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 دهیچک
 ( را ego)« ما  »گاردد و ااااتار شیتایتی    ا و تضادهای زندگی، موجب آشفتگی انساان مای  هناکامی

تاا باا از بای  باردن اباطرا  و       شاود های دفاع روانی فعال مای  ایستمکند. در چنی  شرایطی، میتل می

 «اریشاهر »و  «د قطاب یاا » برگرداند. نسانبه ادوباره را تهدید کرده اات، آرامش را « م »تشویشی که 

ش دچاار اباطرا  و   یااو  ی، در زنادگ و... یااا یا ،یاجتمااع ، یفارد میتلا   ، به علت عوامال  یزن

های آنهاا ااات،   بازتا  روان و احساس ،  دو شاعریاشعار ااز آنجا که  اند.های نامطلو  گشته هیجان

 نماود  در شعرشاان نیاز    ،اناد مقابله باا اباطرا  از آن اااتفاده کارده    روانی که برای های دفاع مکانیزم

 ی، هاای میتلا  روانشنااا   و با مراجعه به کتا ، یلیا تحل  یفیبا روش توص جستار کنونی .یافته اات

  یپردااته اات. در مضاام  یدگاه روانشنااتیاز د «اریشهر» یوان ترکیو د «قطبدیا»اشعار  یبه واکاو

مانناد   یمیتلفا  یدفااع  کارهاای  و اااز  ،یریا پ ، رثاا  و یکاودک  دوران همچون  دو شاعر یمشترک ا

 و... به کار رفته اات. «اازیهنجار»، «یجداااز»، «یاازهمانند»، «یبازگشت زمان»

 .ارید قطب، شهری، ای، شعر، واکاویدفاع یها زمی، مکانیروانشناا: یدیکل هایهواژ

                                                           
 مسؤول: پست الکترونیکی نویسندة aliahmadzadeh26@yahoo.com 
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 مقدمهـ  9

یک اثر هنری، بایستی معرفت و   برای درک مفاهیم و علل پیدایش و چگونگی» هر چند

آموزد که چگونه با  ایی نسبت به اود هنرمند پیدا کنیم، لیک ، روانکاوی به ما میشناا

: 8631)احمدوند، « واکاوی درات اثر هنری، به وجود و ماهیت روانی هنرمند، راه یابیم

زیادی  یکارها و ااز و عواط  شاعر اات،از روان  ینمود ،از آنجا که شعر (.38ا  36

  یت و آرامش درونیامندر حفظ  یشاعر اع ،ان وایلهبدافت که ی در آنتوان می

 ،در روان شاعر« نااودآگاه»ا ی« اودآگاه»که به صورت  یروان ی  ابزارهایاود دارد. ا

 ،ار ذه یرا از قسمت هوش« ندینااوشا ةعاطف»و « ابطرا » کوشدمیشود،  یم فعال

  شود. او «م »ش و تنش در یجاد تشویاارج کند تا مانع ا

 8،«شهریار»و « اید قطب» شیتی و اجتماعی زندگی و فشارهای ها یناکامیل به دل

بر  یکنون جستار های دفاع روانی زیادی در شعر ای  دو شاعر به کار رفته اات.مکانیزم

 و  یروانشناامیتل   یها مراجعه به کتا  و یلیا تحل یفیوصتبا روش که آن اات 

های دفاع روانی مهمتری  مکانیزم ،«شهریار»رکی تشعر  و دفتر «اید قطب» وانید تکیه بر

 .دیرا نقد روانشنااانه نمامضامی    یااپس و نموده  مشیص آنها  مشترک یمضامرا در 

و  «د قطبیا»  مشترک در اشعار ی  مضامیا مهمتر8 :های پژوهشسوالـ  9ـ  9

  ی  مضامیابا نقد روانشنااتی،  توانیا چگونه م2؟ کدامند «اریشهر» یوان ترکید

 ل کرد؟یمشترک را تحل

 پژوهش ةنیشیپـ  2ـ  9

صورت گرفته که در  ییها پژوهش ،عنوانی در برای محتوای ای  مقالهاز لحاظ شباهت 

 «یبازگشت زماان »ا ی «یژنواتال»بحث قرابت دارد و آن هم  یک مورد با پژوهش کنونی

 در شااعر  تالژینوااا یقاایتطب یبررااا»تااوان بااه  یهااا ماا   پااژوهشیاااة از جملاا .ااات 

 یقا یتطب یبرراا »(، 8636گاران،  یو د ینا ی)پرو «و ناادر ناادرپور   یحجاز یاحمد عبدالمعط

 یبررا» (،8638 گران،ی)روشنفکر و د «یکدکن یعیو شف یاتیدر شعر عبدالوها  ب نواتالژی

در  یناد نوااتالژ  یفرا یبرراا » (،8611ان، یفی)شر« یدر شعر معاصر فارا یند نواتالژیفرا

 یقا یتطب ةسا یمقا»جای  یترو -علمای   ةمقالا و  (8613ان، یفی)شار « یهرا  ااپهر اشعار ا
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  (8638گااران، یو د یمی)ااال «د قطاابیار و ااای  شااهریدر شااعر محمااد حساا نواااتالژی

دارد؛ اماا   شباهت بیشاتری  یکنون ةاز لحاظ عنوان، با مقال ة اایرهر چند مقال اشاره کرد،

 هاایی مقالاه  ،اافانه أمت ق واقع شده اات.یب  مقاله مورد تطیدر ا «اریشهر» یاشعار فارا

 ؛اات انااقص   ،یبه طور کلا  ،ینوشته شده اات از لحاظ نظر «یژنواتال» ةکه در حوز

و ارتباا  آن باا   « یژنوااتال » یبحاث نظار   درباارة  اصالً ،ها  مقالهیسندگان اینو ییگو

داناش  در « یژنواتال»؛ به اتوص که اند نداشته یا ش مطالعهیپ ،یعلم روانشناا ةحوز

 2.شااود یماااد یاا (Regression) «رجعاات»ا یاا «بازگشاات»شااتر بااا عنااوان یب یروانشناااا

وجاود  به  ،«م » یاات که بر اثر ابطرا  و ناکام یسم دفاعیمکان یک نوع ،«یژنواتال»

بدون  ،ها  مقالهیا ،د. امایحفظ نمادوباره و تعادل انسان را  هرد  بیتا تنش را از ب آیدمی

تاا   اناد کرده ارائه یا قهیو ال ی  ادبیک تعری «یژنواتال»از  ،یو علم قیدق یبحث نظر

  «یژنوااتال » ؛هااات   مقالاه یا م در ایتعم ةمسال ،تر مهم مسالة !ی  روانشنااتیک تعری

 تواناد   یما  ،«یااد دوران کاودکی  » مضمونی همچوندر  «یدفاع کار و ااز»ک یبه عنوان 

 ینیدر مضاام  «یژنوااتال »بحث  ،ها  مقالهیر ااما د ،الب مطرح شودزم غیبه عنوان مکان

اد یا و  یریا بحاث پ » ،«یآرماان  ةناد یآ»، «هاا  و از دات رفت  ارزش یتکنولوژ» همچون

 یداال و تتارف  هاا  در ای  مضمون «یژنواتال» که یدر حالنیز مطرح شده؛ و... « مرگ

تباه باه اشا  تیپ شیتیتی شااعر  اواننده را در تشییص و چنی  تعمیمی،  ندارد یاااا

در طول زندگی، با فرو رفت   دهد که شاعرنشان می ،ای  تحلیل نادرات؛ زیرا اندازدمی

 گیار  فاردی منازوی و گوشاه   همیشاه   ،و بناابرای  شاده  گذشاته   غرق دردر الک اود، 

 ،ااتشاعر  یو روان یعوامل روح ریاز اا ی  ناشیاممض غافل از اینکه ای  بوده اات.

