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مقدس قرار نگرفته است ،در اين پژوهش به تحلیل شخصیت «نادر» براساس نظريات فرويد و بهرهگیری از انواع مکانیزم-
های دفاعی در جهت بهبود اوضاع روحی وی پرداخته شده استت با توجه به کمبود مطالعات در مورد رمانهای جنگ
باالخص از ديدگاه روانکاوی ،اين مقاله نشان میدهد که برخی از رمانهای جنگ ،دارای ظرفیتهای بیشماری برای
تحلیلهای روانکاوی به ويژه در زمینه مکانیزمهای دفاعی هستندت در پايان مشخص میشود که نادر ،با بهرهگیری از
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مقدمه
تاريخ هر سرزمینی سرشار از فراز و فرودهای

پديده ايجاد میکند (آوارگی ،ويرانی ،بمبارانها،

بسیاری است که تمامی آنها در ادبیات انعکاس

اندوه و از دست دادن عزيزان) ظرفیتهای

يافتهاند و از طريق مطالعة آثار ادبی میتوان به

بیشتری را برای پرداخت مفاهیم روانکاوانه و

اطالعاتی جامع نسبت به وقايع سیاسی ،اجتماعی و

روانشناسانه داراستت اما متأسفانه در اين میان

اقتصادی در دورههای مختلف دست يافتت جنگ با

کمتر ديده شده که نويسندگان وادی جنگ با

اهداف گوناگون ،چه آن زمان که صورت تدافعی

توجه به علم و اشرافی که بايد در زمینه روان-

در برابر نیروی مهاجم دارد و چه آن زمان که در

شناسی داشته باشند ،عملکرد رزمندگان را مورد

جهت رسیدن به اهدافی از جمله کشورگشايی و

بررسی قرار داده و يا پیکرة داستان خود را به

دستیابی به منابع کشورهای ديگر صورت پذيرد ،در

توصیف جريانهای ذهنی و فعل و انفعاالت

ادبیات و هنر تجلی میيابدت «آنگاه که از ادبیات

اختصاص دهندت (پارسینژاد )01 :0250 ،اين امر

پايداری و مقاومت سخن به میان میآيد منظور

به سب

شتابزدگی نويسندگان در آن برهة

سرودهها ،نمايشنامهها ،داستانهای کوتاه و بلند،

زمانی برای ثبت ارزشهای دفاع مقدس بود ،به

قطعات ادبی ،طنزها ،حس حالها ،خاطرات ،نامهها

همین علت آثار ادبی و داستانی جنگ در آن ايام

و همة آثاری است که در هنگام ستیز با دشمنان

بهرغم رشد کمّی فزاينده ،به لحاظ کیفی از ارزش

آزادی و آزادگی خلق میشود ،يا محصول

چندانی برخوردار نبودندت بر اين اساس کمتر

ايستادگی در برابر بیداد داخلی و خارجی است»ت

داستانی در ادبیات جنگ يافت میشود که تفسیر

(سنگری)50 :0210 ،

و تعبیرهای مختلفی را برتابد و يا اساسا پیچیدگی

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ايران نیز

ساختاری آن خواننده را به تکاپو واداردت (حسن

نويسندگان ايرانی قلم به دست گرفته و به ثبت

میرعابدينی )25 :0232 ،رضا نجفی در بحو

رويدادهای جنگ پرداختند ،چه آنان که مستقیما

آسی شناسی ادبیات پايداری ،عنوان میکند که

درگیر جنگ بودند و با حضور در جبهههای نبرد

معموال بهترين داستانهای جنگ آثاری هستند که

اين پديده را با تمام وجود درک کردند و چه آنان

عالوه برجنگ به وجوه ديگر زندگی ،يعنی

که از طريق شنیدهها با آنچه که در میادين جنگ

مضامین فلسفی ،عاشقانه و جامعهشناسانه وتتت

و جبهه میگذشت آشنا شدندت بنابراين ،در سال-

پرداختهاندت اين امر بر جذابیت اثر میافزايد و

های آغازين جنگ نويسندگان ايرانی در اين

گسترة مخاط

را افزايش میدهدت به عقیدة وی

عرصه بیشتر به توصیف و روايتی گزارشی روی

اين نکته در اغل

آوردهاند و در نگارش رمانهای جنگ کمتر از

است؛ يعنی از مايههای روانشناختی ،فلسفی وتتت

فنون داستانی بهره بردهاندت اين در حالی است که

که جهان داستانی جنگ را زيبا و جذابتر می-

رمانهای جنگ به خاطر شرايط ويژهای که اين

گرداند ،غفلت شده استت (حنیف)35 :0255 ،

آثار جنگی ما مغفول مانده
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رماننويسی در زبان فارسی از دورة قاجار

دايرهوار است؛ داستان با همان سطری که شروع

شروع شد و بعد از آن رمانهای روانشناختی يا

میشود ،با همان سطر هم به پايان میرسد« :الزم

درونگرای زيادی نوشته شدت مثال رمانهايی چون

نیست از کسی بپرسی اونجا آخر خطهت خودت

زيبای مخوف از مشفق کاظمی و يا سووشون و

متوجه میشی»ت اين اثر ،اثری درونگراست که با

جزيرة سرگردانی از دانشور ،اهل غرب ،همسايه

پیش رفتن روند رمان از درونگرايی فاصله گرفته

وتتت

و برونگرايی در آن نمود بیشتری میيابدت اين
رمان روانشناختی رمانی است که نويسنده

شکل روايت سب

شده ،رمان ظاهری پیچیده پیدا

در آن به بیان جريانهای ذهنی و حاالت پیچیده

کندت بعضی اوقات آثاری را که دشوار و به ظاهر

و عاطفی و محرکهای درونی شخصیتها در

آشفته مینمايد میتوان در پرتو توضیحات روان-

انجام اعمالی که از ايشان سر میزند ،میپردازدت

شناسی مبنی بر اينکه عمال در میان اشخاص

اين نوع رمان ،تحت تأثیر درونگرايی رمانتیسم و

داستان چه میگذرد ،به صورتی روشنتر مالحظه

تحقیقات روانکاوی فرويد و پاوولف پديد آمدت

کردت (ديچز)505 :0255 ،ت رمان پل معلق نیز که

نويسندگان رمان روانشناختی بیش از آنکه به

يک رمان جنگی ،اجتماعی ،روانی و روانکاوانه

شرح نتايج اخالقی کار شخصیتهای داستان

است ،ظرفیتهای زيادی برای تحلیلهای

بپردازند ،به بررسی و بازگويی انگیزههای درونی

گوناگون ،به خصوص از جنبههای روانکاوانه داردت

آدمها میپردازندت در میان آثار جنگی ما معدود
داستانهايی نیز به چشم میخورد که پس از اتمام

