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 چكیده

دارندت در اين میان ها به طور مستقیم با مفهوم ناهشیار ارتباط گری سنتی و جديد بسیاری از مفاهیم و نظريهدر روان تحلیل

اين . نداههای دفاعی فرويد جهت تبیین عملکرد دفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی شدمکانیزم

بیشتر آثار بايرامی  پردازدتمی اثر محمدرضا بايرامی پل معلقشناختی در رمان  های دفاعی روانپژوهش به بررسی مکانیزم

براساس تجربه بايرامی از جنگ  که کاوانه است که يک رمان جنگی، اجتماعی و روان معلق پلسبکی رئالیستی داردت 

توان از های لرستان، نگاشته شده استت اين اثر را میزنگ در میان کوهتحمیلی و برخورد وی با پلی ويران در منطقه تله

های دفاعی های نظرية فرويد مکانیزمترين مؤلفه مهای مختلف از جمله روانکاوی فرويد مورد مطالعه قرار دادت از مهجنبه

طراب و ناکامی به اينکه جنگ منبع عظیم استرس، اضشودت نظر انگیز به آنها متوسل میاست که بیمار در مواقع اضطراب

ه دفاع اين مهم مورد توجه پژوهشگران حوزيابدت از آنجا که ها در آثار جنگ نیز بروز میاست؛ خواه ناخواه اين مؤلفه

-گیری از انواع مکانیزمبراساس نظريات فرويد و بهره« نادر»اين پژوهش به تحلیل شخصیت مقدس قرار نگرفته است، در 

 جنگ یها رمان مورد در مطالعات های دفاعی در جهت بهبود اوضاع روحی وی پرداخته شده استت  با توجه به کمبود
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گیری از شود که نادر، با بهرهدر پايان مشخص میت هستند دفاعی هایمکانیزم زمینه در ويژه به کاویروان هایتحلیل
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 مقدمه 

های تاريخ هر سرزمینی سرشار از فراز و فرود

بسیاری است که تمامی آنها در ادبیات انعکاس 

توان به از طريق مطالعة آثار ادبی می اند ويافته

اطالعاتی جامع نسبت به وقايع سیاسی، اجتماعی و 

های مختلف دست يافتت جنگ با اقتصادی در دوره

اهداف گوناگون، چه آن زمان که صورت تدافعی 

در برابر نیروی مهاجم دارد و چه آن زمان که در 

جهت رسیدن به اهدافی از جمله کشورگشايی و 

های ديگر صورت پذيرد، در بی به منابع کشوردستیا

آنگاه که از ادبیات »يابدت ادبیات و هنر تجلی می

آيد منظور پايداری و مقاومت سخن به میان می

های کوتاه و بلند، ها، داستاننامهها، نمايشسروده

ها ها، خاطرات، نامهحالها، حس قطعات ادبی، طنز

ستیز با دشمنان و همة آثاری است که در هنگام 

شود، يا محصول آزادی و آزادگی خلق می

 ت«ايستادگی در برابر بیداد داخلی و خارجی است

 (  50 :0210)سنگری، 

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ايران نیز 

نويسندگان ايرانی قلم به دست گرفته و به ثبت 

های جنگ پرداختند، چه آنان که مستقیما  رويداد

های نبرد د و با حضور در جبههدرگیر جنگ بودن

اين پديده را با تمام وجود درک کردند و چه آنان 

ها با آنچه که در میادين جنگ که از طريق شنیده

-در سال بنابراين،گذشت آشنا شدندت و جبهه می

های آغازين جنگ نويسندگان ايرانی در اين 

عرصه بیشتر به توصیف و روايتی گزارشی روی 

های جنگ کمتر از نگارش رمان اند و درآورده

اين در حالی است که  تاندفنون داستانی بهره برده

که اين  ایويژه شرايط خاطر به جنگ هایرمان

 ها،بمباران ويرانی، آوارگی،) کندمی ايجاد پديده

 های ظرفیت( دادن عزيزان دست از و اندوه

 روانکاوانه و مفاهیم پرداخت برایرا  بیشتری

 میان اين در اما متأسفانه تشناسانه داراستروان

 با جنگ وادی نويسندگان که شده ديده کمتر

-روان زمینه در دباي که اشرافی و علم به توجه

 مورد را رزمندگان عملکرد باشند، داشته شناسی

 به را خود داستان پیکرة يا و داده قرار بررسی

 انفعاالت و فعل و ذهنی های جريان توصیف

اين امر  (01: 0250 نژاد،پارسی) تدهند اختصاص

زدگی نويسندگان در آن برهة به سب  شتاب

های دفاع مقدس بود، به زمانی برای ثبت ارزش

همین علت آثار ادبی و داستانی جنگ در آن ايام 

رغم رشد کمّی فزاينده، به لحاظ کیفی از ارزش به

چندانی برخوردار نبودندت بر اين اساس کمتر 

شود که تفسیر در ادبیات جنگ يافت میداستانی 

های مختلفی را برتابد و يا اساسا  پیچیدگی و تعبیر

)حسن  تدارد ساختاری آن خواننده را به تکاپو وا

( رضا نجفی در بحو 25: 0232 عابدينی،میر

کند که شناسی ادبیات پايداری، عنوان میآسی 

های جنگ آثاری هستند که معموال  بهترين داستان

عالوه برجنگ به وجوه ديگر زندگی، يعنی 

شناسانه وتتت مضامین فلسفی، عاشقانه و جامعه

افزايد و اندت اين امر بر جذابیت اثر میپرداخته

دهدت به عقیدة وی گسترة مخاط  را افزايش می

اين نکته در اغل  آثار جنگی ما مغفول مانده 

 شناختی، فلسفی وتتت های رواناست؛ يعنی از مايه

-تر می که جهان داستانی جنگ را زيبا و جذاب

 (35: 0255)حنیف،  تگرداند، غفلت شده است
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نويسی در زبان فارسی از دورة قاجار رمان