مکاتب  یها هید با نظریبامحترم سندگان یدارد و نو یقیدق یاتروانشنا یبه بررا ازیکه ن

 باشند. یی داشتهآشنا حتماًز، ین یروانشناات

 یبخش نظر ـ 2

 تیساختار شخص ـ 9ـ 2

 باه ااه بیاش    ،ذها   و شاناات  یت را با توجه به اطوح آگاهیشیت ،ابتدا «دیفرو»
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 (Unconscious) «آگااه  نااود» و (Subconscious) «اودآگاهنیمه»، (Conscious) «آگاهاود»

دارد  یروانکااو  ةیا در نظر یار حسااا ی  قسامت ذها  کاه نقاش بسا     یمهمتر»م کرد. یتقس

ت یهادا  ییروهاا ین ةلی، قسمت اعظم رفتار ما باه واا  «دیفرو»اات. ... به نظر  «ینااودآگاه»

 ،«آرزوهاا » ،«زیا غرا»ناآگااه عبارتناد از    یروهاا ی  نیا م. ایسات یاه ناز آنها آگ اصالًشوند که  یم

روناد و   ی  نمیگاه از ب چیه ،و واپس زده کوفته ارال یتتورات و ام ...ره. یو غ «ها اواات»

 « یاودآگااه »دهناد تاا در هنگاام مناااب باه       یاود ادامه ما  یبه بقا «نااودآگاه»ر یدر بم

  (.62 :8613گران، یو د یع آبادی)شف« ابندیراه 

 ةجیبلکه در نت 6؛رود ی  نمیب هرگز از ی  ناکامیا ،دشو یکه ناکام م ی ، انسان زمانیبنابرا

دارند، به قسمت  را «م »جاد آرامش در یا ةفیکه وظ« یدفاع یها زمیمکان»داالت 

فوق  ةینظردر  یاصالحات «دیفرو» ،یالدیم 8326در اال شود.  ینااودآگاه ذه  رانده م

نسان از دوران رشد و تکامل ا یبر مبنا یگرید یتیاه ااات شیت و اعمال کرد

  مطرح کرد. «اود فرا»و « اود»، «نهاد» یها به نام ،یریتا پ یکودک

 یشاتر یت بیا روز باه روز اهم  ،شود و نقاش آن  یجاد میا« م » [با رشد کودک] کم کم»

متحارک در درون نهااد    یهاا  در برابار ااائق   یجهان برونة ندیبدل به نما« م »ابد. ی یم

 جای بهد و کشیر میقدرت به ز ةکینهاد را از ار« ییوج اصل لذت»ج یشود و به تدر یم

  ااات کاه بام  در نظار گارفت       یا آن بار ا  ی. ااع نشاند می بررا « تیاصل واقع»آن 

را  یدرونا  یهاا  ااائق  انیم یها را کنترل کند، تعارض (غرائز)ها ، اائقیتوقعات اارج

دار کنناد،  یا ا بهاا ر  ناد و ااائق  یایب یکاات ااارج  یاز تحر ینکه براا ید و از ایحل نما

از  یناشا  یها ق توجه به تنشیاز طر ،در کار اود« م »، «دیفرو» ةکند. به گفت یریجلوگ

، مجموع افکاار  «م »» .(81 :8611، یلا ی ی)موک« شود یت میهدا یو برون یرونکات دیتحر

  ،سات یسات و چ ینکاه ک یش و ایااو  یفارد  یاات که شیص را از هست یو احسااات

 داناد.   یااات کاه شایص از آن ااود ما      ییزهاا یموع تماام چ مج« م »اازد.  یآگاه م

هار شایص    یهاا  تها و مساؤولی  ها، ارزش د، نگرشیشامل اازمان عقا« م » عالوه به

 «ما  » کناد. تجرباه مای  « م »و تنش را  «ابطرا » ، یبنابرا (.81 :8631 ،)احمدوند «اات

 ،«نهااد »اات. « یاعاجتم یها تیمحدود»و « اودفرا»، «نهاد»شه تحت الطه و فشار یهم
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ااات.   ییجاو  ال دارد و دنبال لاذت یام یدر اربا یاع ،اتیبدون در نظر گرفت  ااالق

شاه باه دنباال    یهم ،«ما  »و امکاناات  « نهاد» یازهایبدون در نظر گرفت  نز، ین« اودفرا»

« نهااد » یازهاین عملی کردن برای« م » ،گریاات. از طرف د ییجو و کمال ییگرا آرمان

 یهاا  تیمحادود »باه ناام جامعاه و     یگار ی، باا ماانع د  «اود فرا» یافراط ییوج و کمال

 را دشاوار  هاا   ییجاو   ازهاا و کماال  ی  نیا شدن ا یعملامکان که  مواجه اات« یاجتماع

و تانش   «اباطرا  »باا     ااه عامال  یا شه در اثر تعارض ایهم ،«م » ، ی. بنابرااازدمی

  ااه  یا   ایبا  یهماهنگ یید و تواناو کامل باش یقو ،«م »که  ی؛ مگر زمانمواجه اات

 را « ااود فارا »و « نهااد » یازهاا ین ،ریت و تدبیبا دراعامل و مانع را داشته باشد و بتواند 

 برآورده کند. یشه در حد مطلوبیبا توجه به امکانات جامعه، هم

  (Anxiety) اضطرابـ  2ـ  2

وجودشاان و   ممکا  ااات   شاوند کاه بدانناد    یما  «اباطرا  » داتیوش یزمان ،افراد»

 (یالدیماا8311) (May) «یماا». دنااابود شااو ،انااد کااردهرا کااه بااه آن ماارتب   ییهااا ارزش

در حاال  نکاه وجاودش   یآگاه شادن فارد از ا    کرد: ی  صورت تعریرا به ا «ابطرا »

درون  یزدهاد کاه چیا    یبه فرد هشادار ما   «ابطرا » (.16 :8611)فیست،  «نابودی اات

شاود. و   یما سام  موجب تنش در ارگانی «بطرا ا». دچار ااتالل گشته اات ،تشیتی

رفاع کاردن    یشود که فرد را برا ی( میا تشنگی ی)مثل گرانگ یقیل به اای ، تبدیبنابرا

 «ااود »دهاد کاه    یبه فرد ابر ما  «ابطرا »ابد. ید کاهش ی  تنش بای. اانگیزدبر میآن 

 «ااود »د. اااق  شاو   «ااود »انجام ندهاد، امکاان دارد    ید شده اات و اگر اقدامیتهد

یت  از یناه وجاود دارد: گار   یا دفاع کند؟ چند گزیتواند از اودش محافظت  یچگونه م

ا اطاعات کاردن از   یکه منبع اطر اات  یاز تکانشیاز ن یریکننده، جلوگ دیت تهدیموقع

مؤثر نباشاند، امکاان دارد فارد باه      ،یمنطق یها ک از روشی  چیداتورات وجدان. اگر ه

 یرمنطقا یغ یراهبردهاا  (مداوم ةدر صورت ااتفاد) ال شود کهمتو یدفاع یها سمیمکان

از آنجاا کاه    (.816 :8616، یما ی)عظ «اناد  شاده  یدفاع کردن از اود طراح یهستند که برا

   بحاث  یا کاه در ا  یب و متفکر بزرگ بودناد، اباطراب  یدو اد «اریشهر»و  «قطب اید»