مباني نظري بحث

جنگ و در فضای صلح و آرامش پس از جنگ

با وجود اينکه مدتها پیش از زيگموند فرويد

به نگارش درآمدهاند ،و در نوشتن آنها هم به

فالسفهای همچون الي نیتز ،يوهان فردريچ

تکنیکهای هنری اثر توجه و دقت بیشتری شده

هربارت ،و گوستاو فخنر در نظريههای خويش به

است ،هم مضامین فلسفی و روانشناختی وتتت را

بیان مفاهیم روانکاوانه پرداختند ،اما انتشار کتاب

مطرح ساختهاندت از جملة اين آثار میتوان به

پژوهشهايی دربارة هیستری از فرويد و بروئر در

رمان پل معلق اثر «محمدرضا بايرامی» اشاره کردت

سال  0515را میتوان نقطة آغاز روانکاوی

پل معلق از آثار مربوط به دفاع مقدس استت

دانست؛ نقد روانشناسی نیز تقريبا همزاد خود

عمده آثار بايرامی يا از روستاست ،يا از دفاع

روانشناسی است ،زيرا از همان آغاز فرويد در

مقدس که براساس تجارب شخصی خويش آنها را

فعالیتهای خود بخشی را به بررسی ادبیات و

نگاشته استت اين اثر دارای درونمايههايی چون

هنر اختصاص دادت فرويد با بهرهگیری از برخی از

مرگانديشی و تقديرگرايی استت همچنین تالش

مضامین و اسطورههای ادبی همچون اوديپ

و تکاپو برای غلبه بر ترديد از عمده مضامین

مضامین عمده روانشناسی خود را مطرح میکندت

مطرح در آن استت شکل روايتی رمان به شیوة

بنابراين ،او منابع ادبی و هنری را سرچشمههايی
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برای شناسايی و پرداختن به روانشناسی خود

ذهنیات شخصیتها و توصیف موقعیتهای مؤثر

میپنداشتت به بیان ديگر ،ادبیات و هنر نیز در

در اثر (متن) مورد توجه قرار میگیرد و به عوامل

رشد و توسعه روانشناسی و روانکاوی نقش

ديگری ،از جمله ارزشهای زيبايیشناختی و

عمدهای ايفا میکندت اين درست عکس آن چیزی

ساختاری اثر ادبی اهمیت چندانی داده نمیشودت

است که برخی به آن اعتقاد دارند؛ اعتقاد به اينکه

(انوشه )30 :0232 ،از نظر ديويد ديچز اين کار

رابطة روانکاوی و ادبیات ،رابطة ارباب و برده

مخاطرهآمیزترست؛ زيرا مجال کافی برای عوامل

است و ادبیات پیرو و زيردست روانکاوی به

ظاهری در هنر قائل نمیشود و غالبا به صورتی

حساب میآيدت به ويژه بايد اذعان داشت که

ساده فرض مینمايد که هنرمند با حالت عاطفی

مداقه در احوال انسان به ويژه در تنشها و

کامال بیاختیاری ،عمل میکندت (ديچز:0255 ،

اضطرابهای او مضمون ديرينه ادبیات است و از

 )503با اين اوصاف ،میتوان گفت :کاراکترهای

اينرو ،نويسندگان و هنرمندان بر روانشناسان

موجود در رمان يا نمايشنامه قابلیتهای بیشتری

فضل تقدم دارند ،گو آنکه تأمل هنری در اين

برای نقد و تحلیل روانکاوانه دارند و میتوان با

مضامین به گونهای شهودی و غیرنظاممند صورت

استفاده از مفاهیم روانشناسانه و روانکاوانه از

پذيرفته استت (عاليی)01 :0250 ،

نمادها ،تصاوير و نقشمايههای موجود در آثار

در نقد ادبی روانکاوی نخست به منظور

ادبی تحلیلی روانکاوانه ارائه دادت «روانشناسی

شناخت روانی نويسنده به کار میرفتت اين کار

میتواند مطالعه کند که تصويرها و نمادها در اثر

را خود فرويد آغاز کردت در نقد روانکاوانه

ادبی معنای کامل خود را تا چه حد از يک منبع

کالسیک ،متن نشانة بیماری نويسنده تلقی

روانشناختی عمیق ،يعنی برخی جنبههای دائم

میشودت در واقع ،متنِ يک اثر ادبی حکم يک

ذهن بشری کس

میکند»ت (همان)000 :

رؤيا را دارد و منتقد روانکاو همان شیوهای را که

بدين گونه بسیاری از منتقدان جديد به اين

برای رمزگشايی از رؤيا به کار میبرد ،عینا برای

نوع نقد روی آوردهاند و «هدف از نقد

فهم نابسامانی روان نويسنده کاربردی میداندت

روانکاوانه نیز می تواند تحلیلی باشد بر

(پاينده)002 :0255 ،ت فرويد معتقد است بیمار

شخصیت هايی که زايیدة ذهن مؤلف استت در

بايد ناخودآگاه خود را به گونهای با رفتار و در

اين نگرش ،محوريت با افعال و گفتههای

واقع با گفتار بروز دهدت اما تنها داشتههای متن

شخصیت های روايت است که جهتدهی نگرش

ادبی و آثار خالقة هنری ،کالم و گفتار و عبارت

روانکاوانه را در چارچوب کنشهای خود در

است که درون روان ناخودآگاهانه را تفسیر

دست می گیردت در اين شکل ،اصالت با

میکندت ) )Freud, 1953: 150در اين روش نقد،

شخصیت روايت است و ناقد روانکاو به دنبال

تأثیر ضمیر ناخودآگاه در آفرينش اثر ادبی و

تحلیل ابعاد شخصیت در چارچوب متن»ت

چگونگی بیان آن در ادبیات (کلمات و سخنان) و

(قبادی و هوشنگی)2 :0255 ،
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يکی از مباحثی که فرويد در نظرية

ناشی از عدم تأمین نیازهای نهاد ،که

شخصیتیاش پیش کشید ،بحو مکانیزمهای

برآوردهسازی آنها مجازات و تنبیه از سوی جامعه

دفاعی بود که پیوند محکمی با ناکامی و اضطراب

و وجدان را به دنبال دارد ،به يک سری مکانیزم-

داردت فرآيندی که فرد با توسل به آن ،واقعیت را

های دفاعی متوسل میشودت

تحريف میکند تا اضطراب يا ديگر احساسات
ناخوشايند را کاهش دهد يا از بین ببردت واکنش

ضرورت تحقیق

افراد در مقابل ناکامی بسیار متفاوت است؛ زيرا

مکانیزمهای دفاعی اکثر اوقات به طور ناخودآگاه

عوامل ناکامکننده و شخصیت فرد ناکام شونده

اعمال میشوند و معموال با تحريف ،انکار و

دامنة بسیار گستردهای دارندت موقعیتهای ناکام

تبديل واقعیت توأم بوده و موج

خودفريبی

کننده ظهور سد يا مانع در مقابل خواستة افراد را

میشوندت اما اين مکانیزمها دارای کارکردهای

میشوند و فرد را دچار تعارض روانی يا

مثبتی نیز هستند؛ همچون محافظت از خود و

فشار روانی میکنندت در اثر اين تعارضات روحی

ذهن خودآگاه و همچنین کاهش اضطراب،

و روانی ،انسانها برای رهايی وعبور از اين سدها

رنجش ،درد ،خشم ،اندوه ،سرخوردگی و

و موانع دست به واکنش میزنند که در اکثر

استرست عالوه بر اين ،مکانیزمها تا حد زيادی

مواقع پاسخ و واکنش افراد ناکام ،پرخاشگری،

میتوانند در سازگاری و تطابق بهتر با شرايط و

سرکوب خاطرات و تتت استت هرچند ممکن است

محیط پیرامون و کنار آمدن با واقعیت به شخص

برخی از افراد ديگر حالت منفعالنه به خود گرفته

روانرنجور کمک کنندت

موج

و دچار حالت يأس ،سرخوردگی و افسردگی
گردندت (اديبی سده)000-005 :0231 ،

مکانیزمهای دفاعی به دلیل اهمیت ويژهای که
در مفهومپردازی اختالل های روانی و درمان آنها از