شناختی يا  های روانشروع شد و بعد از آن رمان

هايی چون  درونگرای زيادی نوشته شدت مثال  رمان

و  سووشوناز مشفق کاظمی و يا  مخوف یزيبا

 همسايه ،غرب اهلدانشور،  ازرگردانی س جزيرة

 تتت  و

شناختی رمانی است که نويسنده  رمان روان

های ذهنی و حاالت پیچیده در آن به بیان جريان

ها در های درونی شخصیت و عاطفی و محرک

پردازدت زند، میانجام اعمالی که از ايشان سر می

اين نوع رمان، تحت تأثیر درونگرايی رمانتیسم و 

تحقیقات روانکاوی فرويد و پاوولف پديد آمدت 

شناختی بیش از آنکه به  نويسندگان رمان روان

های داستان شرح نتايج اخالقی کار شخصیت

های درونی بپردازند، به بررسی و بازگويی انگیزه

پردازندت در میان آثار جنگی ما معدود ها میآدم

مام خورد که پس از اتهايی نیز به چشم میداستان

جنگ و در فضای صلح و آرامش پس از جنگ 

اند، و در نوشتن آنها هم به به نگارش درآمده

های هنری اثر توجه و دقت بیشتری شده تکنیک

شناختی وتتت را  است، هم مضامین فلسفی و روان

توان به اندت از جملة اين آثار میمطرح ساخته

  اشاره کردت« محمدرضا بايرامی»اثر  معلق پلرمان 

از آثار مربوط به دفاع مقدس استت  معلق پل

يا از دفاع  ،عمده آثار بايرامی يا از روستاست

مقدس که براساس تجارب شخصی خويش آنها را 

هايی چون مايهنگاشته استت اين اثر دارای درون

گرايی استت همچنین تالش انديشی و تقديرمرگ

و تکاپو برای غلبه بر ترديد از عمده مضامین 

مطرح در آن استت شکل روايتی رمان به شیوة 

وار است؛ داستان با همان سطری که شروع دايره

الزم »رسد:  شود، با همان سطر هم به پايان میمی

خودت  جا آخر خطهت نیست از کسی بپرسی اون

گراست که با اثری دروناين اثر، «ت شیمتوجه می

گرايی فاصله گرفته پیش رفتن روند رمان از درون

يابدت اين گرايی در آن نمود بیشتری میو برون

شکل روايت سب  شده، رمان ظاهری پیچیده پیدا 

کندت بعضی اوقات آثاری را که دشوار و به ظاهر 

-توان در پرتو توضیحات رواننمايد میآشفته می

ينکه عمال  در میان اشخاص شناسی مبنی بر ا

تر مالحظه گذرد، به صورتی روشنداستان چه می

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

نه وايک رمان جنگی، اجتماعی، روانی و روانکا

های های زيادی برای تحلیلاست، ظرفیت

 های روانکاوانه داردت گوناگون، به خصوص از جنبه
 

  بحث مباني نظري

ها پیش از زيگموند فرويد وجود اينکه مدت با

نیتز، يوهان فردريچ  ای همچون الي فالسفه

های خويش به هربارت، و گوستاو فخنر در نظريه

بیان مفاهیم روانکاوانه پرداختند، اما انتشار کتاب 

از فرويد و بروئر در  هايی دربارة هیستریپژوهش

توان نقطة آغاز روانکاوی را می 0515سال 

 خود زادهم يبا تقر یزن شناسیدانست؛ نقد روان

زيرا از همان آغاز فرويد در  ،شناسی استروان

های خود بخشی را به بررسی ادبیات و  فعالیت

برخی از از  یریگهرههنر اختصاص دادت فرويد با ب

های ادبی همچون اوديپ  مضامین و اسطوره

کندت  را مطرح میمضامین عمده روانشناسی خود 

هايی  او منابع ادبی و هنری را سرچشمه ،براينبنا
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شناسی خود برای شناسايی و پرداختن به روان