 9811، بهار و تابستان  3، سال 9ادب عربی، شمارة / 20

 

در افاراد  » یعنا ی ؛هاد د یرخ ما  «بهنجاار »اات کاه در افاراد    یمورد نظر اات، ابطراب

( یهاام شکسااتگا دریااموجااب ابامحالل )  ،یار قااویجاان بساا یک هیاابااروز  ،بهنجاار 

  یا در ا پاس، . (22 :8636بلکم ، ) «شود یو تمرکز م یتفکر، اازمانده یروان یکارکردها

تفکار بار هام     مثال تمرکاز، حافظاه، و    ،2«ااود  یعملکردها»از  یفق  برا ،نوع افراد

  «روان رنجاور »و  «شیروان پار »کاه در افاراد    یبا ابطراب « ابطرا»  نوع یازد. یر یم

در را « ااود »ساتم  یا یآااان به  ،ی  و جزئیبع ةجان و عاطفیک هیدهد و با  یرخ م

  شود، تفاوت دارد. یم یروان یماریو ابب بروز عالئم بزند  یهم م   نوع افراد بریا

  (Defense Mechanisms) یدفاع یها زمیـ مکان 8ـ  2

اربا  نشدن  ر و گناه،یشود، احساس تقت یجسم م یابب ناراحت ،کرو یگونه که م نهما»

 یدرون احساسآورد و موجب  یبه وجود م یروان (Stress) «ااترس»ز یازها نیال و نیام

 (Homeostasis) «تعادل»مجدد  یگردد که تا برقرار یم (Tension) «تنش» یاآور  رنج

ت یشیت یدفاع یاه واکنشگیری عامل شکل ،یلت روانت و حایفی  کیابد. ای ی  نمیتسک

 یهازمیمکان  یا». (21 :8631)احمدوند،  «اات ،«روان دفاعیِ یاه  سممکانی»فعال شدن و 

ت نشان دادن یاهمیب یرا وجود آن برایها اات، زما انسان ةهم ةمورد ااتفاد ،یدفاع

 ،ابب  یبه هم ؛اات بروریها و... جانات و ابطرا یت در برابر هیها و حماشکست

 به شمار « یعاد یاازش یهاواکنش» هاآنها ااتفاده نشود، افراطی از آن ةاگر به گون

 ییروان هایفعالیت ،«یدفاع روان یها زمیمکان» ،به طور االصه. (86 :8611، دیفرو)« روندمی

، «تفکر»شامل  کهرا  بیش  لذت ریغ ی  عاطفیمضام ،«نااودآگاه»ا ی «اودآگاه» هستند که

به بیش  و بردهرون یب روان «اریهوش»از قسمت  ،شود یآنها م یا هر دویو  «احساس»

شامل دو بیش  (Affect) «عاطفه»شایان ذکر اات که . کنندروان منتقل می «اریناهش»

ک ی یبرا یلیروان تحل یاصطالحو  شودمی (Thinking) و فکر (Sensation) «احساس»

 .ااتند یا نااوشایند و یاوشا (Emotion) «جانیه»

 یلیبخش تحلـ 8

 یو زادگاه کودک یکودکـ  9ـ  8

رد و ذه  و روان یگ یشکل م ،س شاعر در زمان حالأیو  ی  مضمون، از حالت ناکامیا
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 «یبازگشت موقات زماان  » کار و اازاز  ،جاد آرامش در آنیو ا« اود» یتسل یشاعر برا

(Temporal regression) روان  ةکاه ماورد اااتفاد    یگار یسام د یمکان»ند. ک یااتفاده م 

پنااه  »، «برگشات »، «رجعت»ر ینظ یگرید ینام دارد که به ااام «بازگشت»رد، یگ یقرار م

)احمدوناد،  « رود یبه کاار ما   ،«به قهقرا رفت »، «یکودک منش»، «ییر قهقرایا»، «به گذشته

شاتر کودکاان و   ی  در بینیسات  یها با رجعت به حاالت رفتار جانیبروز ه» (.886: 8631

 «گردند یم   برینیست یهم بزرگساالن به حاالت رفتار یج اات. البته گاهینوجوانان را

 «اریشهر»و  «د قطبیا» یدر دو مضمون شعر «بازگشت»سم یمکان (.221 :8638)هارلوک، 

   دو مضامون  یا کاار بارده شاده ااات و ا     و غالاب باه   یاصل کار و اازک یعنوان  به

 ی  ا بازگشت به زادگاه کودک یال  ا بازگشت به دوران کودک عبارتند از:

 یالف ـ بازگشت به دوران کودک

ش، مشاتاق بازگشات باه ااناه و     ی  و زادگاه اویاز ارزم یدور ابببه  «د قطبیا»

کرده ااات:   یاپر یاود را در آن با نشا  و چابک یکه کودک یا گهواره اات؛ گهواره

«

 باه اااطر    را شاده  یروزگاار ااپر   کاه  آنگااه ». (16: 8313)قطب،  «

شود/ پس دلم  یان میم نمای، براکودکی ةبا دارد/ دوریتازه و ز هایااطره که ی/ روزگارآورممی

/ باود  که رنجاش آن کام   ییصفا ة/ و دوریشاد و یدل اوش ةکند/ دور یم یکودک ةدور یهوا

 یبارا  ی. دوران کاودک «م اوشاحال ا دهیا / دلم شااد باود و د  شدم یدار میو ب دهیاواب  بدلیواه

 یذهنا  یهاا از دغدغه یکیکه  یاد ااطره و تکرار آن اات به طوری، در واقع «اریشهر»

کشاد   یر میها را به تتو ها و مکان آن، تمام لحظه ییهنگام بازگو ، یهم یاو اات و برا

 هار  ةدیا د یجلاو  ش،یا نمایلم یک فی  را مانند یریاود، آن دوران ش یو با قدرت هنر

ـ ه ناغئجَه گِنَنَیقار»کند:  یمجسم و زنده م یا اواننده ـ ه/ کُنـدَ یَل دِی ـ ک قالخِولَ ب، قـاب  ی

ـ یم/ بِیدِیؤلِاق اُه اوشَردَیب بِیدِیمن قاه/ ندَیَیِن یسِیلِنگُن شَینیئچِورد گِه/ قُندَیؤدُ یاجانبَ ل ور گ

ـ بَن بالیانجَمهم/ عَیدِیؤلِورا سُندان سُب، اؤیآچِ ـ ن یلله سِ ـ ردِهیی ـ ی وندان دوروب اوس م/ سُ
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ـ یزدأَ اُؤ یوزومئُ یم/ آیردِهییدِ ینگنیریم/ باخچاالردا تِیردِهییگِ یؤنومدُ م/ آغـا   یرونلَرن گُ

 بازرگ شابانگاه    ماادر  [ریا ادش بییا ]». (61-63: 8611ار، ی)شهر «میرِونلَن گُرَیزدِوب آت گَنُیمِ

بچاه باز،   گارگ،  و  د/یا کوب یرا در هم م واریو در و د کردهگفت/ و باد و بوران، غوغا  یقته م

 ةپژمردم/ لقما  یم اپسو  زده جوانه/ و شدممی طفلم  دوباره  ،کاش یاورد/ ا یرا م شنگول

کاردم/   یم ییارا  نغمه ها در باغو / دهیپوش اندازم را  / و لباس روماوردمی  را «جان عمه» عسلِ

و  شاده   یچاوب  ةتکا بر  که اوار ییروزهاکردم!/  یلوس م که اودم را ییاد باد آن روزهایآخ! 