در روان تحلیلگری سنتی و نو بسیاری از

روانپويشی دارند ،مورد توجه بالینی و پژوهشی

مفاهیم و نظريهها به طور مستقیم با مفهوم

خاصی قرار گرفتهاندت ( )Carmer, 2000: 637-646

ناهشیار ارتباط دارندت در اين میان «مکانیزمهای

در تحقیقات مشخص شده است که سالمت

دفاعی من» که فرويد آنها را راهکارهای ناهشیار

جسمی و روانی افراد به طور معناداری با

من جهت کنترل غرايز و تکانهها تعريف کرد

مکانیزمهای دفاعی آنها در ارتباط استت ( Bond,

( ،)offer et al., 2000: 35-41يکی از مهمترين

« )2004: 71وقتی انسان نمیتواند تعارضهای

مفاهیم مرتبط با ناهشیار است که در نظام

روانی خود را به طور مستقیم رفع کند ،در واقع کل

روانتحلیلگری جهت تبیین عملکرد دفاعی

وجود او در معرض خطر قرار میگیردت برای رفع

دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی

اين خطر ،انسان به طور ناآگاه به مکانیزمهای دفاعی

شدندت (افضلی و همکاران )31-12 :0255 ،در

متوسل میشود تا به کمک آنها بتواند موجوديت

اين خصوص «خود» برای رهايی از اضطراب

خود را حفظ کندت توسل به مکانیزمهای دفاعی
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تقريبـا بـرای همه انسانها پیش میآيد و هر کس

مردگان» از حورا ياوری؛ «تحلیل روانکاوانة يک

در زندگـی روزمرة خود به نحوی شکستها،

داستان کوتاه ايرانی» از شهال خلیلاللهی و

نگرانیها و اضطرابهای خود را به ياری همین

«تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر مکت

روان-

مکانیزمها ناچیز جلوه میدهد»ت (گنجی:0253 ،

تحلیلی يونگ» از رقیه هاشمی و تقی

 )002با اين اوصاف مکانیزمهای دفاعی اين ظرفیت

پورنامداريان؛ و نیز بسیاری از مقاالتی که

را دارند که در سیر درمانی بیماران روانرنجور مورد

پژوهشگران در اين خصوص به رشتة تحرير

توجه قرار گیرندت

درآوردهاند که ذکر تمام آنها در اين مجال نمی-

نظر به اينکه «نادر» قهرمان داستان پل معلق

گنجدت اما از میان مقاالت مذکور« ،بررسی

مبتال به روانرنجوری است و بعد از مرگ

سمفونی مردگان» از حورا ياوری به بررسی

خانوادهاش درگیر کشمکشهای درونی میشود،

اعمال شخصیتهای رمان با تکیه بر سه مکانیزم

میتوان چگونگی بهرهگیری وی از مکانیزمهای

دفاعیِ سرکوبی ،جبران و واپسروی پرداخته

دفاعی را مورد بررسی قرار دادت

استت همچنین نويسندة تحلیل داستان ملکوت

فرويد وجود چندين مکانیزم دفاعی را قبول

نیز با تمرکز عمده بر مفاهیم روانشناختی غريزة

داشت ،اما عمده تمرکزش بر واپسزنی بودت چنان

مرگ و جاودانگی ،به تبیین اعمال شخصیتهای

که پیشتر گفته شد ،مکانیزمهای دفاعی در مواقع

رمان پرداخته و در اثنای مباحو ،گريزی به چند

اضطرابانگیز و ناکامی توسط اشخاص به کار

مکانیزم دفاعی از جمله سرکوبی ،واپسرانی،

گرفته میشوندت جنگ نیز منبع عظیم استرس،

انکار و فرافکنی زده استت ديگر پژوهشهايی که

اضطراب و ناکامی استت اين مسائل خواه ناخواه

در اين حوزه صورت گرفتهاند ،عمدتا مباحثی از

در داستان و رمان جنگ انعکاس میيابند؛ از آنجا

قبیل «نقد کهنالگويی» و «نهاد ،من و فرامن» را

که اغل

پژوهشگران و منتقدان حوزة ادبیات و

دستماية کار خود قرار دادهاندت

دفاع مقدس ،بیشتر به نقد درونمايهای و مضمونی

از میان پژوهشهايی که تاکنون در

پرداختهاندت بنابراين ،اينگونه آثار جای تحقیق و

خصوص رمان پل معلق ،صورت گرفته است،

بررسیهای بیشتر ،به خصوص در زمینة نقد و

میتوان به کتاب جنگ از سه ديدگاه اثر محمد

تحلیلهای روانکاوانه دارندت

حنیف اشاره کرد که به نقد محتوايی ،ساختاری و
شخصیتپردازی اثر پرداخته استت چند سايت

پیشینه و اهدا

تحقیق

اينترنتی نیز به تلخیص به معرفی اثر پرداختهاند:

درخصوص نقد روانکاوانه مقاالت زيادی نگاشته

«پلی از جنس ترديد» از سايت محمدرضا سرشار

شده است از جمله« ،نقدی روانکاوانه بر شعر

که توسط وی و دوستانش تحرير شده؛ «اگر

هملت شاملو» از کاظم دزفولیان ،فؤاد مولودی و

کسی اين خط را دنبال کند به کافکا میرسد»،

حامد يزدخواستی؛ «بررسی کتاب سمفونی

گزارش جلسة نقد پل معلق از عبدالعلی دستغی ت
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اين مقاله درصدد است تا مطالعهای در

جای پرت و دور افتاده به نام پاسگاه «تله زنگ»،

زمینة بررسی روانکاوانه رمان پل معلق داشته

در وسط کوههای لرستان میرودت ترديد و دودلی

باشد و براساس نظريه زيگموند فرويد ،تأثیر

تا آخر رمان جريان دارد ،ودر تمام طول راه و

مکانیزمهای دفاعی را در سیر تحول درونی

حتی در آنجا ،فکر مرگ است که يک لحظه

قهرمان داستان بررسی نمايد و نشان دهد :پل

رهايش نمیکندت بین راه و در قطار با افراد

معلق براساس مکانیزمهای دفاعی فرويد قابل

مختلفی ،ازجمله يک پیرمرد مواجه میشودت اين

تحلیل و استفاده از اين مکانیزمها در بهبود

پیرمرد که پسر خود را عملیاتی از دست داده است

روحیة قهرمان مؤثر واقع شده استت همچنین

و به تازگی نامهای را دريافت کرده ،مبنی بر اينکه

مکانیزمهای دفاعی فرويد با آثار نويسندگان

پسرش به شهادت نرسیده ،بلکه توسط فرمانده

جنگ و دفاع مقدس قابل تطبیق و بررسی است

عملیات کشته شده است ،از ترديدهايی مربوط به

که اين نکته از ديدگاه منتقدان مغفول مانده استت

نحوة مرگ پسرش در رنج استت

روش پژوهش در اين مقاله به صورت

«تله زنگ» يک پدافند هوايی است و برای

توصیفی ـ تحلیلی ،مبتنی بر مبانی روانشناسانة

حفاظت از پلی آنجاست که نیروهای دشمن به

فرويد به ويژه نظرية «مکانیزمهای دفاعیِ» وی

تازگی آن را مورد اصابت قرار دادهاندت اين پل،

استت بدين ترتی  ،هر مضمون و جملهای که در

در دل شاهراهی قرار دارد که وظیفة انتقال نیرو و

رمان بیانگر استفاده از مکانیزمهای دفاعی باشد

تسلیحات به جبهه جنوب را به عهده دارد که

مورد تحلیل قرار میگیرد.

