تا مضاف بر آن ، كه ار
  ) 236؛  1372نمي توان به تكرار آن را عنوان كرد. (مزلو ، 

بيهقي اغلب بدون طرح ريزي قبلي و كامالً خودانگيخته و ارتجالي تحت تأثير حادثه اي كه براي او بيشتر 
لبداهه واقعيت باطني مسأله را مايه تأسف بوده به بذله گويي و تمسخر پرداخته است . و در واقع في ا

  طنزآلود و تمسخر آميز بيان مي كند . 
سوري صاحب ديوان خراسان يكي از شخصيت هايي است كه بيهقي با اندوه فراواني از ظلم ها و تعدي 

  هاي او سخن گفته است ؛ 
و را و راست همچنان بود كه بومنصور گفت ، كه سوري مردي متّهور و ظالم بود ، چون دست ا -

گشاده كردند بر خراسان ، اعيان و رؤسا را بركند و مالهاي بي اندازه ، ستد و آسيب ستم او بضعفا 
 )  639رسيد ، ... تا خراسان بحقيقت در سر ظلم و دراز دستي وي بشد . (همان ، 

منفي  يكي از بارزترين ويژگي هاي رواني و شخصيتي بيهقي درك ، پذيرش و بيان هر دو جنبه ي مثبت و
شخصيت ها در كنار هم است كه به هدف ايجاد شرايط مناسب براي قضاوت درست خوانندگان صورت 

  گرفته است . 
  در مورد شخصيت سوري ادامه مي دهد كه ؛ 

 ) 639با ستمكاري مردي نيكو صدقه و نماز بود و آثارهاي خوش وي را بطوس هست . ( همان ،  -

  را در مورد او و اعمالش بيان مي كند؛ در مرحله ي بعد اعتقاد قلبي خود 
و اين همه هست ، اما اعتقاد من همه آنست كه بسيار ازين برابر ستمي كه بر ضعيفي كنند ، نيتسند .    -

 ) 639( همان ، 
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سپس بدون طرح قبلي وكامالً ارتجالي به تمسخر نو خاستگاني چون سوري و حرص و جاه طلبي بي حد و 
  حصرشان مي پردازد ؛ 

و ندانم تا اين نوخاستگان درين دنيا چه بينند كه فراخيزند و مشتي حطام گرد كنند و ز بهر آن خون  -
ريزند و منازعت كنند و آنگاه آنرا آسان فرو گذارند و با حسرت بروند ، ايزد ، عزّذكره، بيداري 

 )  639كرامت كناد بمنه و كَرَمه . (همان 

باشد ؛ وضعيت انسان ، غرور انسان ، جديت ، سرگرم بودن ، همهمه ،  چنين طنزي مي تواند بسيار فراگير
جاه طلبي ، تقالّ و تدبير ، به همه ي اين ها مي توان با ديدي سرگرم كننده ، طنز آميز و حتّي مسخره 

  )236؛  1372نگريست . (مزلو ، 
اپسند او است . جاه طلبي ، در تمام طنزهاي بيهقي محوريت موضوعي با انسان و رفتارها و خصلت هاي ن

حرص و آز ، ستمكاري ، دراز دستي به نام و مال ديگران ، دشمني ، كينه توزي ، حقد و حسد و خود بزرگ 
  بيني مواردي هستند كه بيهقي به تمسخر آن ها پرداخته است . 

سان و دنياي يكي ديگر از ويژگي هاي رفتاري و رواني بيهقي كه موجب نگرش عيني گرايانه ي او به ان
اطراف شده است ،ويژگي درك بهتر واقعيت و برقراري رابطه سهل تر با آن است . بر اساس اين ويژگي 
است كه او واقعيت هاي پنهان و مغشوش در پس دنياي فريبكار را درك كرده و هر لحظه آن را به ديگران 

  هاي عادي را به باد تمسخر مي گيرد.  گوشزد مي كند و گاه در غالب طنز عواقب نبود اين نگرش در انسان
به عنوان مثال نگاه تمسخر آميزاو همراه با بياني كنايه آميز نسبت به حرص و آز انسان هاي سطحي نگري كه 

  به درك درستي از واقعيت زندگي نرسيده اند در جريان مرگ احمد حسن ميمندي ؛ 
ن وزر و وبال و حساب و تبعت ، كه و بعجب بمانده ام از حرص و مناقشت با يكديگر و چندي -

درويش گرسنه در محنت و ز حير و توانگر با همه نعمت ، چون مرگ فراز آيد ، از يكديگر بازشان 
 ) 502نتوان شناخت مرد آن است كه پس از مرگ نامش زنده باشد . ( همان ، 

سلطان و ماجراي تعلّق ودر جايي ديگر در قالب طنز تلخي مصادره ي اموال بونصر بعد از مرگش توسط 
  خاطر بونصر را به آن ها چنين بيان مي كند : 