 «! تااتممیااب 

 ؛براوردارند یشتریاع بترند و از اقن الوصول ال اهلی، آرزوها و امیدر دوران کودک» 

ت و زمان یکرده و به موقع ینینش  عقب، کنونیتلخ  حقایقها و  تی  فرد از واقعیبنابرا

معتقد اات که  ،کند یسم ااتفاده می  مکانیکه از ا ید. فردینما یرجعت م ،اود یکودک

 یکودک یآورد که وقت یست و به ااطر میاود ن یها یقادر به حل مشکالت و نابسامان

پراد که چرا به  یزتر داشت و لزوماً از اود میآم  تیتر و موفق شادا  یش نبود رفتاریب

ر یکه دلپذ اود یرو جوانان به دوران کودک   یا برنگردد؟ از یروزیو پ یشاد ةآن زمان

اود  یو کودک یز، به دوران جوانی  افراد مس  نیکنند. همچن یو شاد بوده، بازگشت م

  (.888 :8631)احمدوند،  «شوند یپناهنده م

  یب ـ بازگشت به زادگاه کودک

از  یده ااات کاه حااک   یا چیپ یو شناات یزشی، انگیجانیک حالت هی ،احساس غربت»

ااناه ااات. و    ةاز تفکار درباار   یناش یو درماندگل به بازگشت به اانه ی، تماینیغمگ

 «ردیا گیز در بار ما  یا آشنا را ن یافراد مورد عالقه و مکانها ییدر مقابل جدا ییهاواکنش

(Archer, 1998: P. 407). «اال  در ،دور افتاده بود. او یمدت ،اودز از وط  ین «د قطبیا

کساب   بارای متار  ف از طارف وزارت معاار   یعلما  یبه هماراه گروها   یالدی،م8321

، ی)الیزاما  کا فرااتاده شاد  یبه آمر یدرا یزیت و اصول برنامه ریترب ةنیتیتص در زم

 و حسرت بازگشات  شود دلتنگیاات که دور از وط ، دچار حس  یعیطبو  (26 :2686

» :اات او یاهاا یؤآرزوها و ر ةکه گهوار ییرواتا؛ بیوردرا  یشبه متر و رواتا
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 :8313قطاب،  ) «

 ،روااتا  یاتو بااد/  االم و درود م  بر  نم،یارزم یگاه آرزو/ ا م ید و نشیام ةگهوار یا» .(16

  ااود  یمارا باه ااو   روح و روان  الاد/ یدر ذها  و روانام ما    / کاه یهست یجاودان ةزیانگتو 

از  «د قطاب یاا » مانناد  «اریشاهر » .«کنم یم الوت میها ا آرزوها و غم/ ببدانگه که، کشانییم

رواتا و طبیعات ااحرآمیزش   فق  حس بازگشت به بنابرای ،  فتاده بودیکشور اود دور ن

 یروزهاا  یبارا  ااوزناک  و ابراز حسارت و شاوق   از رواتا ای به هنگام  ،یو. داردرا 

و  موشاکافانه  یباا زباان   افتاد و  یما  آن هاای  زیباایی عت و یطب ادیبه  ،شده در آنجا یاپر

ندا یسیدالِ ،خورر اُؤلَکیهلِ/ کَیس هرَن سَین داشیداغِ ،بابادریح» :کند یآن را وص  م ،زیآم احر

م چوبـان  یدِییخو/ اُؤیر اوزونلَ هرَم داغ دَیدیئدِر گِی/ بیسِ هرَقَ ،یوزبُ ،ین آغیزوالرو/ قُیسِ هرَفَ

ند و یاارا  یها نغمه م ها/ کبک ها و انگ کوه ةریزنج ،بابادریح» (.62 :8611ار، یشهر) «یوزونر قُتَیقِ

هاا   ها و دره کوه آغوشبه  دوباره ،کاش یاه/ ایو ا ید و ااکستریاف یها ها/ بره شان جوجه پشت

، «یبازگشات زماان  » «.بیوانمرا  محلی[ ة]نام تران، «یتر قوزونیقچوبان » ة/ و در آنجا ترانبروم

شود، عبارت اات از برگشت به  یماد ی« یژنواتال»شتر تحت عنوان یز آن بات ایکه در ادب

ه، دیا   پدیس از زمان حال. اأیو  یدلسرد ابب، به یندتر زندگیتر و اوشا ام  یها دوره

 مثاال،  یراز همراه باشد. با یتر گذشته ن مربو  به دوران ام  یممک  اات با بروز رفتارها

شود، ممک  اات تاا    ی  بار، از اانه و کانون گرم اانواده دور میاول یبرا یجوان یوقت

در شاعر  اماا  نادازد.  یآغوش پدر و ماادر ب در اورد و به اانه برگشته و اود را یرا ن یدور

 یشاتر بارا  ی، بیند به شاکل احسااس حسارت و دلتنگا    ی  فرای، ا«اریشهر»و  «د قطبیا»

مربو  به آن  یها ز مکانی  مربو  به آن، و نیریو حوادث و ااطرات ش یکودک یها ه دور

زم، چناان  ی  مکانیکند. ممک  اات ا یاند، بروز م دوران که ارشار از ااطرات او  بوده

، دهاد  یینتواند ذه  و فکر اود را از آن رهاا ر کرده باشد که یروح و روان شاعر را تسی

 و توهم منجر شود.   یباف الی، انزوا، ایی  حالت به تنهایکه ا

  مضمون عشق ـ 2ـ 8 

 فراتار رفتاه،   یق جسامان یا ااات و از عال  یا ژهیا مقام و یدارا ،کیعشق در اد  رمانت»
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« ااات مقادر شاده    یآاامان  یرود که بار ااااس طرحا   یاتحاد ارواح به شمار م ینوع

که بر ااااس بلاوغ و رشاد    از یک نی یعشق به معنا ،  بحثیدر ا .(882: 8331، ینا ی)ترح

ش آن را یکام و با   هو هما  ،شود یم یفتگیو ش یگدد و باعث دلدایآ یبه وجود م، یذهن

ت و یا ماه، یل ناکاام یبه دلاات که  یبلکه منظور عشق ست؛ینمورد نظر  کنند، یتجربه م

تاا   اات درآمده عرفانی و ینیزم عشق فرا به شکلو  ادهرا از دات داود  یشکل اصل

 ،یروانا   زمی  مکاان یا ابه  یدر اصطالح روانشناا در عشق زمینی را جبران نماید. یناکام

ل یا از قب یگار یز با اصطالحات دیزم نی  مکانیا» .شودگفته می (Sublimation) «دیتتع»

نهاا باه کاار    یو امثاال ا « راااندن به تعادل »، «ااات  یمتجل»، «هیتتف»، «ااات  یبرتر»

چ یبه ه یالت واپس زده، طبق اصول روانکاویچون تما» (.13 :8611،دیفرو)« شودیبرده م

مانناد و   یکاد نما  را ،هت در عماق اودآگاا  یا بدون فعالیند و یگرا ینم یبه فراموش یرو

ودآگاه و افت  به ایراه  ی  گوناگون برایبه عناو ،رو  یاز ا ؛گردند ینم یستیداتیوش ن

 از صاور   یکا یناد.  ینما یدوباره رخ ما  ،دگرگون یکنند و با صور یتالش م« او»فت  یفر

رد. یا گ ینجاام ما  ا« دیتتع» یسم روانیالت، توا  مکانی  تمایا یگر رخ نمودن و جلوه

  یا وابساته ااات و هار قادر ا     «دیتتع»و قدرت   ییهر شیص به توانا یاالمت روان

  (.812 :8631احمدوناد،  ) «ادتر ااات یا ز زیا ن یعااطف  یندگاالمت ز ،ادتر باشدیتوانش ز