حاال اين امر به مشکل بزرگی تبديل شده است،
بنابراين تمام سعی کارگران اين است که هر چه

خالصه رمان

سريعتر پل را بازسازی کنندت نادر که در آنجا

پل معلق نوشتة محمدرضا بايرامی ،در حال و

منزوی از ديگران ،غرق در افکار خويش است و

هوای جنگ نوشته شده استت شخصیت اصلی

نمیتواند خود را از آن حس گناه و ترديد برهاند،

رمان «نادر صديف» ،در يکی از پدافندهای نیروی

با ديدن تالشهای ديگران رو به بهبود میرودت

هوايی تهران مشغول به خدمت سربازی استت وی

وی بعدها با ديدن دختری چوبان در آن منطقه که

در حالیکه مشغول پست دادن است ،بر اثر يک

تداعیگر نیلوفر ،خواهرش است تا حد زيادی از

لحظه غفلت و اينکه نتوانسته به موقع پاسخ بیسیم

آن وضعیت درونگرايی خارج شده و متوجه

را بدهد ،نمیتواند مسیر هواپیمايی را عوض کند

خود و اطرافش میشود و به سراغ دفترچهای

مرگ خانوادهاش میشودت نادر که خود را

میرود که مدتهاست چیزی در آن ننوشته است

مسئول حادثه میداند ،تصمیم میگیرد که خود را

و اين موج

میشود که بعد از مدتها بتواند

از آن شهر و فضا دور سازد و به سمتی برود که

بخوابدت صبح روز بعد پدافند تله زنگ مورد

بازگشتی نداشته باشدت از اينرو ،داوطلبانه ،به يک

حمله قرار میگیردت نادر مسئول پرتاب موشک

و سب
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میشودت وی با تمام توان موشک خود را به

بود ،پی به مکانیزم واپسزنی بردت در جريان روان

سمت جنگنده پرتاب میکند که به هواپیما

درمانی ،وی متوجه شده بود که بعضی

اصابت میکندت اينجاست که حال روحی او کامال

رويدادهای گذشته بیمار برای او اضطرابانگیز

بهبود میيابد و از آن پس تصمیم میگیرد به

است و بیمار سعی میکند تا حتیاالمکان آنها را

سراغ دختر چوپانی برود که يادآور نیلوفر استت

به خاطر نیاورد»ت (کريمی)30 :0255 ،
در پل معلق ،نادر پس از مرگ خانواده و

تحلیل مكانیزمهاي دفاعي در پل معلق

خواهرش نیلوفر سعی دارد تا با دور شدن از شهر

 .4سركوب یا واپسزني

و محلة خود هر چه بیشتر خاطرات گذشته را به

«فرويد ذهن را به سه سطح اصلی تقسیمبندی

فراموشی بسپارد و با به کار گرفتن مکانیزم

و

واپسزنی از خاطرات ناخوشايند زندگی خود

ناخودآگاه2ت ناخودآگاه شامل همة غريزهها و میل-

فاصلة بیشتری بگیردت «مهم اين بود که سرباز

هايی است که واپسزده شده است و در حوزه

باشی و به راهی بروی به امیدی ،هر چند نه زياد

آگاهی نیستت نیروهای خودآگاه بیشتر اعمال و

روشنت به امید برنگشتن و شايد تنها دور شدن،

احساسات فرد را برانگیخته میکند»ت (جونز و

يعنی هر چه بیشتر فاصله گرفتن از همة آن

دالبیيز)050 :0250 ،

چیزهايی که وصلت میکند به گذشته؛ گذشتة

کرده است :خودآگاه ،0نیمه خودآگاه

0

سرکوب يکی از ابتدايیترين و رايجترين

خود ،بستگان ،شهر ،هم دورهایها ،آن خیابان پر

مکانیزمهای دفاعی است که بیمار در مواقع

درخت و آن خانهای که ديگر نبود»ت (بايرامی،

اظطرابانگیز به آن متوسل میشودت «سرکوب با

)3 :0250

برگشتناپذيرکردن واقعیات افکار ،امیال و

گذشتة نادر و هر آنچه وی را به گذشته

خاطرات ،ناخودآگاه را به وجود میآوردت موفقیت

پیوند دهد ،اضطراب وی را بر میانگیزد :برای

فرآيند نقد روانکاوانه نیز به شناخت فرآيند

کنار آمدن با اضطراب که دردناک است« ،من»

سرکوب بستگی دارد»ت (گرين و لبیهان:0252 ،

بايد چند نوع واکنش دفاعی را پرورش دهد که
0

 )002-002اين فرآيند با فشاری آگاهانه صورت

مهمترين آنها سرکوبی است ،در سرکوبی« ،من»

میگیرد و فرويد از طريق مطالعة کوشش بیماران

انرژی خود را بسیج میکند و افکار ناخوشايند را

برای مخفی کردن حالتهای درونی خود ،از قبیل

به نهاد میراندت خاطرة ناخوشايند ممکن است

سکوت کردن ،طفره رفتن و عوض کردن مطال ،

آنجا بماند ،زيرا از خود دارای انرژی استت بین

که در واقع راهی برای پنهان کردن اضطراب آنها

فکر سرکوبشدهای که میخواهد ابراز شود و

1. conscious
2. subliminal
3. un conscious

نیروهای سرکوبکنندة «من» ،تعارض ايجاد می-
شود»ت (الندين)030-030 :0235 ،
4. repression

بررسي مكانیزمهاي دفاعي روانشناختي در رمان پل معلق
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چنانکه پیشتر گفته شد ،نادر با دور شدن از