پنداشتت به بیان ديگر، ادبیات و هنر نیز در  می

شناسی و روانکاوی نقش رشد و توسعه روان

کندت اين درست عکس آن چیزی  ای ايفا می عمده

 است که برخی به آن اعتقاد دارند؛ اعتقاد به اينکه

کاوی و ادبیات، رابطة ارباب و برده رابطة روان

است و ادبیات پیرو و زيردست روانکاوی به 

آيدت به ويژه بايد اذعان داشت که  حساب می

ها و  مداقه در احوال انسان به ويژه در تنش

های او مضمون ديرينه ادبیات است و از  اضطراب

شناسان نويسندگان و هنرمندان بر روان ،رواين

تقدم دارند، گو آنکه تأمل هنری در اين  فضل

مند صورت  ای شهودی و غیرنظام مضامین به گونه

 (01: 0250)عاليی،  تپذيرفته است

در نقد ادبی روانکاوی نخست به منظور 

رفتت اين کار  شناخت روانی نويسنده به کار می

را خود فرويد آغاز کردت در نقد روانکاوانه 

نويسنده تلقی کالسیک، متن نشانة بیماری 

شودت در واقع، متنِ يک اثر ادبی حکم يک  می

ای را که  رؤيا را دارد و منتقد روانکاو همان شیوه

عینا  برای  ،برد برای رمزگشايی از رؤيا به کار می

 تداند فهم نابسامانی روان نويسنده کاربردی می

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

ای با رفتار و در  را به گونهبايد ناخودآگاه خود 

های متن  واقع با گفتار بروز دهدت اما تنها داشته

و گفتار و عبارت  ادبی و آثار خالقة هنری، کالم

است که درون روان ناخودآگاهانه را تفسیر 

در اين روش نقد،  ((Freud, 1953: 150 تکند می

تأثیر ضمیر ناخودآگاه در آفرينش اثر ادبی و 

آن در ادبیات )کلمات و سخنان( و چگونگی بیان 

های مؤثر  ها و توصیف موقعیت ذهنیات شخصیت

گیرد و به عوامل  در اثر )متن( مورد توجه قرار می

شناختی و های زيبايی ديگری، از جمله ارزش

 تشود ساختاری اثر ادبی اهمیت چندانی داده نمی

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

آمیزترست؛ زيرا مجال کافی برای عوامل مخاطره

شود و غالبا  به صورتی ظاهری در هنر قائل نمی

نمايد که هنرمند با حالت عاطفی ساده فرض می

: 0255)ديچز،  تکنداختیاری، عمل میکامال  بی

توان گفت: کاراکترهای ( با اين اوصاف، می503

های بیشتری موجود در رمان يا نمايشنامه قابلیت

توان با ای نقد و تحلیل روانکاوانه دارند و میبر

شناسانه و روانکاوانه از  استفاده از مفاهیم روان

های موجود در آثار مايهنمادها، تصاوير و نقش

شناسی روان»ادبی تحلیلی روانکاوانه ارائه دادت 

تواند مطالعه کند که تصويرها و نمادها در اثر  می

ه حد از يک منبع ادبی معنای کامل خود را تا چ

های دائم  شناختی عمیق، يعنی برخی جنبه روان

 (000: )همان ت«کند ذهن بشری کس  می

گونه بسیاری از منتقدان جديد به اين بدين

هدف از نقد »اند و آورده نوع نقد روی

تواند تحلیلی باشد بر  روانکاوانه نیز می

هايی که زايیدة ذهن مؤلف استت در  شخصیت

های  محوريت با افعال و گفتهاين نگرش، 

دهی نگرش های روايت است که جهت شخصیت

های خود در  روانکاوانه را در چارچوب کنش

گیردت در اين شکل، اصالت با  دست می

شخصیت روايت است و ناقد روانکاو به دنبال 

ت «تحلیل ابعاد شخصیت در چارچوب متن

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

های  اش پیش کشید، بحو مکانیزم شخصیتی

دفاعی بود که پیوند محکمی با ناکامی و اضطراب 

داردت فرآيندی که فرد با توسل به آن، واقعیت را 

کند تا اضطراب يا ديگر احساسات  تحريف می

ناخوشايند را کاهش دهد يا از بین ببردت واکنش 

است؛ زيرا افراد در مقابل ناکامی بسیار متفاوت 

کننده و شخصیت فرد ناکام شونده عوامل ناکام

های ناکام  ای دارندت موقعیت دامنة بسیار گسترده

کننده  ظهور سد يا مانع در مقابل خواستة افراد را 

شوند و فرد را دچار تعارض روانی يا  موج  می

کنندت در اثر اين تعارضات روحی  فشار روانی می

هايی وعبور از اين سدها ها برای ر و روانی، انسان

زنند که در اکثر  و موانع دست به واکنش می

پرخاشگری،  ،مواقع پاسخ و واکنش افراد ناکام

سرکوب خاطرات و تتت استت هرچند ممکن است 

برخی از افراد ديگر حالت منفعالنه به خود گرفته 

و دچار حالت يأس، سرخوردگی و افسردگی 

 ( 000-005: 0231)اديبی سده،  تگردند

در روان تحلیلگری سنتی و نو بسیاری از 

ها به طور مستقیم با مفهوم  مفاهیم و نظريه

های مکانیزم»ناهشیار ارتباط دارندت در اين میان 

که فرويد آنها را راهکارهای ناهشیار « دفاعی من

ها تعريف کرد من جهت کنترل غرايز و تکانه

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

مفاهیم مرتبط با ناهشیار است که در نظام 

تحلیلگری جهت تبیین عملکرد دفاعی  روان

دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی 

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

برای رهايی از اضطراب « خود»اين خصوص 

ناشی از عدم تأمین نیازهای نهاد، که 

ا مجازات و تنبیه از سوی جامعه سازی آنه برآورده

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

 دتشو های دفاعی متوسل می
  

 ضرورت تحقیق

های دفاعی اکثر اوقات به طور ناخودآگاه مکانیزم

شوند و معموال  با تحريف، انکار و  اعمال می

فريبی تبديل واقعیت توأم بوده و موج  خود

ها دارای کارکردهای مکانیزم شوندت اما اين می

مثبتی نیز هستند؛ همچون محافظت از خود و 

ذهن خودآگاه و همچنین کاهش اضطراب، 

رنجش، درد، خشم، اندوه، سرخوردگی و 

ها تا حد زيادی  استرست عالوه بر اين، مکانیزم

توانند در سازگاری و تطابق بهتر با شرايط و می

یت به شخص محیط پیرامون و کنار آمدن با واقع

 رنجور کمک کنندت روان

ای که  های دفاعی به دلیل اهمیت ويژه مکانیزم

پردازی اختالل های روانی و درمان آنها از  در مفهوم

پويشی دارند، مورد توجه بالینی و پژوهشی روان

 (Carmer, 2000: 637-646)  تاندخاصی قرار گرفته

در تحقیقات مشخص شده است که سالمت 

روانی افراد به طور معناداری با جسمی و 

 ,Bond) تهای دفاعی آنها در ارتباط است مکانیزم

های  تواند تعارضوقتی انسان نمی» (71 :2004

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

گیردت برای رفع وجود او در معرض خطر قرار می

ی های دفاع اين خطر، انسان به طور ناآگاه به مکانیزم

شود تا به کمک آنها بتواند موجوديت متوسل می

های دفاعی خود را حفظ کندت توسل به مکانیزم
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آيد و هر کس  ها پیش می رای همه انسانـا  بـتقريب

ها، ی روزمرة خود به نحوی شکستـدر زندگ

های خود را به ياری همین ها و اضطرابنگرانی

: 0253ت )گنجی، «دهدها ناچیز جلوه میمکانیزم

های دفاعی اين ظرفیت با اين اوصاف مکانیزم (002

رنجور مورد  را دارند که در سیر درمانی بیماران روان

 توجه قرار گیرندت 

 معلق پلقهرمان داستان « نادر»نظر به اينکه 

رنجوری است و بعد از مرگ  مبتال به روان

شود، های درونی میاش درگیر کشمکشخانواده

های گیری وی از مکانیزمبهرهتوان چگونگی می

 دفاعی را مورد بررسی قرار دادت

فرويد وجود چندين مکانیزم دفاعی را قبول 

زنی بودت چنان  اما عمده تمرکزش بر واپس ،داشت

های دفاعی در مواقع  که پیشتر گفته شد، مکانیزم

انگیز و ناکامی توسط اشخاص به کار  اضطراب

یم استرس، شوندت جنگ نیز منبع عظ گرفته می

اضطراب و ناکامی استت اين مسائل خواه ناخواه 

يابند؛ از آنجا در داستان و رمان جنگ انعکاس می

که اغل  پژوهشگران و منتقدان حوزة ادبیات و 

ای و مضمونی دفاع مقدس، بیشتر به نقد درونمايه

گونه آثار جای تحقیق و ، اينت بنابرايناندپرداخته

صوص در زمینة نقد و های بیشتر، به خبررسی

 های روانکاوانه دارندت تحلیل

 

 پیشینه و اهدا  تحقیق

درخصوص نقد روانکاوانه مقاالت زيادی نگاشته 

کاوانه بر شعر نقدی روان»شده است از جمله، 

فؤاد مولودی و  ،از کاظم دزفولیان« شاملو هملت

 یسمفون بررسی کتاب»حامد يزدخواستی؛ 

تحلیل روانکاوانة يک »از حورا ياوری؛ « مردگان

اللهی و از شهال خلیل« داستان کوتاه ايرانی

-با تکیه بر مکت  روان ملکوتتحلیل داستان »

از رقیه هاشمی و تقی « تحلیلی يونگ

پورنامداريان؛ و نیز بسیاری از مقاالتی که 

پژوهشگران در اين خصوص به رشتة تحرير 

-میاند که ذکر تمام آنها در اين مجال ندرآورده

بررسی »گنجدت اما از میان مقاالت مذکور، 

از حورا ياوری به بررسی « مردگان سمفونی

های رمان با تکیه بر سه مکانیزم  اعمال شخصیت

روی پرداخته دفاعیِ سرکوبی، جبران و واپس

استت همچنین نويسندة تحلیل داستان ملکوت 

شناختی غريزة  نیز با تمرکز عمده بر مفاهیم روان

های ودانگی، به تبیین اعمال شخصیتمرگ و جا

رمان پرداخته و در اثنای مباحو، گريزی به چند 

رانی، مکانیزم دفاعی از جمله سرکوبی، واپس

هايی که انکار و فرافکنی زده استت ديگر پژوهش

اند، عمدتا  مباحثی از در اين حوزه صورت گرفته

را « نهاد، من و فرامن»و « الگويینقد کهن»قبیل 

 اندت ماية کار خود قرار دادهدست

هايی که تاکنون در از میان پژوهش

، صورت گرفته است، معلق پلخصوص رمان 

اثر محمد  ديدگاه سه از جنگتوان به کتاب می

حنیف اشاره کرد که به نقد محتوايی، ساختاری و 

  پردازی اثر پرداخته استت چند سايتشخصیت

اند: پرداخته اينترنتی نیز به تلخیص به معرفی اثر

از سايت محمدرضا سرشار « پلی از جنس ترديد»