 یاود را با فراموشا  آشفتگی ،دن به معشوقیدر را یناکام لیشاعر به دل ،گرید یانیبه ب

 پساند  ماورد  ( کاه  ی)عامل تساک  تر یعال ی( و پرداات  به موبوعتنش)عامل  معشوق

و شاعر به کام  نداشت وجود یناکامای  اگر  ،دهد. چه بسا ی  میست، تسکهز یجامعه ن

کاه دچاار    «د قطاب یاا » گفات.  یشعر نما  ،زین ینیعشق زم ةنید، در زمیرا یدل اود م

باه   ییتاا حاد اادا    و آن را داده یتعالارزش و مقام عشق را شده بود،  یشکست عشق

» :درااان  یاوج م

/ آن یدکار  م  چه یا و آرزوهایدن باتو » .(836 :8313قطب، ) «

به و  را/ روش  نموده یکیکه تار یهست یا تو جادوگری/ آبودی اوج گرفته الیا زمان که مانند
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/ گل و آرزو پر از نبضرا  یاشک و اال یها  ی/ و زمبیشدهای م  امید و زندگی میناکامی

جااودان   ی/ کاه در آن بارا  دااز یم یو جهان کندیبا میا را زیدن( جادوگری که) /دکن یم رویا و

 «اریشهر».  «الیفکر و ا یایاداات/ در دن هیاا عشق ایعشق اات اات/ ادا  امیدی ،شدن

داناد و   یاز اداوند ما  یا عشق را جلوه ،اکامی در رایدن به معشوق زمینیبه دلیل ن ،زین

ـ  یآلالهدهاد:   یما  یااود را تسال   یدرد ناکاام  ،چنای  عشاقی  با پرداات  باه   ن نـدان سَ

ـ یخ صنعان کِیش/ میلِه گَیحاین مسیؤنوب ده دُندَرخورام مَؤقُ/ ارسَولسان تَب اُییرخماؤقُ  یمِ

م، یوخ صنم! آنالمادِی/ میلِه گَیرساک اوچون معبد تَؤرمَر گُیبِ ینِسَ/ هللرجَیب اِیونقوز اوتارِدُ

ـ خاق طور تجالّیل چِگَ!/ میلِه گَیسایه کلنلَ، سَیمیب مسجدیبوراخ/ م، حاشا منیآنالماد ه، ی

گار ز  » (.881 :8611ار، ی)شاهر  میلِه گَیل طوره تجالّؤاُ ،یمِیکِه موسادَ نمَ/ لوه طورل جِاُؤن سَ

خ یحا/ چاو شا  ی  مسا یا ز شاوم در د یتراا/ ترام آن اات که م  ن یو شو یت حذر نکنیادا

ا، توباه  یم به معبد تراا ناگهان/ نه نگارا! توبه اادا یآ یدارت میها باشم شبان/ بهر د صنعان اال

ا عزم طور کرده و در کوه شاو  یسا!/ بیم به کلیم و با تو در آیا، هرگز مبادا/ ترک مسجد گویادا

با ااتفاده از  «اریشهر»و  «قطب اید» ، یبنابرا .«ات را نگران یز تجلیوار م  ن یان/ مواینما

 «یدفاع روان وکارهای ااز»  یتر ی  و ااالقیاز اازگارتر یکیکه  «یزم دفاعیمکان»  یا

ز یا اند؛ بلکه بارعکس، روح و روان آنهاا ن   نشده یغرق در عزلت و تباه ،دیآ یبه شمار م

 و ده ااات یپر کش یو اله ینیزم عشق فرا یبه او یو ماد ینیافته و از عشق زمیاعتال  

 شده اات. یز متعالیآنها ن یت روانییتب، اااتار شی  ترتیبد

 رثاء مضمون ـ  8ـ 8

 کااه ااااطرات زیااادی از او در ذهاا  نقااش  زان و بسااتگان یاااز عز یکاایرگذشاات د

  یذهاا  انسااان باارا ،  امااریااا ةجاای. در نتشااودبسااته اااات، باعااث غاام و اناادوه ماای

  «)شایص( از داات رفتاه     یباا شا   یهماننداااز » یزم دفااع یمکاان  از آرامش انساان 

(Identification with The Lost Object) کاه   یزماان »ب که، ی  ترتیبد .کند یااتفاده م

از  ید، آن وقاات بعضاایاااز اااوگ را احساااس کن ید درد و رنااج ناشاایااتوان یشااما نماا

د. اگر چنانچاه  یکن یا مید، احیا را که از دات داده یزیمنتسب به شیص عز یها یژگیو

 د، یا نکن ید و هرگاز ااوگوار  یا زنده نگه دار ،درا در ذه  او یمتوف ةاد و ااطریشما 
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وان یا در د (.12 :8636)بلکما ،  « دیهست« کیدار پاتولوژیاوگ پا»  صورت مبتال به یدر ا

  ،اش رثاا  در مارگ گرباه   یاک   ،اماا  .افت نشاد ی ،شزانیدر اوگ عز ییرثا «قطب اید»

 «یپندار جاندار» عیکار دفا و اازدو توان دریافت که می آن یمحتوااز که  اروده 

باه معناای   « پناداری  جانادار » ااات. در آن به کار رفته  (Displacement) «ییجابجا»و 

انسانی به موجودات غیر انسانی، به منظور حراات از تضعی  نشادن   های دادن ویژگی»

موجودیت انسانی اود اات. به طور مثال وقتی شیتی تنادیس حیاوانی را اااتحمام    

کناد، از ایا     گاز ااناه مشااجره مای    کند، و یا با اجاق اهانش درد دل میکند یا با گی می

شااعر باا دادن    ،«پنداری جاندار». در مکانیزم (36: 8636)بلکما ،  « کند مکانیزم ااتفاده می

 کناد   های انسانی مانند دوات و همنشی  و... به گربه ااود باا او درد و دل مای    ویژگی

 یا کاودک یا دوات  ةبه منزل «قطب اید»نزد  ای  حیوان،، شود. در واقع تا تیلیة عاطفی 

 داده یازش قارار ما  وو او را ماورد لطا  و نا    بوده شاعر همدمواته یکه پ گناه ااتبی

 یهاا  ان انسانیو از منشست  یگو م  و  گفتبه  با  ییهنگام تنها ،«قطب اید» اات.

  یا اکناون کاه ا   افتاه ااات.  ی یما  رفیق  یوان را بهتری  حیجفاکار، ا ةو زمان نمادوات

»، غمناک اات: ترکش نمودها یربیدوات پاک و 

ده اات/ و بگذار م ، یوقت مرگ فرا را هماناچشمانت را ببند، ». (218 :8313قطب، ) «

چه زمانه شاوم/ ... ما    ی/ و بگذار م  بازندگان واگذاریآ یا را برایغم و اندوه شوم/ و دن تاراج

  نااکیانم/ یا ا  تاو غمگ یا ک ااات/ تنهاا هساتم و در غ   یا کاه مارگم نزد   یدر حاال  ،ااه نؤ یا

. «گشته ااات  ی، االی م   دل تنهای/ در ای  و کودک دوات داشتنیهمنش یجا (با مرگ تو)

شرح حال ااود را   ،  گربهی  اات و از زبان ایاود غمگ یشتر برایب «قطب اید» ،البته

   .دکنیمبیان 

ا یا گااه  یجاان از جا یتوان گفت که احساس هیم» ،«ییجابجا» یاعزم دفیدر مکان ،اما

از  یو عااطف  یا حالت روانیشود، یمنتقل م یگریا موبوع دیگاه ی، به جایموبوع اصل

ک یا ، اغلب اازی جابجاق یاز طر یابد. در دفاع روانییانتقال م ،گریبه فرد د یفرد اصل
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ا یا باه شایص    :مبدا بوده اات که یزیا چی یل از کسیا تیی، اشونت یاحساس عاطف