خودی زور می زنندت در همه حرکات و گفتهها

شهر و زندگی و خاطرات گذشته ،افکار

حسی بو د به ظاهر پنهانی اما در اصل آشکار و

ناخوشايند خود را به نهاد و ناخودآگاه ذهنش

سنگین که نمیشد ناديدهاش گرفت و از هیچ

میراند ،اما چنانچه در ادامه مالحظه میشود اين

کس کاری بر نمی آمدت اين را هر دو میدانستند

افکار هیچگاه کامال محو نشده ،بلکه پیوسته سعی

و برای ناديده گرفتنش بود تالششانت تنها

در ابراز خويش دارند؛ اين را میتوان به وضوح

واقعیتی که بود همین بود :مرگ!»ت (بايرامی،

از تصورات پی درپی نادر راجع به مرگ و مرگ-

 ) 00 :0250آنچه در اينجا اتفاق میافتد اين

اين

است که اين دو هرچه بیشتر میخواهند فکر

قبیل سرکوبهاست که وی به روانرنجوریهای

مرگ را به فراموشی بسپارند ،اين فکر سرکوب

عديدهای (انزوا ،درونگرايی ،توهم ديدن نیلوفر

شده است که با تمام نیرو می خواهد ابراز شود و

پس از مرگش) مبتال میشود و چنانکه فرويد در

عالئم اين سرکوبی را نمايان میسازد؛ چنانکه

معالجة بیماران روانرنجور متوجه شد« :آنها در

راجع به عالئم سرکوبی آمده است :اغل

افکار

واقع خواستههای نفس ثانوية خود را سرکوب

سرکوب شده ممکن است به وسیلة نیروهای

کردند و اين سرکوب و مجال ندادن به آن امیال،

نیروگذاری بازداشتی «من» ،رها شوند و به

باعو انواع روانرنجوریها در آنان شده است»ت

شکل های لغزش زبان يا قلم ،گم کردن چیزها،

(پاينده)05 :0250 ،

يا «فراموش کردن» يک قرار مالقات ناخوشايند

انديشی وی مشاهده کردت همچنین به سب

اين سرکوب که به اعتقاد فرويد «يعنی به

درآيندت فرويد اشاره کرد که اغل

«فراموش

فراموشی سپردن يا بیاعتنايی کردن به

میکرد» بیمارانی را که ويزيت خود را نداده

کشمکش های حل نشده ،تعارضات درونی حل

بودند ،صدا کندت (الندين)030 :0235 ،

نشده يا امیال و خاطراتی که به هر دلیل برای

بنابراين ،فراموشی و حواسپرتی نادر و

شخص رنجآور هستند» (همان) ،نه تنها پس از

نیلوفر ،به هنگام جاگذاشتن کیف نیلوفر و

مرگ خانواده نادر که حتی پیشتر از آن و زمانی

مجسمهها در قهوهخانه ،از عالئم سرکوب است؛

که نیلوفر مبتال به بیماری العالج است و دکتر

اين نشانه يکبار ديگر ،پس از مرگ خانوادة نادر

جوابش کرده ،در نادر و نیلوفر ديده میشود؛

در وی ديده میشودت «چهرة کسی يادش نمیآمدت

با هم از خانه بیرون میروند ،و

نسبتها را فراموش کرده بودت يکی بغلش کرده

بعد به قهوهخانه می روند و در تمام طول راه

بود و هی پسرعمو پسرعمو میگفتت يادش نمی-

سعی دارند انديشة مرگ را واپسزنند« :وقتی

آمد که چنین پسرعمويی داشته باشد»ت (بايرامی،

برگشتند ،دوباره از همه چیز حرف زدند؛ از همة

)20 :0250

زمانی که ش

آن چیزهايی که داشتند يا نداشتند ،ولی هر چه

از ديگر مکانیزمهای دفاعی که به شکل

بیشتر میگفتند بیشتر میفهمیدند که دارند بی-

پررنگی در رمان ديده میشود و قهرمان در جای
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جای داستان به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه از

شود و اينگونه مکانیزم فرافکنی را به کار می-

آن بهره برده است ،مکانیزم فرافکنی و دلیلتراشی

گیردت دلیلتراشی ،نوع خاصی از فرافکنی است

استت

که در آن يک عذر يا بهانه که از نظر اجتماعی
پذيرفتنی است ،تراشیده میشودت (الندين:0235 ،
)032

 .3فرافكني و دلیلتراشي

يکی از سازوکارهای دفاعی که اشخاص در

در روند داستان ،قهرمان در مواجهه با تنش

رويارويی با اضطراب و نگرانی از آن بهره می-

و کشمکشهای درونی خود که ناشی از احساس

گیرند ،مکانیزم فرافکنی استت فرافکنی به معنای

گناه اوست (ناتوانی در نجات خانواده) ،با

نسبت دادن غیر ارادی رفتار و اشتباهات خود به

دلیلتراشیهايی تالش میکند تا عذر يا بهانهای

ديگران استت «در فرافکنی ،تهديد درونی ،برونی

برای خود بیابدت وی از تقديرگرايی (که به شکل

میشودت کنار آمدن با يک تهديد بیرونی برای من

ويژگی بارز پدر ،در رمان نمود يافته است) به

راحتتر از کنار آمدن با تهديد ناهشیار استت به

صورت مکانیزم دلیلتراشی در جهت بهبود

جای اينکه شخص بپذيرد که خطا کرده است ،که

اوضاع روحی خود بهره میگیردت «آيا اگر فرصت

بسیار تهديد کننده خواهد بود ،ديگری را سرزنش

کافی برای شلیک پیدا کرده بود ،میشد جلوی

میکند»ت (الندين )030-032 :0235 ،با اين

هجوم را گرفت؟ آيا اين ترديد ،او را نخواهد

تحلیل میتوان گفت که نادر ،در تداعی خاطرات

کشت؟ پدر میگفت :اگر تیغ عالم بجنبد زجای

گذشته ناخودآگاه از اين مکانیزم بهره میگیرد؛

نبرد مويی تا نخواهد خدایت شايد اگر فرصتی هم

وی با يادآوری جر و بحو پدر و مادرش ،در

پیش میآمد باز همان میشد که شده بودت تنها

واقع سعی دارد فشارهای روانی ناشی از احساس

فرقش در اين بود که او تالشش را کرده بود و

گناه خود را کاهش داده و بیخیالیها و

ديگر الزم نبود اين جوری بار له شود»ت (بايرامی،

خودخواهیهای پدرش را (البته نه به صورت

 )00 :0250بدينترتی  ،نادر از اين مکانیزم در

آگاهانه) در مرگ خانوادهاش مؤثر جلوه دهد و

سطح وسیعی بهره برده است ،چنانکه به هنگام

ديگری را سرزنش کندت وی حتی در

رويارويی با پل ويران ،تالش میکند تا با

اين حادثه

فرافکنی و دلیلتراشی ،مفری برای گريز از

میداند« :شايد حق با مادر بود و بايد میگذاشتند

دغدغههای روحی ـ روانی خود بیابدت «آيا وقتی

و از آن شهر لعنتی میرفتند ،دست کم برای

نتوان راهی چنین باريک و مشخص را بست،

مدتیت سفر آن قدرها سخت نبودت پدر چرا اين

انتظار زيادی نیست ناتوانی در بستن گلوگاه

قدر زود خسته شده بود؟»ت (بايرامی)20 :0250 ،

شهری درنداشت؟»ت (همان )50 :همچنین وی با

بدين ترتی  ،نادر جهت تخفیف حس سرزنش

اين قبیل دلیل تراشیها ،به صورت تقديرگرايی و

بدينترتی

ادامة داستان خودآگاهانه پدر را مسب

خويش ،به يک سلسله دلیلتراشیها متوسل می-

()0

با بهرهگیری از يک مکان کنترل بیرونی

برای
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کمرنگ جلوه دادن نقش خود ،در مرگ خانواده-

 )030 :0235زمانی که فرد برای مقابله با

اش مدد میگیردت «نیلوفر حتی اگر زير آوار

کشمکشهای درونی ،احساسات منفی خود را

نمانده بود ،باز نمیتوانست چندان زنده بماندت از

دربارة يک موضوع به موضوع ديگری که کمتر

کجا معلوم که مادر از غصه او دق نمیکرد يا

خطرناک است انتقال دهد ،از مکانیزم جابهجايی

ديوانه نمیشد و پدرتتت پدر شايد هیچ طوريش

بهره برده استت

نمیشدت اما در هر حال نمیشد جلوی چیزی را

آنگونه که پیشتر گفته شد ،مرگانديشی

گرفت و شايد نقش يک نفرـ يعنی نقشی که

يکی از مهمترين درونمايههای رمان مذکور

خودش به خودش واگذار کرده ـ در اين میان

استت اينجا الزم است که از ديدگاه مکانیزم

کمتر و بی اهمیتتر از آن باشد که فکر میکرد»ت

جابهجايی فرآيند شکلگیری اين مضمون را

(همان)33 :