اگر »که توسط وی و دوستانش تحرير شده؛ 

، «رسدکسی اين خط را دنبال کند به کافکا می

 از عبدالعلی دستغی ت معلق پلگزارش جلسة نقد 



 42      شناختي در رمان پل معلق هاي دفاعي روان بررسي مكانیزم
 

 

ای در اين مقاله درصدد است تا مطالعه

داشته  معلق پلزمینة بررسی روانکاوانه رمان 

باشد و براساس نظريه زيگموند فرويد، تأثیر 

های دفاعی را در سیر تحول درونی مکانیزم

 پلقهرمان داستان بررسی نمايد و نشان دهد: 

های دفاعی فرويد قابل  براساس مکانیزم معلق

ها در بهبود  تحلیل و استفاده از اين مکانیزم

روحیة قهرمان مؤثر واقع شده استت همچنین 

 های دفاعی فرويد با آثار نويسندگان زممکانی

جنگ و دفاع مقدس قابل تطبیق و بررسی است 

 که اين نکته از ديدگاه منتقدان مغفول مانده استت 

روش پژوهش در اين مقاله به صورت 

شناسانة تحلیلی، مبتنی بر مبانی روان ـ توصیفی

وی « های دفاعیِمکانیزم»فرويد به ويژه نظرية 

ای که در  ترتی ، هر مضمون و جملهاستت بدين 

های دفاعی باشد  رمان بیانگر استفاده از مکانیزم

 .گیرد مورد تحلیل قرار می

 

 خالصه رمان

نوشتة محمدرضا بايرامی، در حال و  معلق پل

هوای جنگ نوشته شده استت شخصیت اصلی 

، در يکی از پدافندهای نیروی «نادر صديف»رمان 

هوايی تهران مشغول به خدمت سربازی استت وی 

که مشغول پست دادن است، بر اثر يک  در حالی

سیم لحظه غفلت و اينکه نتوانسته به موقع پاسخ بی

اند مسیر هواپیمايی را عوض کند تورا بدهد، نمی

شودت نادر که خود را  اش می و سب  مرگ خانواده

گیرد که خود را داند، تصمیم می مسئول حادثه می

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

داوطلبانه، به يک  ،روبازگشتی نداشته باشدت از اين

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

رودت ترديد و دودلی  های لرستان می در وسط کوه

تا آخر رمان جريان دارد، ودر تمام طول راه و 

حتی در آنجا، فکر مرگ است که يک لحظه 

کندت بین راه و در قطار با افراد رهايش نمی

شودت اين مختلفی، ازجمله يک پیرمرد مواجه می

پیرمرد که پسر خود را عملیاتی از دست داده است 

ای را دريافت کرده، مبنی بر اينکه به تازگی نامهو 

پسرش به شهادت نرسیده، بلکه توسط فرمانده 

عملیات کشته شده است، از ترديدهايی مربوط به 

 نحوة مرگ پسرش در رنج استت 

يک پدافند هوايی است و برای « تله زنگ»

حفاظت از پلی آنجاست که نیروهای دشمن به 

اندت اين پل،  قرار دادهتازگی آن را مورد اصابت 

راهی قرار دارد که وظیفة انتقال نیرو و  در دل شاه

تسلیحات به جبهه جنوب را به عهده دارد که 

حاال اين امر به مشکل بزرگی تبديل شده است، 

بنابراين تمام سعی کارگران اين است که هر چه 

تر پل را بازسازی کنندت نادر که در آنجا  سريع

غرق در افکار خويش است و  منزوی از ديگران،

تواند خود را از آن حس گناه و ترديد برهاند،  نمی

رودت های ديگران رو به بهبود میبا ديدن تالش

وی بعدها با ديدن دختری چوبان در آن منطقه که 

گر نیلوفر، خواهرش است تا حد زيادی از یتداع

گرايی خارج شده و متوجه  آن وضعیت درون

ای شود و به سراغ دفترچهخود و اطرافش می

هاست چیزی در آن ننوشته است  رود که مدتمی

ها بتواند  شود که بعد از مدت و اين موج  می

بخوابدت صبح روز بعد پدافند تله زنگ مورد 

گیردت نادر مسئول پرتاب موشک حمله قرار می
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شودت وی با تمام توان موشک خود را به می

هواپیما  کند که بهسمت جنگنده پرتاب می

کندت اينجاست که حال روحی او کامال  اصابت می

گیرد به يابد و از آن پس تصمیم میبهبود می

 سراغ دختر چوپانی برود که يادآور نیلوفر استت

 

 پل معلق هاي دفاعي در تحلیل مكانیزم

 زني سركوب یا واپس. 4

بندی فرويد ذهن را به سه سطح اصلی تقسیم»

و  0نیمه خودآگاه، 0کرده است: خودآگاه

-ها و میلناخودآگاه شامل همة غريزه ت2ناخودآگاه

زده شده است و در حوزه هايی است که واپس

آگاهی نیستت نیروهای خودآگاه بیشتر اعمال و 

)جونز و  ت«کنداحساسات فرد را برانگیخته می

 ( 050: 0250يز،  دالبی

ترين ترين و رايجیسرکوب يکی از ابتداي

دفاعی است که بیمار در مواقع  های مکانیزم

سرکوب با »شودت انگیز به آن متوسل میاظطراب

کردن واقعیات افکار، امیال و  ناپذير برگشت

آوردت موفقیت خاطرات، ناخودآگاه را به وجود می

فرآيند نقد روانکاوانه نیز به شناخت فرآيند 

: 0252)گرين و لبیهان،  ت«سرکوب بستگی دارد

آيند با فشاری آگاهانه صورت ( اين فر002-002

گیرد و فرويد از طريق مطالعة کوشش بیماران می

های درونی خود، از قبیل  برای مخفی کردن حالت

سکوت کردن، طفره رفتن و عوض کردن مطال ، 

که در واقع راهی برای پنهان کردن اضطراب آنها 

                                                 
1. conscious 

2. subliminal 

3. un conscious 

زنی بردت در جريان روان بود، پی به مکانیزم واپس

توجه شده بود که بعضی درمانی، وی م

انگیز  رويدادهای گذشته بیمار برای او اضطراب

االمکان آنها را  کند تا حتی است و بیمار سعی می

 ( 30: 0255)کريمی،  ت«نیاورد به خاطر

، نادر پس از مرگ خانواده و معلق پلدر 

خواهرش نیلوفر سعی دارد تا با دور شدن از شهر 

گذشته را به  و محلة خود هر چه بیشتر خاطرات

فراموشی بسپارد و با به کار گرفتن مکانیزم 

زنی از خاطرات ناخوشايند زندگی خود واپس

مهم اين بود که سرباز »بیشتری بگیردت  فاصلة

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

روشنت به امید برنگشتن و شايد تنها دور شدن، 

مة آن يعنی هر چه بیشتر فاصله گرفتن از ه

کند به گذشته؛ گذشتة چیزهايی که وصلت می

ها، آن خیابان پر  ایخود، بستگان، شهر، هم دوره

ت )بايرامی، «ای که ديگر نبوددرخت و آن خانه

0250 :3)  