ر یتااث یطارف و با  یا با یا اشیه عواط  بر اشیاص یمنتقل شده، باعث تیل یگریز دیچ

 ی  ااات. میاطاب اصال   یله چنا أمسا  ،زیا   مضمون نیدر ا .(12 :8611، دیفرو) «گرددیم

که شااعر   از آنجا ،اما اات پر یگرید یاز جا و دلش اات یگرید فرد ،در واقع ،شاعر

 حارف م یبه طور مساتق تا  )به علت قدرت آن(نداشته  یداترا 1  یا شییص   شیابه 

متوجه اصال مسااله و عامال     شاود آنکهبیرا ش اطفوعنک یا ،دیدل اود را با او بگو

 .ردیآرام گ یبه گربه انتقال داده اات تا به نوع ،آن شیصاز  ییبا جابجاشود،  یناراحت

زان، کاه منجار باه تانش و     یاز دات دادن عزهمانگونه که ذکر شد، روان انسان در غم 

  یبا شا  یااز همانند» یزم دفاعیاز مکان ،شود یم« م »ند در ینااوشا یعاطف یها تکانه

قات، عباارت ااات از    ا مطابیا  ااازی برابار » کناد.  یااتفاده م «)شیص( از دات رفته

 یات فارد یاود باا اتوصا   یکی تتور کردنا ی گر،ید یآگاه به شیتنااود یوابستگ

د یا را الگو قارار داده و از آن تقل  یرگیآگاه رفتار دنااود ،، شیصاازی برابر. در گرید

، یروان یهازمیگر مکانیبلکه همچون د دهد؛ی  اتفاق به عمد رخ نمی، اکند. در واقعیم

بازرگ    ماادر  یرثاا  ةلحظدر  ،زین «اریشهر» (.63 :8611د، یا )فرو« گرددیآگاه بر مبه نااود

هاا و   یو تماام مهرباان  « نناه  اان»، کار روانی و ااز  یبا ااتفاده از هم ،«ننه اان» اود

در درون ااود  شادن،   یکا یو احسااس   یق روحیر عمیتاث لیدلبه او را  یها یاونگرم

 ،میجان ،هنَنَ خان»: ک روح بودند در دو بدنی «ننه اان»که او و  یی، گومجسم کرده اات

ـ ایالر آغَیب بِینِ هه/ دؤشَردَیه بِاقالر اوستَیآ م/ أُؤیدِین تاپاه مَردَیبِ ین/ سَیدیولِنُ  یلِم/ قُـو یدِی

ـ نمِئدَم/ که داها گِیدیایباغل یاغِیآ ؤک/ اُتَ پیش، ایالمِحلقه سَ ـ اهی ـ نَ ن/... خـان یدِی آمـان   ،هنَ

ـ ئنِیم/ یدیوجاقالشـا ن قُنَینم/ سَیدِیاتانه چَه من سَردَیم/ بِیدِیاپاتَ یغیر اوشاخلی/ بِیدِینولِ ن دَی

مدان/ یوز آلالهن ئُر بهشت اولورسا/ داها مَیئله بِم/ إیدیاتایر ین/ قوجاغوندا بِکَولوراوشاق اُ

 گار  یباار د  شاد/  یم ، چاه ما   عمر، ننه اان». (831 :8611ار، ی)شهر «میزدِمَستَیا یئر شِیباشقا بِ

را  دااتهایم  /یاتم یر یاشک مو  ت/ اندااتهیپاها یدوباره به رواودم را و / کردممی دا یتو را پ

شد  ی، چه مننه اان/ یارای رفت  نتوانیگر یبستم/ که د یتو را م ی/ و پامانند طنا ، حلقه کرده

کاودک   ،/ و از ناو گشتممیبا تو هم آغوش و دم/ یرا ی/ و دوباره به تو مدا کردهیرا پ یاگر/ کودک
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ز یا ااود/ چ  یما  از اادا   گار یباشاد/ د  ی  بهشات یغنودم/ اگر امکان چن ی/ و در آغوشت مشده

 «یاااز همانناد » باا  «اریشاهر »ان ااات،  ی  اشعار نمایکه از اگونه  آن .«اوااتم ینم یگرید

هماراه   ،یشه در دوران کاودک یکه هم یزیبا مادربزرگ عز )از لحاظ روحی ا روانی(  اود

 دهاد.   یما  یغم ااود را تسال   ،داشت یادیر زیدر او تاث یو از لحاظ عاطف همدم او بودو 

اطرات ااوش باا   غارق در اا     چکاماه، یا ش ایبه هنگام ارا «اریشهر»گر، یبه عبارت د

ش در درون اود تجسام  یکویات مثبت و ااالق نیرا با تمام اتوصو او ، بوده« ننهاان»

  یا در اشادن باا او را دارد.    یکیل به یو م یبودن عاطف یکیاحساس  یکرده اات و نوع

 ااازوکار « بازگشات » و (Identification)« یاااز همانناد »زم یمکاان  مضمون، عاالوه بار  

 .ااات  شاده ، اااتفاده  هسات  نیاز  «یااز همانند» ةکه مقدم (Introjection) «یفکن درون»

م از داات  یا را کاه دواات دار   یزیا د کاه ماا چ  یآ ید میپد یمیتوصاً وقت یفکن  درون»

  ذ  روانجا   ز از داات داده را، یا چ (Image) «یصاورت ذهنا  »  مورد ما یم. در ایده یم

  .(861 :8631 )احمدوناد، « میریپاذ  یااود ما  « ما  »از  یم و آن را به عنوان جزئا یکن یاود م

اانه،  یمشغول کارها ،بود که پدر و مادر  یچن، «اریشهر» ی  کودکیدر مح یابک زندگ

. هاا باود   ماادربزرگ  ةشتر بار عهاد  یها، ب از بچه یو... بودند و نگهدار ی، کشاورزیدامدار

 ، در ایا  محای    پسار اول و البتاه   ةناو احسااس رغبات باه     ینوع ابببه  ی ،عالوه بر ا

ق یا عم تأثیرا  او که یکودک بود و اکنون در غ «اریشهر»مونس و همدم همیشه « ننه اان»

و ادغاام دو جسام در   « یااز همانند» شاعر با، گذاشت «اریشهر»در ذه  و روان  یعاطف

وناد  یپ تاری   بنیاانی ا یا ا   ییابتادا  یااز همانند»چرا که  :دهد یم یک روح، اود را تسلی

وحادت   یبارا  یو کوشش یاز ااتال  شفاه یبه عنوان شکل تواند میا  ک فردیبا  یعاطف

ت یا ک موجودیا به منظور طرد و انکار ابطرا ، بام  مشاارکت جسات  در     یگریبا د

اات کاه   ل ایا   دلید باه هما  ی. شاا (21 :8611، یلا ی ی)ماوک « در نظر گرفته شاود  ،ترگسترده

. ااروده شاده ااات   « نناه ااان » یبارا  ،«اریشاهر »وان ی  رثا  در دیتر  و صادقانهیباتریز

 ااازی  برابار   یا»؛ بلکه ردیگ یانجام نمزان یعزدادن فق  هنگام از دات  ،«یااز  همانند»

را باه عناوان    یشاتر ی  بیابد و او اشایاص و شارا  ییشدت م یپس از کودک یهادر اال

