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 چکيده
روان انسان به طور ناآگاهانه يا آگاهانه از ابزارهاي مختلفي براي کنترل اضطراب، 

کند که به آنها مکانیسم دفاعي  ها و رسیدن به آرامش استفاده مي کاهش نگراني
گويند. بررسي واکنشهاي دفاعي، افزون بر آنکه زمینه را براي خودآگاهي دروني  يم

سازد، فرصتي است براي شناخت سرچشمة رفتارها وگفتارهاي ظاهري هر  فراهم مي
]رجال  في الشمس[، اثر غسان کنفاني در بیان وقايع اشغال « مردان آفتاب»فرد. رمان 

هاي رواني ناشي از آن نوشته  و تنیدگي 4012ها در سال  فلسطین توسط صهیونیست
شده است. نويسنده در اين رمان تاثیر اشغال، پیامدهاي ناشي از جنگ همچون ترس و 

کند. نگارندگان در هاي دفاعي بدن در مقابله با دشمن را بیان مي اضطراب و مکانیسم
عرفي اند تا ضمن م تحلیلي تدوين شده، کوشیده -اين پژوهش که به روش توصیفي

و « مردان آفتاب»هاي روانشناختي رمان نظرية فرويد و کارکرد آن به تحلیل جنبه
پرداز  واکنشهاي قهرمانان آن در برابر حوادث ناگوار فلسطین بپردازند و توانايي داستان
هاي  را در شکل دادن به نظام و ساختار روايي داستان مورد ارزيابي قرار دهند. از يافته

هر کدام از شخصیتهاي داستان به تناسب حال و  شود که تنباط ميتحقیق چنین اس
دفاعي براي کاهش اضطراب و نگراني  هاي خود از انواع مکانیسمهاي شخصیتي  تیپ

 .اند خود استفاده کرده
هاي ، غسان کنفاني، تنیدگي«مردان آفتاب»مکانیسم دفاعي، فرويد، واژگان کليدی: 

 روحي.
 __________________________________________________________________________  

 
 mebrahim@ut.ac.ir (نويسنده مسئول)  


reihanehamzeh@yahoo.com  

mailto:mebrahim@ut.ac.ir
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 مقدمه _1

 از بسیاري داستاني در هاي دروني شخصیت هاي ويژگي شناخت کنوني عصر در
هاي دفاعي زندگي اجتماعي چون جنگ و اشغال و نیز درک انواع مکانیسم هاي موقعیت

به نظر  ناپذير اجتناب اند، ضرورتيکه آنها در برخورد با اين مشکالت به کار گرفته
یني نويسنده است که در ب رسد. شخصیت در داستان در واقع همان بینش و جهانمي

يابد و محل بروز حاالت، احساسات،  قالب شخصي تقلید شده از جامعه عینیت مي
گونه موجوديتي خارج از  تجربیات و شناخت نويسنده از جامعه خود است و هیچ

هاي روانکاوانه آثار تر توجه به جنبه(. پیش182 چارچوپ داستان ندارد )بیك باباي
ها بود و محققان در بررسي داستانها، بیشتر به عناصر داستاني، شیوهادبي بسیار کم رنگ 

هاي روانشناسي شخصیتها و واکنشهاي پرداختند و از بیان جنبهو ساختار بیروني آن مي
هاي نقد دفاعي آنها در برابر مشکالت دروني غافل بودند. اما امروزه توجه به شیوه

گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. روانکاوانه در ادبیات داستاني بیش از 
هاي خیالي آن بهتر براي مخاطبان آشکار در نتیجه آمیختگي جهان واقعي داستان و جنبه

 شود.مي

هاي پردازان مشهور فلسطیني است که با به کار بردن شیوهغسان کنفاني از داستان
هاي مايش دادن دغدغهپردازي و مفاهیم نو چون هراس و ترسهاي مزمن و نداستان

اي در هاي هموطنانش، جايگاه ويژههاي رواني، اضطراب و ناآراميروحي، آشفتگي
اي صاحب سبك مطرح شده رمان پايداري فلسطین بدست آورده و به عنوان نويسنده