گذشتة نادر و هر آنچه وی را به گذشته 

برای انگیزد: هد، اضطراب وی را بر میپیوند د

 «من»، کنار آمدن با اضطراب که دردناک است

بايد چند نوع واکنش دفاعی را پرورش دهد که 

 «من»است، در سرکوبی،  0ترين آنها سرکوبی مهم

کند و افکار ناخوشايند را  انرژی خود را بسیج می

راندت خاطرة ناخوشايند ممکن است  به نهاد می

آنجا بماند، زيرا از خود دارای انرژی استت بین 

خواهد ابراز شود و  ای که می شده فکر سرکوب

-، تعارض ايجاد می«من» کنندةنیروهای سرکوب

 ( 030-030: 0235)الندين،  ت«شود

                                                 
4. repression 
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یشتر گفته شد، نادر با دور شدن از که پچنان

شهر و زندگی و خاطرات گذشته، افکار 

ناخوشايند خود را به نهاد و ناخودآگاه ذهنش 

شود اين اما چنانچه در ادامه مالحظه می ،راندمی

افکار هیچگاه کامال  محو نشده، بلکه پیوسته سعی 

توان به وضوح در ابراز خويش دارند؛ اين را می

-پی درپی نادر راجع به مرگ و مرگاز تصورات 

انديشی وی مشاهده کردت همچنین به سب  اين 

های رنجوری هاست که وی به روانقبیل سرکوب

گرايی، توهم ديدن نیلوفر  ای )انزوا، درونعديده

که فرويد در شود و چنانپس از مرگش( مبتال می

آنها در »رنجور متوجه شد:  معالجة بیماران روان

های نفس ثانوية خود را سرکوب تهواقع خواس

کردند و اين سرکوب و مجال ندادن به آن امیال، 

 ت«ها در آنان شده است رنجوریباعو انواع روان

 ( 05: 0250)پاينده، 

يعنی به »اين سرکوب که به اعتقاد فرويد 

اعتنايی کردن به فراموشی سپردن يا بی

های حل نشده، تعارضات درونی حل کشمکش

امیال و خاطراتی که به هر دلیل برای  نشده يا

)همان(، نه تنها پس از « آور هستندشخص رنج

مرگ خانواده نادر که حتی پیشتر از آن و زمانی 

مبتال به بیماری العالج است و دکتر  که نیلوفر

شود؛ جوابش کرده، در نادر و نیلوفر ديده می

روند، و زمانی که ش  با هم از خانه بیرون می

روند و در تمام طول راه خانه میقهوه بعد به

وقتی »زنند:  را واپس سعی دارند انديشة مرگ

برگشتند، دوباره از همه چیز حرف زدند؛ از همة 

آن چیزهايی که داشتند يا نداشتند، ولی هر چه 

-فهمیدند که دارند بیگفتند بیشتر میبیشتر می

ها زنندت در همه حرکات و گفتهخودی زور می

د به ظاهر پنهانی اما در اصل آشکار و حسی بو

اش گرفت و از هیچ شد ناديدهسنگین که نمی

دانستند آمدت اين را هر دو میکس کاری بر نمی

و برای ناديده گرفتنش بود تالششانت تنها 

)بايرامی،  ت«واقعیتی که بود همین بود: مرگ!

افتد اين ( آنچه در اينجا اتفاق می00: 0250

خواهند فکر چه بیشتر میهر اين دو است که

مرگ را به فراموشی بسپارند، اين فکر سرکوب 

خواهد ابراز شود و  شده است که با تمام نیرو می

که  سازد؛ چنان عالئم اين سرکوبی را نمايان می

راجع به عالئم سرکوبی آمده است: اغل  افکار 

سرکوب شده ممکن است به وسیلة نیروهای 

، رها شوند و به «نم»نیروگذاری بازداشتی 

های لغزش زبان يا قلم، گم کردن چیزها، شکل

يک قرار مالقات ناخوشايند  «فراموش کردن»يا 

فراموش »درآيندت فرويد اشاره کرد که اغل  

بیمارانی را که ويزيت خود را نداده  «کرد می

 ( 030: 0235)الندين،  تبودند، صدا کند

 پرتی نادر وبنابراين، فراموشی و حواس

نیلوفر، به هنگام جاگذاشتن کیف نیلوفر و 

خانه، از عالئم سرکوب است؛ ها در قهوهمجسمه

بار ديگر، پس از مرگ خانوادة نادر  اين نشانه يک

آمدت  چهرة کسی يادش نمی»شودت در وی ديده می

ها را فراموش کرده بودت يکی بغلش کرده نسبت

-گفتت يادش نمیبود و هی پسرعمو پسرعمو می

، )بايرامی ت«د که چنین پسرعمويی داشته باشدآم

0250 :20 ) 

های دفاعی که به شکل از ديگر مکانیزم

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

تراشی  آن بهره برده است، مکانیزم فرافکنی و دلیل

 استت

 

 تراشي فرافكني و دلیل. 3

از سازوکارهای دفاعی که اشخاص در يکی 

-رويارويی با اضطراب و نگرانی از آن بهره می

گیرند، مکانیزم فرافکنی استت فرافکنی به معنای 

نسبت دادن غیر ارادی رفتار و اشتباهات خود به 

در فرافکنی، تهديد درونی، برونی »ديگران استت 

شودت کنار آمدن با يک تهديد بیرونی برای من می

تر از کنار آمدن با تهديد ناهشیار استت به راحت

جای اينکه شخص بپذيرد که خطا کرده است، که 

بسیار تهديد کننده خواهد بود، ديگری را سرزنش 

( با اين 030-032: 0235)الندين،  ت«کندمی

توان گفت که نادر، در تداعی خاطرات تحلیل می

گیرد؛ گذشته ناخودآگاه از اين مکانیزم بهره می

ی با يادآوری جر و بحو پدر و مادرش، در و

واقع سعی دارد فشارهای روانی ناشی از احساس 

ها و خیالیگناه خود را کاهش داده و بی

های پدرش را )البته نه به صورت خودخواهی

اش مؤثر جلوه دهد و آگاهانه( در مرگ خانواده

ترتی  ديگری را سرزنش کندت وی حتی در  بدين

خودآگاهانه پدر را مسب  اين حادثه ادامة داستان 

گذاشتند  شايد حق با مادر بود و بايد می»داند: می

رفتند، دست کم برای و از آن شهر لعنتی می

مدتیت سفر آن قدرها سخت نبودت پدر چرا اين 

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

نادر جهت تخفیف حس سرزنش  ،بدين ترتی 

-ها متوسل میتراشیلسله دلیلخويش، به يک س

-گونه مکانیزم فرافکنی را به کار میشود و اين

تراشی، نوع خاصی از فرافکنی است  دلیل تگیرد

که در آن يک عذر يا بهانه که از نظر اجتماعی 

: 0235)الندين،  تشودتراشیده می ،پذيرفتنی است

032 ) 