 زناد  یرا محاک ما   یمیتلفا  یهاا تیموقع ،با گذشت زمان ،را شیصیز ؛ردیپذیالگو م
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  د. الزم باه ذکار ااات کاه    راا یم یشتریت ااطر بیگوناگون به ربا یهایو از همسان

مورد نظارش  ت یتمام شیت ،را فردیرد، زیگی، به ندرت به طور کامل انجام میاازبرابر

اود را انتیا  کرده و اود  از و مطلو یبلکه صفات مورد ن دهد؛ینم یرا در اود جا

 یدوران کاودک  ،«اریشاهر »از آنجاا کاه    .(26 :8611د، یا )فرو «اازدیها هماهنگ مرا با آن

  یکاو ین یو رفتارهاا از صافات   یاریکارده باود، بسا    یااپر « ننه اان»اود را در کنار 

دات ، اعتقاا هاا از ای  ارزش یکی .کرده بوده اات «اازی درونی»را در اود، « ننه اان»

کودک،  «ارِیشهر»ذه  و روان در  «اازی یکسان»که بعد از  بود« ننه اان» قیعم یمذهب

  د.یر کشاایرا بااه تتااو آنهااا ،جاودانااه ییهااا در چکامااهباازرگ و اااالیورده  «ارِیشااهر»

کاه   یرا شیتا یز ؛ت ااتیار حائز اهمیبس« فوق م »و « م »رشد  یسم برای  مکانیا»

همانند کرده اات، اعماال و رفتاارش    یگریا با شیص داود ر یزیآم  تیبه نحو موفق

هاا، معتقادات و    دا اواهاد کارد و ارزش  یبا رفتار و الوک آن شیص پ یادیشباهت ز

بناابرای ، ایا     .(16-33 :8631احمدوناد،  )« رش قارار اواهاد داد  یرا مورد پاذ  یراوم و

  ااات کاه   یا توجاه ا از نکات قابل اازوکار بر رفتار شاعر نیز، تاثیر مثبت نهاده اات. 

و باا   (832 :8611ار، یبه: شهر )رجوع شوداروده  یرا در ا  هفتاد االگ   رثا یا «اریشهر»

   اود را آرام کرده اات.یااطر حز ،های آن دورانو اوشی« ننه اان»اد ی

 اد مرگیو  یریپ ـ  0ـ  8

و  (Repression) «زنای واپاس » ،یدفااع  کارهای و ااز  یتر یاصل  غالباً در بزرگساالن،»

( C. Brans) «. برناز یاا ». طباق نظار   اات (Isolation of affect) «عواط  یجداااز»

احسااس و فکار. احساااات     اات: از دو جز  مهم تشکیل شده عواط  ،(میالدی8312)

ا یا توانناد اودآگااه    یما  ،نیاز  باشاند و افکاار   بیاش   ر لذتیا غیبیش   توانند لذت یم

نااگوار   یها تیدر موقع ،که روان فرایندی اات« زنی واپس» نااودآگاه باشند. اصطالح

راند.  یم یاودآگاه ةرون از حیطیک عاطفه( به بیتفکر را )از  یمحتوا ،به طور اودکار

 ةطا یدارد که احساس را باه ااارج از ح   یت روانیز اشاره به آن نوع فعالین« یجداااز»

ر یتوان گفت اا یم ،یبه طور کل ، یابراد. بنشو یراند، و اااااً شامل افکار نم یم یآگاه
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ا یا و « یجدااااز »، «زنی واپس»هستند که  یکمک یدفاع یها ااز و برگ یها، نوع دفاع

 باا توجاه    (.23 :8636)بلکما ،  « کنناد  یما  یبانیرا پشات  هاا بارگ  و ، ای  اازآنها یهر دو

تفکار ااااته   ند( از دو جز  احساس و یند و چه نااوشای)چه اوشا نکه، عواط یبه ا

جاان  یا هیا ک عاطفاه  یا تواناد باه عناوان     یز ما یا اد مارگ ن یو  یریپ ةشده اات؛ مسال

 ، اقادام باه   یو نگرانا از تانش   یریجلاوگ  یگردد که روان شااعر بارا   یتلق ،ندینااوشا

 یکناد و فقا  محتاوا    یرا از عاطفه جدا ما  یاحساا یمحتوا یعنی ؛کند یم« یجداااز»

 گردد.  یباعث رنجش ااطر م ،یاحساا یماند؛ چرا که محتوا یم یفکر

د: یگو ی، مآشفتگی و براالف مراد اپری شد که در یعمر وص در  ،«د قطبیا»

«

اندوه دیگر پس  شد/ یاپر ،یزندگ ة  دوریتر ارزش با» .(33 :8313)قطب،  «

ود/ ب ییبایو ز یگذشت/ که شاد ،یزندگ تری  لحظاتاوش/ اورم یرزش را نما ز بایچ  یا

و  آشفتگیدر عمرم  /الیو ا هاآرزو ةشد/ دور یهمانگونه که آمده بود، اپر ،یجوان ةدور

 اشاره ،گرید یا او در چکامه .«و رفت گرداند یرو ،لذت بردن/ و بدون شد اپری ،یشانیپر

م شدن در برابر آن یرش مرگ و تسلیجز پذ یاو چاره دیگر آار کار اات کند که یم

نا/ یمَضعاً وَیجَم  یمَضَ قَد نایهَنْتَا» همچنان ناکام ماند: ،در حالی که آرزوها ؛ستین

الحَ  یمُ الذالحُل ینْطَوَانا/ یاألوهامِ عَومَ لِألحالمِ وینَا/ أو نَمُدُّ الیأوَ انیّنَعُدْ نَسأَل أَ لَم ناینْتَهاِ

انا م. همیدیان رایبه پا». (222 :)همان «نایرَ عَللُ السِتبِدُ الدَّهرِ تَمَشَّتْ تُسی/ وَناینْطَوَازَماناً وَ 

و  یم که کیپرا یگر نمیم و دیدیان رای/ به پادیما به ار را ةعمر همشد و  یاپر ،گذشته

د، ااموش شد یدراش یکه زمان ییایؤم/ ریریگ یاها نمیؤاز آرزوها و ر یگر اراغیکجا؟/ و د

 «اریشهر» «.فکند امرگ را بر م م/ و دات روزگار به راه افتاد و نقا یدیچیز در هم پیو ما ن

ر و ثروتمند و یفق انیمکند و  یچ کس رحم نمیا به هیداند که در دن یم یقتیرا حق مرگ

ه سَر کَیک بِه تَیندِیوب/ ایقانم ،داو گِبُ ،یدِ و شاها بُینود» گذارد: ینم یر و جوان فرقیپ

، گاه اوجا/ یز گاه آلچاقدیمِیآلتوب/ باشیانمِیر دَه قَبحَوصُ ،راغیر چِیچ بِئوب/ هِیآلدانمِ

  فرد شاه یا که شودنمی ارشا یدن» .(11 :8611ار، ی)شهر «وجاا قُیبو  یواندر جَیولوم باخمِئُ
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 ،یزندگان/ نمانده افرواته ،تا صبح یچ چراغی/ هرا نیورده یب کسیفر ،کنونا گدا/ تایاات 

  .«ریا پی  فرد جوان اات یست که این باکیرا / مرگ  ب و فراز داردیهمواره نش
 یزم دفااع یمکاان  دو زماان  روان ایا  دو شااعر هام   ، «یجدااااز » اازوکارعالوه بر 

 .اات برده کار بهز ینرا  (Normalization) «اازیهنجار» و (Intellectualization) «تعقل»