بررسی کنیمت چنانکه گفته شد ،قهرمان داستان
چون قادر به دفاع از خانوادة خويش نبوده است،

 .2جابهجایي

خود را مسب

يکی از مهمترين مباحثی که «فرويد» در نظرية

پیوسته اين غريزة مرگ است که وی را تحت

خويش مورد بررسی قرار داد ،غرايز به عنوان

تأثیر قرار میدهد و با لیپیدوی ،وی به جدال می-

نیروهای سوقدهندة شخصیت استت وی اين

پردازد؛ اما چون به صورت مستقیم نمیتواند

غرايز را در دو گروه طبقهبندی کرد :غرايز

برآورده شود به صورت مرگانديشیهای مکرر

زندگی ،که در جهت رشدونمو فرد هستند،

در وجود وی جلوهگر میشود« ،غريزه مرگ به

غرايزی نظیر نیاز به آب ،غذا و مسائل جنسی وتتت

خصوص در معرض جابهجايی قابل مالحظهای

و گروه دوم غرايز مرگ است ،که به شکل میل به

قرار داردت چون اين عامل غرايز زندگی است ،ما

مردن در افراد به صورتی ناهشیار وجود دارد و

به طور معمول خود يا ديگران را نمیکشیمت

مهمترين مؤلفة آن از نظر وی پرخاشگری استت

بنابراين ،غريزة مرگ بايد به شیوههای ديگری

«به خاطر درخواستهای فرامن و جامعه ،همراه

برآورده شودت غالبا مبارزههای ورزشی مثل

با عدم دسترسی احتمالی هدف غريزی ،وقتی که

مشتزنی يا فوتبال ممکن است به صورت

انرژی يک غريزة خاص نتواند به صورت مستقیم

ارضاهای جانشین عمل کنندت جلوههای ماليمتر

ارضا شود ،ممکن است به جهت ديگری هدايت

را میتوان در تمسخرهای لفظی يا اظهارات

شود که نتیجه آن فرآيندی به نام جابهجايی استت

نیشدار يافت» (همان )030 :و اين امر تا آنجا

فرويد اظهار داشت که رشد روانی ما در

پیش میرود که حتی قهرمان داستان به تجزية

جهت مجموعهای از جابهجايیهای انرژی و

اجساد در درياچة نمک میانديشد و اين دقیقا

جانشینسازیهای شیء 0پیش میرود»ت (الندين،

خالف کارکرد علمی آن استت طبق نظر

1. object-substitutions

اصلی مرگ آنها میداندت بنابراين،

پژوهشگران ،اجساد در نمک سالم باقی میمانند

49

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال سوم ،شماره اول ،پاییز 4282

و حتی گذشتگان از نمک برای مومیايی کردن

میکشند ،اما نادر به جدال با نیروی لیپیدو میپردازد

اجساد بهره میجستندت «مصريان برای آماده

و به فرسودن نیروی خود در کاری جسمی می-

نمودن مردگان خود برای زندگی بعد از مرگ،

پردازد« :خیلی کار داره ـ فعال بهتره بريم صبحانه

آنها را مومیايی میکردند آنها برای انجام اين کار،

بخوريمت حاال تنها شده بود و میتوانست ببیند که

اعضا داخلی را در میآوردند و منافذ و جاهای

چه طور به همین زودی ،انگشتهاش تاول زدهاند

خالی بدن را با شراب خرما پر میکردند ،بعد بدن

و پشت بازوها و مچ دست راستش درد میکند»ت

را با نمک قلیايی میپوشاندند و آن را به مدت

(همان)50 :

 30روز به حال خود رها میکردند بعد از اين

بخش ديگری از اين جابهجايیها را میتوان

مرحله ،بدن را میشستند و آن را در نوارهای

در خودآزاریهای نادر به هنگام بازی سرنیزه و

پارچهای میپیچیدند»ت (جعفری)0210 ،

انگشت با رحمان و بريده شدن انگشت وی و

با اين اوصاف میتوان به وضوح مشاهده

نبستن زخم آن ياد کرد« :چی کار کردی رحمان؟

کرد که نادر تا چه حد تحت تأثیرجابهجايی

مگه میخواستی انگشتشو قطع کنی؟ امیر بود که

غريزة مرگ قرار دارد که حتی نمک را که ضد

میگفت و تکهای از مالفه را آورده بود جلوت بزار

فساد است ،به عنوان عامل تجزيه و فساد جسد

ببنددش! اين خونش همینجوری بند بیا نیستت

وبه طور کلی تباهی انسان تصور میکند «و آن

نمیخواد زحمت بکشی ـ ادامه میدی رحمان؟ و

درياچه نمک که هرچند نمیديدش اما تعريفش

او بیرون آمد در حالی که نخست شستش را به

را زياد شنیده بود و همانی بود که میگفتند در

بغل انگشت اشارهاش میفشرد و با تمام زوری که

سالهای انقالب مخالفان را با هلیکوپتر

داشت ،دستش را مشت کرده بود تا جلوی

میآوردهاند و از باال پرت میکردهاند آن تو تا

خونريزی را بگیرد ،اما بعد دستش را شل کرده بود

اثری ازشان باقی نماندت چه قدر طول میکشید تا

تا گرمی خونی را که از سرانگشتانش به زمین می-

جسدی در آن حل بشود ،آنقدر که حتی

چکید ،احساس کندت چه سوزشی! يک زخم ناچیز

استخوانی هم بر جا نماند؟ و آن سیر تجزيه ،با

و اين همه درد؟ مادر چه طور توانسته بود سه روز

آن شتابی که میتوانست داشته باشد  -کاری که

تحمل کند و حتی يک آخ نگويد؟»ت (همان)000 :

از عهدة خاک بر نمیآمد»ت (بايرامی)02 :0250 ،
بدينگونه است که قهرمان داستان ،با

 .1همانندسازي

خودآزاریهای متعدد از ارضاهای جانشین اين

از نظر فرويد ،همانندسازی يکی از مکانیزمهای

غريزه استفاده میکند؛ نمونهای از اين موارد را به

دفاعی است که جهت سازگاری بهتر فرد به کار

هنگامی که نادر و دوستانش در حال تقويت

میرودت «در اين مکانیزم ،شخص ناآگاهانه خود را

ديوارههای زاغه مهمات هستند ديده میشود ،زمانی

در قال

فرد ديگری قرار میدهد يا خود را با او

که دوستان وی برای صرف صبحانه دست از کار

يکی احساس میکندت اهمیت اين مکانیزم در رشد
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من و من برتر بسیار زياد است :زيرا وقتی شخص