در روند داستان، قهرمان در مواجهه با تنش 

های درونی خود که ناشی از احساس و کشمکش

گناه اوست )ناتوانی در نجات خانواده(، با 

ای کند تا عذر يا بهانههايی تالش میتراشی دلیل

)که به شکل  برای خود بیابدت وی از تقديرگرايی

ويژگی بارز پدر، در رمان نمود يافته است( به 

تراشی در جهت بهبود  صورت مکانیزم دلیل

آيا اگر فرصت »گیردت بهره می اوضاع روحی خود

شد جلوی  کافی برای شلیک پیدا کرده بود، می

هجوم را گرفت؟ آيا اين ترديد، او را نخواهد 

گفت: اگر تیغ عالم بجنبد زجای کشت؟ پدر می

نبرد مويی تا نخواهد خدایت شايد اگر فرصتی هم 

شد که شده بودت تنها آمد باز همان میپیش می

که او تالشش را کرده بود و فرقش در اين بود 

، )بايرامی ت«شود بار له یجور اينديگر الزم نبود 

نادر از اين مکانیزم در  ،ترتی ( بدين00: 0250

که به هنگام  سطح وسیعی بهره برده است، چنان

کند تا با رويارويی با پل ويران، تالش می

تراشی، مفری برای گريز از  فرافکنی و دلیل

آيا وقتی »روانی خود بیابدت  ـهای روحی  دغدغه

نتوان راهی چنین باريک و مشخص را بست، 

انتظار زيادی نیست ناتوانی در بستن گلوگاه 

( همچنین وی با 50)همان:  ت«شت؟اشهری درند

ها، به صورت تقديرگرايی و اين قبیل دلیل تراشی

برای  (0)گیری از يک مکان کنترل بیرونی با بهره
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-خود، در مرگ خانوادهکمرنگ جلوه دادن نقش 

نیلوفر حتی اگر زير آوار »گیردت اش مدد می

توانست چندان زنده بماندت از نمانده بود، باز نمی

کرد يا کجا معلوم که مادر از غصه او دق نمی

شد و پدرتتت پدر شايد هیچ طوريش ديوانه نمی

شد جلوی چیزی را شدت اما در هر حال نمینمی

يعنی نقشی که  رـگرفت و شايد نقش يک نف

ـ در اين میان  خودش به خودش واگذار کرده

 ت«کردتر از آن باشد که فکر می کمتر و بی اهمیت

 (33)همان: 

 

 جایي . جابه2

در نظرية « فرويد»ترين مباحثی که يکی از مهم

خويش مورد بررسی قرار داد، غرايز به عنوان 

دهندة شخصیت استت وی اين نیروهای سوق

بندی کرد: غرايز در دو گروه طبقهغرايز را 

زندگی، که در جهت رشدونمو فرد هستند، 

غرايزی نظیر نیاز به آب، غذا و مسائل جنسی وتتت 

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

مردن در افراد به صورتی ناهشیار وجود دارد و 

ترين مؤلفة آن از نظر وی پرخاشگری استت مهم

های فرامن و جامعه، همراه  ستبه خاطر درخوا»

با عدم دسترسی احتمالی هدف غريزی، وقتی که 

انرژی يک غريزة خاص نتواند به صورت مستقیم 

ارضا شود، ممکن است به جهت ديگری هدايت 

 جايی استت شود که نتیجه آن فرآيندی به نام جابه

فرويد اظهار داشت که رشد روانی ما در 

های انرژی و یجايای از جابه جهت مجموعه

)الندين،  ت«رودپیش می 0های شیء سازیجانشین

                                                 
1. object-substitutions 

( زمانی که فرد برای مقابله با 030: 0235

های درونی، احساسات منفی خود را کشمکش

دربارة يک موضوع به موضوع ديگری که کمتر 

جايی خطرناک است انتقال دهد، از مکانیزم جابه

 بهره برده استت 

انديشی ، مرگگونه که پیشتر گفته شدآن

های رمان مذکور مايهترين درون يکی از مهم

اينجا الزم است که از ديدگاه مکانیزم  تاست

گیری اين مضمون را جايی فرآيند شکلجابه

که گفته شد، قهرمان داستان بررسی کنیمت چنان

خانوادة خويش نبوده است،  چون قادر به دفاع از

 ،بنابراين تداندخود را مسب  اصلی مرگ آنها می

پیوسته اين غريزة مرگ است که وی را تحت 

-دهد و با لیپیدوی، وی به جدال میتأثیر قرار می

تواند پردازد؛ اما چون به صورت مستقیم نمی

های مکرر  انديشی برآورده شود به صورت مرگ

غريزه مرگ به »شود، گر می در وجود وی جلوه

ای جايی قابل مالحظهخصوص در معرض جابه

، ما  قرار داردت چون اين عامل غرايز زندگی است

کشیمت به طور معمول خود يا ديگران را نمی

های ديگری  بنابراين، غريزة مرگ بايد به شیوه

های ورزشی مثل برآورده شودت غالبا  مبارزه

زنی يا فوتبال ممکن است به صورت  مشت

تر  های ماليم ارضاهای جانشین عمل کنندت جلوه

ن در تمسخرهای لفظی يا اظهارات توا را می

( و اين امر تا آنجا 030)همان: « دار يافت نیش

رود که حتی قهرمان داستان به تجزية  پیش می

انديشد و اين دقیقا  اجساد در درياچة نمک می

طبق نظر  تخالف کارکرد علمی آن است

مانند  پژوهشگران، اجساد در نمک سالم باقی می
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رای مومیايی کردن و حتی گذشتگان از نمک ب