 های موقعیتدر برابر  یقطع توجه عاطف ةلیااات  عواط  و احسااات به وامحدود »

زان یغم مرگ عز ،رد. به طور مثالیگیانجام م «تعقل»زم یآزار دهنده و مضر، توا  مکان

 کاامالً  یاچهاره  مارگ  هنگاام باه  »ا یا  «ا نبودی  دنیعمرش به ا»چون  یبا گفت  جمالت

. (821 :8611د، یا )فرو« اباد یی  میتسک« جان اپرد ،یچ دردیبدون ه»ا یو  «داشت ینوران

هار ناوع اااتالل     رشیاز آن جا کاه پاذ  »شود:  ی  میتعر گونهبدی  ،زین «اازیهنجار»

ز ناراحات  یا چ چیکه ه دیده یم یشود، لذا به اود دلدار یشما م یباعث نگران ،یجانیه

د، یشاو  یکه با آنها مواجاه ما   ییها بیشما وجود ندارد، و فراز و نش یدر زندگ یا کننده

 :8636)بلکما ،   وجود دارد یهر کس یند که در زندگهست یدر واقع همان تجار  معمول

همانگونه کاه   یجوان»و « اورم یز با ارزش را نمی  چیپس اندوه ا»مانند:  یتعبارا (.866

تاا صابح    یچ چراغا یها »مانناد   یمیو مفااه  «قطب اید»، در شعر «شد یآمده بود، اپر

  «اریشاهر »، در شاعر  «ب و فاراز دارد یهماواره نشا   یزنادگان »و « افرواته نمانده ااات 

   .ندزمی  دو نوع مکانیانگر کاربرد ایب ،یبه اوب

  واکانش حکیماناه  چنای   ، بیناد مای در ااود  پیاری را  هاای  نشاانه  وقتی ،«شهریار»

 همیشاه جاوان    ،و دلاش  روح هناری داشاته باشاد، روان    ،که اگار انساان   دهدمی نشان

آینایا باخاندا گُـؤردوم سَـققَلِیمَه دَن   »شود:  و فق  جسمش پیر و فرتوت می مانداواهد 

ر نر اُولسـا روح جَوانـدِی  هُلمامِیشَام بِیلمِیرَم نَدَن دُوشوبدِی/ دُوشُوبدِی/ مَن کِی چوخ قُوجا

)شاهریار،   «کِی گُؤردون دوشوبسن، بُو نَفیر بَدن دُوشوبدیهَلَه دوشگُون اُولماز/ اُونداـ  هَلَه

در آینه دیدم که بر موهای صورتم برف افتاده اات/ م  کاه زیااد پیار و نااتوان     ». (836: 8611

جوان اات و  ،/ اگر انسان هنرمند باشد، روح و روان آدمی؟ای  افیدی چیستام، علت نگشته

  جسام فرتاوت و   ای، ایا شدهشود/ و اگر زمانی دیدی که پیر به ای  زودی پیر و فرتوت نمی

، «تتعید» اازوکارعالوه بر  «شهریار». در ای  چند بیت، «اات شدهاات که پیر  ارزشبی
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نیاز اااتفاده    (Minimization)« نماییکوچک»، از «اازیهنجار»و « تعقل»، «اازیجدا»

 آگااهی  ،های دردنااک زنادگی ااود    شما از واقعیت» یعنی ،«نمایی  کوچک»کرده اات. 

دهید. گااهی باه محاض باروز یاک اتفااق        می هادارید اما اهمیت کمتری به آن واقعیت

، ارزش ناراحات  «چنادان مهام نیسات   »ناگوار، ممک  اات ای  جمله را گفته باشید که 

اگر انسان هنرمناد باشاد، روح و روان آدمای    » مضمونِ (.861: 8636)بلکم ، « شدن ندارد

ای،  شود/ و اگر زمانی دیدی که پیار شاده   جوان اات و به ای  زودی پیر و فرتوت نمی

 دال بر ای  نوع دفاع روانی اات. « ای  جسمت اات که پیر گشته اات

دلیل به « طبیعت»مانند  که برای از مضامی  مشترکدر پایان، الزم به ذکر اات 

 .واقع نشد روانشنااتی مورد تطبیق ،طوالنی شدن بحث

 گیرینتیجه -0

، ی، اجتماعییی، تاریدگاه جامعه شنااتیمانند د یمیتلف یها را با نگرش یآثار ادبا  8

بیانگر و  ین آدمروا ةدییزا ،از آنجا که شعر کرد.واکاوی توان  یم و... یروانشناات ،یادب

 توان آن می ینقد روانشناات باشاعر اات،  یها، آرزوها و رفتارها ی، ناکامهااحساس

 .پی برد و رفتار و شیتیت وی را تحلیل نمود روان شاعر به

ااطرات  مانند ی  مشترکی، مضام«شهریار»و دیوان ترکی « قطب اید»در شعر ا  2 

های شعری داده  یااز شود.  یده می  و... د، عشق، رثایزادگاه کودک ،یدوران کودک

های با تکیه بر مکانیزمدو شاعر شیتیت  یروانشناات تطبیق یبرا توان یم ،مشترک

 .ااتفاده نموددفاعی روان، 

و... مانند  یا اجتماع یاای، ایشیتل میتل  یبه دال ،«د قطبیا»و  «اریشهر»ا  6

« م »موجب بر هم زدن آرامش زردگی، ای  آ اند. شده آزردگی، دچار یهر انسان عاد

 برای از  «یدفاع روان یها زمیمکان»، ای  عامل جهیدر نت .شده اات ای  دو شاعر

 ند.یبرقرار نما« م »را در  امنیت وارد کارزار شده تا دوبارهابطرا  و تنش بی  بردن 

 برد کهپی توان  یم ،«د قطبیا»و  «اریشهر»  مشترک یمضام یروانشناات یدر برراا 2

بازگشت » ،کارهای میتلفی همچون و از ااز «م »برای حفظ تعادل   دو شاعر یروان ا

 . اتا ااتفاده نمودهو...  «یااز همانند»، «تعقل»، «دیتتع»، «پنداری جاندار»، «یزمان
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و  نیز مؤثر بوده یتیدر رشد شیت ،«یااز  همانند»ها، مانند  زمی  مکانیاز ا یبراا  1 

 داده اات. یعرفان یبه شعر آنها رنگ و بو« دیتتع» مانند یبرا

 هانوشتپی
 

جهت اطالع بیشتر دربارة زندگانی و شیتیت ادبی اید قطب و شهریار رجوع شود به: محمد .  8

 .8616؛ اربازی، مظفر، زندگی شهریار، 8336حسی ، الباقی، اید قطب حیاته و ادبه، 

؛  13: 8611؛ فروید،  16: 8612؛ فروید،  886: 8631حمدوند ؛ ا 16: 8636)رجوع شود به بلوم، .  2

 (،32: 8636؛ شولتز،  11: 8636بلکم ، 

 ؛(83: 8611)جهت آگاهی از عاقبت امیال ارکوفته رجوع شود به: فروید،  . 6

 (832: 8611رجوع شود به موکی یلی، « Ego»یا « اود»)در مورد کارکردهای .  2

شود.  ( گفته میobjectروانی و جنسی باشد، ) دارای نیروی، به هر چیزی که )در دانش روانشناای . 1

  .(311: 8611، پاورقی ؛ فیست، 21، 8636مثل اشیاص مهم در زندگی)رجوع شود به بلکم ، 

 منابع

 .8631، تهران، انتشارات بامداد، های دفاعی روانی مکانیسماحمدوند، محمدعلی، 
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 لنامة نقد و ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه، فت، «نادرپور
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