و غالمان خوب بكار آمده كه بندگان بودند، بسراي سلطان بردند و اسبان و اشتران و استران را داغ  -
سلطاني نهادند . و چند سر از آن كه بخواسته بودند ، اضطراب مي كرد ، آنگاه بدين آساني فرو 

 ) 931( همان ،  گذاشت و برفت .
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بايد خاطر نشان كرد كه اين نوع از طنز مورد تحسين كساني قرار مي گيرد كه به همان پايه از سالمت روان 
برخوردار باشند و با نگرشي فلسفي به ماهيت انسان و جهان اطراف او بنگرند. و جاي تعجب نيست اگر 

شك تلقي كنند و با شگفتي از اين كه چرا اين قدر افرادعادي اين گروه از انسان ها را ، تا حدي جدي  وخ
  ) 113؛  1384افسرده و جدي هستند ، ميل به دوري كردن از آنان داشته باشند. (شولتس ، 

 
  نتيجه گيري 

اگر از اليه هاي ظاهري متن بگذريم و متن را در پيوند با روان نگارنده ي آن ، تحليل كنيم خواهيم ديد كه 
اعتقاد بسياري مبني بر اين كه تاريخ بيهقي فاقد طنز و نگارنده ي آن شخصي عبوس و جدي است ، برداشتي 

  نادرست و گذرا بيش نيست . 
است . طنزي كه به كلّ انسان ها باز مي گردد، نه به يك فرد خاص طنز بيهقي از نوع فلسفي و غير خصمانه 

، و مانند تمثيل ها و حكايات آموزنده است . طنزي انديشمندانه كه به جاي خنده ي بلند تبسم و سرتكان 
دادني حاكي از فهم و ادراك در پي دارد . اغلب بدون طرح ريزي قبلي و كامالً خود انگيخته و ارتجالي 

أثير حادثه اي كه براي او بيشتر مايه ي تأسف بوده به بذله گويي و تمسخر پرداخته است و در واقع تحت ت
  في البداهه واقعيت باطني مسأله را طنز آلود و تمسخر آميز بيان مي كند . 

، از آن جا كه اين نوع از طنز فقط توسط انسان هايي با همان نگرش فلسفي و واال به جهان قابل درك است
جاي تعجب نيست كه افراد عادي بيهقي را فردي عبوس و جدي وتاريخش را خالي از هرگونه طنز تلقّي 

 كنند.

  
  كتابنامه

، به ترجمه ي احمد رضواني،  انگيزش و شخصيت) 1372چ . مزلو ، آبراهام (چاپ سوم ،  1 -
 مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد. 

، به ترجمه ي احمد  به سوي روان شناسي بودن)  1375اپ اول ، اچ ، مزلو ، آبراهام ( چ -
 رضواني ، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد. 

، به كوشش خليل خطيب رهبر ،  تاريخ بيهقي)  1383بيهقي ، ابوالفضل ، ( چاپ نهم ،  -
 انتشارات مهتاب ، تهران . 
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مجلّة جستارهاي ، » ندهاي فلسفي شاهنامهتلخ«ياحقّي، محمد جعفر، حاجي پور ، فهيمه،  -
 .1387، مشهد، سال چهل و يكم، شمارة چهارم، زمستان ادبي

، نشر  تحليل هاي روان شناختي در هنر وادبيات) ،  1380صنعتي ، محمد ، (چاپ اول ،  -
 مركز ، تهران . 

ماهنامه ي  توصيف روان شناسي شخصيت بيهقي بر مبناي تاريخ بيهقيمرادي ، مهران ،  -
 . 1385، تير  30حافظ ، شماره 

، به ترجمه ي گيتي خوشدل ،  روان شناسي كمال)  1384شولتس ، دوآن ( چاپ دوازدهم ،  -
 نشر پيكان ، تهران . 

 ، انتشارات سخن ، تهران .  روان كاوي و ادبيات)  1386ياوري ، حورا (چاپ اول ،  -

گ اصطالحات نقد ادبي از افالطون تا عصر فرهن)  1378مقدادي ، بهرام ( چاپ اول ،  -
 ، انتشارات فكر روز ، تهران . حاضر

، به ترجمه ي يوسف كريمي ،  نظريه هاي شخصيت)  1378شولتس ، دوآن (چاپ اول ،  -
 فرهاد جمهوري ، نشر ارسباران ، تهران . 

 ، انتشارات اميركبير ، تهران .  نقد ادبي)  1386زرين كوب ، عبدالحسين (چاپ هشتم ،  -

 ، انتشارات فردوس ، تهران .  نقد ادبي) ، 1383شميسا ، سيروس ( چاپ چهارم ،  -

 ) انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد ، مشهد. 1374(چاپ دوم ،  يادنامه ي ابوالفضل بيهقي -