مصريان برای آماده »جستندت اجساد بهره می

مرگ،  نمودن مردگان خود برای زندگی بعد از

کردند آنها برای انجام اين کار، آنها را مومیايی می

آوردند و منافذ و جاهای اعضا داخلی را در می

بعد بدن  ،کردندشراب خرما پر می با خالی بدن را

را به مدت  نآپوشاندند و  را با نمک قلیايی می

کردند بعد از اين  روز به حال خود رها می 30

شستند و آن را در نوارهای مرحله، بدن را می

 ( 0210، )جعفری ت«ندیدپیچای می پارچه

توان به وضوح مشاهده با اين اوصاف می

جايی کرد که نادر تا چه حد تحت تأثیرجابه

ه ضد غريزة مرگ قرار دارد که حتی نمک را ک

فساد است، به عنوان عامل تجزيه و فساد جسد 

و آن » کندوبه طور کلی تباهی انسان تصور می

ديدش اما تعريفش درياچه نمک که هرچند نمی

گفتند در را زياد شنیده بود و همانی بود که می

های انقالب مخالفان را با هلیکوپتر سال

تا اند آن تو کردهاند و از باال پرت میدهرآو می

کشید تا اثری ازشان باقی نماندت چه قدر طول می

جسدی در آن حل بشود، آنقدر که حتی  

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

کاری که   -توانست داشته باشد  آن شتابی که می

 (02 :0250ت  )بايرامی، «آمداز عهدة خاک بر نمی

گونه است که قهرمان داستان، با بدين

های متعدد از ارضاهای جانشین اين  خودآزاری

ای از اين موارد را به  کند؛ نمونهغريزه استفاده می

هنگامی که نادر و دوستانش در حال تقويت 

شود، زمانی های زاغه مهمات هستند ديده می ديواره

که دوستان وی برای صرف صبحانه دست از کار 

پردازد و میکشند، اما نادر به جدال با نیروی لیپیدمی

-و به فرسودن نیروی خود در کاری جسمی می

فعال  بهتره بريم صبحانه  ـخیلی کار داره »پردازد: 

توانست ببیند که بخوريمت حاال تنها شده بود و می

اند  هاش تاول زده چه طور به همین زودی، انگشت

 ت«کندو پشت بازوها و مچ دست راستش درد می

 ( 50)همان: 

توان ها را میجايیاين جابهبخش ديگری از 

های نادر به هنگام بازی سرنیزه و در خودآزاری

انگشت با رحمان و بريده شدن انگشت وی و 

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

شو قطع کنی؟ امیر بود که خواستی انگشت مگه می

را آورده بود جلوت بزار  ای از مالفهگفت و تکهمی

جوری بند بیا نیستت  خونش همینببنددش! اين 

دی رحمان؟ و ادامه می ـخواد زحمت بکشی نمی

او بیرون آمد در حالی که نخست شستش را به 

فشرد و با تمام زوری که  اش میبغل انگشت اشاره

داشت، دستش را مشت کرده بود تا جلوی 

خونريزی را بگیرد، اما بعد دستش را شل کرده بود 

-از سرانگشتانش به زمین میتا گرمی خونی را که 

چکید، احساس کندت چه سوزشی! يک زخم ناچیز 

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

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

 همانندسازي. 1

های سازی يکی از مکانیزماز نظر فرويد، همانند

دفاعی است که جهت سازگاری بهتر فرد به کار 

در اين مکانیزم، شخص ناآگاهانه خود را »رودت می

دهد يا خود را با او در قال  فرد ديگری قرار می

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

خود را با ديگری همانند احساس کند، رفتارها و 

 ت«دهدمی اعمال او را نیز الگو يا سرمشق قرار

توان درک کرد که چگونه ( می30: 0255)کريمی، 

نادر به طور ناخودآگاه، خود را در قال  پیرمردی 

شود؛ او دهد که در قطار با وی همسفر میقرار می

از مرگ فرزندش ناراحت است، و از اينکه آيا به 

شهادت رسیده يا توسط افسر عملیات کشته شده 

آنچه اين  ،بنابراين تنوعی ترديد است است گرفتار

فکر »رساند ترديد استت می« اين همانی»دو را به 

دهدت خود حادثه را کرد ترديدی پیرمرد را آزار می

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

هم دوستش داشته و شايد تنها عصای دستش بوده، 

توانست هضم نخواهد ديدت تنها چیزی را که نمی

ادثه بود و اين که نکند در تصوری که کند، نحوة ح

)بايرامی،  ت«داشته به خطا رفته؛ درست مثل خودش

که در روند بهبودی نادر ديده ( چنان25: 0250

شود، همین همانندسازی با پیرمرد است که منجر  می

شود؛ و آن توجه به به بروز اولین عالئم بهبود می

ی بیرون وعالقه به مصاحبت با پیرمرد و تا حد

گرايی استت  بیرون آمدن از حالت انزوا و درون

شه؟ بله پدر! پس سفر تو هم به همین جا ختم می»

خواستین برين پل کرخه، اين جور ولی شما می

رمت خواستم برم، ديگه نمیمتوجه شدمت درستهت می

 ( 00)همان:  ت«جواب سؤالمو گرفتم

اين تمايل به مصاحبت وی با پیرمرد و حس 

بايد »شود: با او، در ادامه هم ديده می« یاين همان»

توانست بگويد گفت، اما چه چیزی؟ میچیزی می

جا بنشین  توانست بگويد همینسوار قطار نشو؟ می

کنار من و از چیزهايی صحبت کن که حرف زدن 

دربارة آنها برايت سخت است؟ يا از ترديدی بگو 

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

خواهی؟ اماتتت اما پیرمرد دستش را  بگشا، اگر که می

چنین است که  ( و اين05)همان: « آورده بود جلو

نادر پس از جدايی از پیرمرد سعی دارد تا دوباره او 

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

جهت برطرف شدن ترديد اين طريق گامی در 

گاه ن دلیل است که گهو باز به همی خويش بردارد

شود که آيا ترديد پیرمرد ذهنش درگیر اين مسئله می

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

انگار تنها کسی که »رسد: اين جمله به بروز می در

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

 . واكنش وارونه4

با تحريف های دفاعی که از جمله مکانیزم

-واقعیت، فرد را در برابر اضطراب محافظت می

کند، واکنش وارونه استت اين مکانیزم در برابر 

کننده، به شکل نشان دادن دفاع از تکانة ناراحت

يابدت فعال تکانة مخالف در رفتار شخص بروز می

وقتی ابراز يک غريزه به اضطراب »در حقیقت، 

است شود، مخالف آن ممکن  زياد منجر می

جايگزين شودت به اين مکانیزم دفاعی واکنش 

 -شودت اين مکانیزم را اغل  میگفته می 0وارونه

 ت«آمیز آن تشخیص داد توان از ابراز اغراق

 ( 032: 0235)الندين، 

چنان وسیع به انديشی نادر، در رمان، آنمرگ

نمايش درآمده است که قابل انطباق با بسیاری از 

اين  نظرية فرويد استت يکی ازهای دفاعی مکانیزم

تواند، تحلیل براساس مکانیزم واکنش ها میتطبیق

وارونه باشد؛ نادر از همان ابتدا، به واسطة بیماری 

                                                 
1. refection formation 



 4282، شماره اول، پاییز  سوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال       31
 