دربارة آنها برايت سخت است؟ يا از ترديدی بگو

خود را با ديگری همانند احساس کند ،رفتارها و

که تو را تا به اينجا کشانده؟ و راز دلت را بر من

اعمال او را نیز الگو يا سرمشق قرار میدهد»ت

بگشا ،اگر که میخواهی؟ اماتتت اما پیرمرد دستش را

(کريمی )30 :0255 ،میتوان درک کرد که چگونه

آورده بود جلو» (همان )05 :و اين چنین است که

پیرمردی

نادر پس از جدايی از پیرمرد سعی دارد تا دوباره او

قرار میدهد که در قطار با وی همسفر میشود؛ او

را ببیند و از رفع ترديد او اطمینان حاصل کند و از

از مرگ فرزندش ناراحت است ،و از اينکه آيا به

اين طريق گامی در جهت برطرف شدن ترديد

شهادت رسیده يا توسط افسر عملیات کشته شده

خويش بردارد و باز به همین دلیل است که گهگاه

است گرفتار نوعی ترديد استت بنابراين ،آنچه اين

ذهنش درگیر اين مسئله میشود که آيا ترديد پیرمرد

دو را به «اين همانی» میرساند ترديد استت «فکر

برطرف شده يا نه؟ و باألخره اوج اين« ،اين همانی»

کرد ترديدی پیرمرد را آزار میدهدت خود حادثه را

در اين جمله به بروز میرسد« :انگار تنها کسی که

قبول کرده بود؛ اين را که پسرش را که البد خیلی

سفرش به اينجا ختم شد من و تويیم!»ت (همان)00 :

هم دوستش داشته و شايد تنها عصای دستش بوده،

 .4واكنش وارونه

نخواهد ديدت تنها چیزی را که نمیتوانست هضم

از جمله مکانیزمهای دفاعی که با تحريف

کند ،نحوة حادثه بود و اين که نکند در تصوری که

واقعیت ،فرد را در برابر اضطراب محافظت می-

داشته به خطا رفته؛ درست مثل خودش»ت (بايرامی،

کند ،واکنش وارونه استت اين مکانیزم در برابر

 )25 :0250چنانکه در روند بهبودی نادر ديده

دفاع از تکانة ناراحتکننده ،به شکل نشان دادن

میشود ،همین همانندسازی با پیرمرد است که منجر

فعال تکانة مخالف در رفتار شخص بروز میيابدت

به بروز اولین عالئم بهبود میشود؛ و آن توجه به

در حقیقت« ،وقتی ابراز يک غريزه به اضطراب

بیرون وعالقه به مصاحبت با پیرمرد و تا حدی

زياد منجر میشود ،مخالف آن ممکن است

بیرون آمدن از حالت انزوا و درونگرايی استت

جايگزين شودت به اين مکانیزم دفاعی واکنش

نادر به طور ناخودآگاه ،خود را در قال

0

«پس سفر تو هم به همین جا ختم میشه؟ بله پدر!

وارونه گفته میشودت اين مکانیزم را اغل

ولی شما میخواستین برين پل کرخه ،اين جور

توان از ابراز اغراقآمیز آن تشخیص داد»ت

متوجه شدمت درستهت میخواستم برم ،ديگه نمیرمت

(الندين)032 :0235 ،

جواب سؤالمو گرفتم»ت (همان)00 :

می-

مرگانديشی نادر ،در رمان ،آنچنان وسیع به

اين تمايل به مصاحبت وی با پیرمرد و حس

نمايش درآمده است که قابل انطباق با بسیاری از

«اين همانی» با او ،در ادامه هم ديده میشود« :بايد

مکانیزمهای دفاعی نظرية فرويد استت يکی از اين

چیزی میگفت ،اما چه چیزی؟ میتوانست بگويد

تطبیقها میتواند ،تحلیل براساس مکانیزم واکنش

سوار قطار نشو؟ میتوانست بگويد همینجا بنشین

وارونه باشد؛ نادر از همان ابتدا ،به واسطة بیماری

کنار من و از چیزهايی صحبت کن که حرف زدن

1. refection formation
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العالج نیلوفر به نوعی درگیر اين مسئله (مرگ)

شود تا از عذاب وجدان رهايی يابدت وی با بهره-

میشود ،اما چنانکه پیشتر گفته شد ،به جای

گیری از اين مکانیزمها (البته بیشتر ناآگاهانه)

پذيرفتن اين واقعیت ،سعی در سرکوبی اين فکر

موفق میشود تا روانرنجوری خود را بهبود
()0

برسد ،به

اضطرابانگیز داردت در ادامه هم با مرگ خانواده و

ببخشد و حتی به وااليش و تصعید

نیلوفر و احساس گناه وی از اينکه نتوانسته است

گونهای که در پايان ماجرا موفق به نوشتن رمان و

مانع مرگ آنها شود؛ باز اين فکر مرگ است که

خلق اثر هنری میشودت

لحظهای رهايش نمیکندت بنابراين ،در تبعیدی

وی با توسل به مکانیزم سرکوب يا واپسزنی

خودخواسته ،سعی در فراموشی و واپسزنی اين

(که به نظر فرويد مهمترين مکانیزم دفاعی) است و

افکار دارد ،اما در مسیر مسافرت ،در قطار و حتی

با دور شدن از شهر و محله و خاطرات گذشته و

در پاسگاه تله زنگ ،مرگانديشی او در سطحی

ورود به يک منطقه به ظاهر آرام اما فیالواقع پر

وسیع به نمايش در آمده است؛ و اين همان

تنش اولین گام را در جهت بهبود برمیداردت در

بهرهگیری از مکانیزم واکنش وارونه است؛ نادر به

مرحلة بعد نادر با بهرهگیری از مکانیزم دلیلتراشی

جای اينکه فکر مرگ را سرکوب کند به مرگ-

و فرافکنی سعی دارد تا از حس گناه و سرزنش

انديشی مفرط میپردازد و اين را میتوان از ابراز

خود رهايی يابد و با اين ترفند اندکی از احساس

اغراقآمیز اين انديشه در جای جای رمان تشخیص

گناه خود را کاهش دهد و اينچنین است که در

دادت «فکر کرد يک راکت کافی استت فقط يکی به

تداعیهای خود ،بیخیالیهای پدر را يادآوری

اندازة همانی که پرتش کرده بودت حتی الزم نبود

میکند و ناخودآگاه وی را سرزنش میکندت وی

را بزنند – به يکی از واگنها هم که میخورد

همچنین از تقديرگرايی پدر در جهت نیل به اين

اس

کفايت میکردت آن وقت واگنها روی هم سوار
میشدند و از هم میگذشتندت بعضیهاشان منفجر
میشدند»ت (بايرامی)01 :0250 ،

هدف بهره میبردت
قهرمان داستان در گام بعدی با استفاده از
مکانیزم جابهجايی از ارضاهای جانشین برای غريزة
مرگ استفاده میکند و با مرگ انديشیها و

بحث و نتیجهگیري

خودآزاریهای مکرر درصدد کاستن احساس گناه

پس از بررسی داستان پل معلق میتوان نتیجه

خويش برمیآيدت مکانیزم همانندسازی يکی ديگر از

مرگ خانوادهاش

مکانیزمهايی است که در جهت بهبود اوضاع روحی

میداند و اين موضوع کشمکشی در ذهن و روان

نادر مؤثر واقع شده استت بدين ترتی

که وی با

او به وجود آورده است و حس سرزنش و

يکی احساس کردن خود با پیرمرد ،ناخودآگاه

گناهکاری را در وی برمیانگیزاند ،قادر به

الگويی را برای رفتار و اعمال خود انتخاب میکند

مقاومت در برابر پذيرفتن اين واقعیت نیستت

و در پی برطرف شدن ترديد پیرمرد ،تا حدی از

بنابراين ،مدام به مکانیزمهای دفاعی متوسل می-

حس ترديد وی کاسته میشودت آخرين مکانیزمی که

گرفت ،نادر که خود را مسب

بررسي مكانیزمهاي دفاعي روانشناختي در رمان پل معلق
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نادر به آن متوسل میشود واکنش وارونه است،