العالج نیلوفر به نوعی درگیر اين مسئله )مرگ( 

که پیشتر گفته شد، به جای شود، اما چنان می

پذيرفتن اين واقعیت، سعی در سرکوبی اين  فکر 

انگیز داردت در ادامه هم با مرگ خانواده و اباضطر

نیلوفر و احساس گناه وی از اينکه نتوانسته است 

مانع مرگ آنها شود؛ باز اين فکر مرگ است که 

در تبعیدی  ،بنابراين تکندای رهايش نمیلحظه

زنی اين خودخواسته، سعی در فراموشی و واپس

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

انديشی او در سطحی  در پاسگاه تله زنگ، مرگ

وسیع به نمايش در آمده است؛ و اين همان 

گیری از مکانیزم واکنش وارونه است؛ نادر به  بهره

-جای اينکه فکر مرگ را سرکوب کند به مرگ

توان از ابراز پردازد و اين را میانديشی مفرط می

شخیص آمیز اين انديشه در جای جای رمان تاغراق

فکر کرد يک راکت کافی استت فقط يکی به »دادت 

اندازة همانی که پرتش کرده بودت حتی الزم نبود 

خورد ها هم که میبه يکی از واگن –اس  را بزنند 

ها روی هم سوار کردت آن وقت واگن کفايت می

هاشان منفجر گذشتندت بعضی شدند و از هم میمی

 (01: 0250)بايرامی،  ت«شدندمی

 

 گیرينتیجهبحث و 

توان نتیجه پس از بررسی داستان پل معلق می

اش نادر که خود را مسب  مرگ خانواده ت،گرف

داند و اين موضوع کشمکشی در ذهن و روان می

 او به وجود آورده است و حس سرزنش و

انگیزاند، قادر به گناهکاری را در وی برمی

مقاومت در برابر پذيرفتن اين واقعیت نیستت 

-های دفاعی متوسل می مدام به مکانیزم ،بنابراين

-شود تا از عذاب وجدان رهايی يابدت وی با بهره

ها )البته بیشتر ناآگاهانه( گیری از اين مکانیزم

رنجوری خود را بهبود شود تا روانموفق می

به  ،برسد (0)ببخشد و حتی به وااليش و تصعید

ن رمان و ای که در پايان ماجرا موفق به نوشتگونه

 شودتخلق اثر هنری می

زنی وی با توسل به مکانیزم سرکوب يا واپس

ترين مکانیزم دفاعی( است و  )که به نظر فرويد مهم

خاطرات گذشته و  با دور شدن از شهر و محله و

الواقع پر  ورود به يک منطقه به ظاهر آرام اما فی

داردت در  تنش اولین گام را در جهت بهبود برمی

تراشی  گیری از مکانیزم دلیلبعد نادر با بهرهمرحلة 

و فرافکنی سعی دارد تا از حس گناه و سرزنش 

از احساس  اندکیخود رهايی يابد و با اين ترفند 

چنین است که در گناه خود را کاهش دهد و اين

های پدر را يادآوری خیالی های خود، بیتداعی

 وی تکندکند و ناخودآگاه وی را سرزنش می می

همچنین از تقديرگرايی پدر در جهت نیل به اين 

 بردت هدف بهره می

قهرمان داستان در گام بعدی با استفاده از 

جايی از ارضاهای جانشین برای غريزة مکانیزم جابه

ها و کند و با مرگ انديشی مرگ استفاده می

های مکرر درصدد کاستن احساس گناه خودآزاری

سازی يکی ديگر از همانندآيدت مکانیزم خويش برمی

هايی است که در جهت بهبود اوضاع روحی مکانیزم

بدين ترتی  که وی با  تنادر مؤثر واقع شده است

يکی احساس کردن خود با پیرمرد، ناخودآگاه 

کند الگويی را برای رفتار و اعمال خود انتخاب می

و در پی برطرف شدن ترديد پیرمرد، تا حدی از 

شودت آخرين مکانیزمی که ته میحس ترديد وی کاس
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شود واکنش وارونه است،  نادر به آن متوسل می

يعنی به جای فراموشی مرگ خانواده به 

پردازد، به همین سب  انديشی مفرط می مرگ

  گرددتپذيرفتن اين واقعیت تلخ برايش ممکن می

در انتها بايد اذعان داشت، نظر به اينکه 

ای جنگ باالخص ه مطالعات اندکی در مورد رمان

از ديدگاه روانکاوی در اختیار داريم، اين مقاله 

های جنگ که به دهد که برخی از رماننشان می

های روحی کنندة مشکالت و آسی نوعی متبلور

های ت، ظرفیتـگ اسـی از جنـو روانی ناش

های روانکاوی به ويژه در  شماری برای تحلیلیـب

توان میبنابراين،  های دفاعی دارندتزمینة مکانیزم

کاوی به بررسی گیری از مفاهیم روانبا بهره

ها پرداخت و مفاهیم مکنون در آن اينگونه رمان

 را در اختیار خوانندگان قرار دادت

 

 هانوشتپي

از وجوه  يکی پژوهشگران، از برخی عقیدة ت به0

 افراد اساس اين بر شخصیتی افراد مکان کنترل است؛

 کنترل مکان يا و هستند درونی کنترل مکان دارای يا

 بیرونی کنترل، مکان نظر از که افرادی»ت بیرونی

 خود سرنوشت بر کنترل فقدان تصور دارای هستند،

حاصل  گذرد،می آنان بر آنچه که معتقدند و بوده

 و بیرونی چون شانس، سرنوشت، افراد ديگرعوامل 

 جريان در آنها خود ديگر، عبارت بهت آنهاست نظاير

 :0255)کريمی، «ت خودشان نقش فعال ندارند زندگی

000) 

به نظر يونگ، انرژی روانی »ت وااليش يا تصعید: 0

تواند از يک جريان در جا شودت يعنی میتواند جابهمی

خصوص، به جريان ديگری در همان يک سیستم به

جايی با سیستم يا سیستمی ديگر انتقال يابدت اگر جابه

-و فراسويی اداره شود، به آن تصعید میروند فرديت 

جايی گويندت بنابراين، تصعید عبارت است از جابه

انرژی از يک روند ابتدايی، غريزی و تفکیک نیافته به 

)شاملو، «ت روندی فرهنگی، معنوی و تفکیک يافته

0255 :20) 
 

 منابع

 و جنگ یشناس جامعه (ت0231اديبی سده، مهدی )
 تسمت: تهرانت ینظام یروهاین

فتحی آشتیانی، علی و آزادفالح،  ؛افضلی، محمدحسن

ها و  بررسی سبک(ت »0255بهار پرويز )

تعمیم يافته  های دفاعی، اختالل اضطراب مکانیزم
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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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