روند فرديت و فراسويی اداره شود ،به آن تصعید می-

يعنی به جای فراموشی مرگ خانواده به

گويندت بنابراين ،تصعید عبارت است از جابهجايی

مرگانديشی مفرط میپردازد ،به همین سب

انرژی از يک روند ابتدايی ،غريزی و تفکیک نیافته به

پذيرفتن اين واقعیت تلخ برايش ممکن میگرددت
در انتها بايد اذعان داشت ،نظر به اينکه
مطالعات اندکی در مورد رمانهای جنگ باالخص
از ديدگاه روانکاوی در اختیار داريم ،اين مقاله
نشان میدهد که برخی از رمانهای جنگ که به

روندی فرهنگی ،معنوی و تفکیک يافته»ت (شاملو،
)20 :0255
منابع

اديبی سده ،مهدی ()0231ت جامعهشناسی جنگ و
نیروهای نظامیت تهران :سمتت

نوعی متبلورکنندة مشکالت و آسی های روحی

افضلی ،محمدحسن؛ فتحی آشتیانی ،علی و آزادفالح،

و روانی ناشـی از جنـگ اسـت ،ظرفیتهای

پرويز (بهار )0255ت «بررسی سبکها و

بـیشماری برای تحلیلهای روانکاوی به ويژه در

مکانیزمهای دفاعی ،اختالل اضطراب تعمیم يافته

زمینة مکانیزمهای دفاعی دارندت بنابراين ،میتوان

و اختالل هراس اجتماعی»ت مجلة روانشناسی

با بهرهگیری از مفاهیم روانکاوی به بررسی

بالینیت سال اولت شماره 0ت صص .31-12

اينگونه رمانها پرداخت و مفاهیم مکنون در آن
را در اختیار خوانندگان قرار دادت
پينوشتها
0ت به عقیدة برخی از پژوهشگران ،يکی از وجوه
شخصیتی افراد مکان کنترل است؛ بر اين اساس افراد
يا دارای مکان کنترل درونی هستند و يا مکان کنترل
بیرونیت «افرادی که از نظر مکان کنترل ،بیرونی
هستند ،دارای تصور فقدان کنترل بر سرنوشت خود
بوده و معتقدند که آنچه بر آنان میگذرد ،حاصل
عوامل بیرونی چون شانس ،سرنوشت ،افراد ديگر و
نظاير آنهاستت به عبارت ديگر ،خود آنها در جريان
زندگی خودشان نقش فعال ندارند»ت (کريمی:0255 ،
)000
0ت وااليش يا تصعید« :به نظر يونگ ،انرژی روانی

انوشه ،حسن ()0232ت دانشنامه ادب فارسی ،0
اصطالحات ،موضوعات و مضامین ادب فارسیت
تهران :سازمان چاش وانتشارات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
بايرامی ،محمدرضا ()0250ت پل معلقت چاش هشتمت
تهران :افقت

پارسینژاد ،کامران ()0250ت جنگی داشتیم ،داستانی
داشتیمت تهران :صريرت
پاينده ،حسین (شهريور )0250ت «بیگانة آشنا:

روانکاوی و نقد ادبی»ت کتاب ماه ادبیات و فلسفهت
شماره 51ت صص 02 -23ت
ــــــــــ ()0255ت نقد ادبی و دموکراسیت تهران:
نیلوفرت
جعفری ،مهرداد ()0210ت «شیوه زندگی در مصر
باستان»ت

سايت

معماریت

()0210/2/00ت

meamari.samenblog.com/224/

میتواند جابهجا شودت يعنی میتواند از يک جريان در

جونز ،ارنست و دالبیيز ،روالن ()0250ت فرويد و

يک سیستم بهخصوص ،به جريان ديگری در همان

اصول روانکاویت ترجمة :هاشم رضیت تهران:

سیستم يا سیستمی ديگر انتقال يابدت اگر جابهجايی با

آسیات
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حنیف ،محمد و محسن ()0255ت (پژوهشگاه علوم و

گرين ،کیت و لبیهان ،جیل ()0252ت درسنامة نظريه

معارف دفاع مقدس)ت کند وکاوی پیرامون ادبیات

و نقد ادبیت ترجمة لیال بهرانی محمدیت تهران:

داستانی جنگ و دفاع مقدست تهران :صرير.

روزگار.

ديچز ،ديويد ()0255ت شیوههای نقد ادبیت ترجمه
محمدتقی صدفیانی و غالمحسین يوسفیت چاش
سلیمانی ،بلقیس (مهر )0232ت «بررسی ساختار
داستانهای کوتاه جنگ»ت ادبیات داستانیت شماره 00ت
سنگری ،محمدرضا ()0210ت ادبیات دفاع مقدست
تهران :صريرت

و نظريههای

روانشناسی شخصیتت تهران :رشدت

عاليی ،مشیت ()0250ت «ادبیات و روانشناسی»ت کتاب
ماه ادبیات و فلسفهت ارديبهشتت صص .05-02
قبادی ،حسینعلی و هوشنگی ،مجید ()0255ت «نقد و
بررسی روانکاوانة شخصیت زال از نگاه آلفر
آدلر»ت فصلنامة نقد ادبیت سال  .0پايیز 0255ت
صص .10 -001
کريمی ،يوسف ()0255ت روانشناسی شخصیتت
تهران :ويرايشت

بعثتت

الندين ،رابرت دبلیوت ()0235ت نظريهها و نظامهای

سومت تهران :علمی و فرهنگیت

شاملو ،سعید ()0255ت مکت

گنجی ،حمزه ()0253ت روانشناسی عمومیت تهران:

روان شناسیت ترجمة يحیی سیدموسویت تهران:
ويرايشت
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Abstract
In the traditional and modern psychoanalysis era, some of the concepts and theories
have a direct relationship with the concept of unconscious. In this case, the defense
mechanisms of Freud were presented in order to explain the defense performance of
psychological system against anxiety and stress. This research explores the
psychological defense mechanisms in "Hanging Bridge" novel by" Mohammad Reza
Bayrami. Most of his works are more in realistic style. This novel is about war and
considered as a social and psychoanalysis work. It was written based on his
experience about the imposed war and his behavior toward a destroyed bridge in the
region called "Tele Zang" in the midst of the mountains of Lorestan. This novel can
be studied considering the different aspects like Freud psychoanalysis. One of the
most important components of the defense mechanisms in Freud's theory is that the
patients resorted to them when s/he feels anxiety. But it must be noted that war is a
source of enormous stress, anxiety, and failure, so willingly or unwillingly, they will
be appeared. As most researchers neglect this topic in the imposed war, therefore, this
study aims at analyzing the character "Nader" based on the theories of Freud by using
the varieties of defense mechanisms in order to improve his mental state. Since few
studies have been done about war novels, especially from the perspective of
psychoanalysis, so, this article shows that some of such novels have the countless
capacities for psychoanalysis analysis especially in defense mechanisms. At the end, it
shows that Nader could overcome his neuroticism by using these mechanisms.
KeyWords: War Literature, Mohammad Reza Bayrami, Hanging Brdige,
Psychological Novel, Freud, Defense Mechanisms.
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