است. از اين رو مقاله حاضر در صدد واکاوي و تحلیل انواع واکنشهاي دفاعي است که 
رمان چراکه، اين  .انداز آن برخوردار بوده« آفتاب مردان»در رمان  شخصیتهاي داستاني

رود که بالفاصله پس از انتشار مورد عمال  نقطة شروع رمان نو فلسطیني به شمار مي
استقبال شديد طیف وسیعي از خوانندگان و منتقدان کشورهاي مختلف عربي قرار 

پیام شفاف و »توان به جملة آنها مي گرفت. اين استقبال البته داليل متعددي داشت؛ از
قاطعي که در داستان بود اشاره کرد که چرا ملت فلسطین دست روي دست گذاشته و 

نويسنده در اين رمان (. از سوي ديگر 08 )مونسي و مالابراهیمي« کند؟مقاومت نمي
کشد که هر کدام نمايندة قشر  سرگذشت چهار شخصیت فلسطیني را به تصوير مي

ابو خیزران نماد سران و رهبران عاجز و فريبکار »ز مردم اين کشور هستند. خاصي ا
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ملت فلسطین است. ابو قیس، اسعد و مروان نیز به ترتیب نمايندة سه نسل متوالي از 
خورده است برد، نسل دوم فريبسر ميفلسطینیان هستند. نسل اول در وهم و خیال به

هاي ش که چرا در هنگام خفگي بر ديوارهو نسل سوم ناتوان است از طرح اين پرس
علت ديگر شهرت رمان  (.89 عباس و ديگران« )تانکر نکوبیديد؟ و چراهاي ديگر؟

شايد در شفافیت و رسايي ب عد نمادين داستان باشد يا در توانايي « »مردان آفتاب»
عبارتي  اش در ايجاد هماهنگي و انسجام بین ديدگاه سیاسي و ديدگاه فني يا بهنويسنده

خوبي توانسته جوابگوي نیازهاي رواني و بین سیاست و هنر. شايد اين رمان به
« را مجس م کند اي اجتماعي آن زمان ملت فلسطین باشد و ديدگاه بسیار جسورانه

در چارچوبي فني به نقطة عطف « مردان آفتاب»(. گذشته از اينها رمان 80 - 88 ماضي)
اولین رمان فلسطیني بود که »ین تبديل شد، چرا که نويسي فلسطمهمي در روند رمان

-توانست واقعیت تاريخي زمانش را بیان کند، نبض آن را در دست گیرد، براي پرسش

هاي حیاتي آن پاسخي داشته باشد و در عین حال با طرح سؤال دربارة عمل ناپیدا، 
ايدئولوژي ملت خويش را به چالش بکشد. تحقق جدال ديالکتیکي پیشرفتة سیاست و 

در ساختار فني پیشرفتة رمان، اين اثر را به آغاز واقعي رمان فلسطیني و سنگ اول بنايي 
-تبديل کرده که آثار بعدي اين حوزه بر پاية آن شکل گرفته است. در نتیجه اين رمان به

 (.10 )وادي« رانيراني به عصر قلماعالن انتقالي بود از عصر سخن»مثابة 

 کليات پژوهش _7

شخصیت مطرح کرده، بحث  ةاز جمله مباحثي که فرويد در نظري بيان مسأله: _1_7
دارد. و ناکامي افراد اضطراب  بروزاست که پیوند استواري با  4هاي دفاعي روان مکانیسم

 ازن معنا نیست که اين سازوکارها فقط مخصوص کساني است که داب البته اين سخن
د، بلکه افراد سالم نیز براي حفظ برن رنج ميروحي  اختالالت رواني و نابهنجاري

؛ کنند شیارانه از آنها استفاده ميويکپارچگي خود در مقابل حقايق ناگزير به طور ناه
مشاهده و  گانهمدر رفتار توان  ميها را به طور غیرمستقیم  اين مکانیسم چندانکه نمود

ه نیست و نسبت به عمال چنین سازوکارهايي آگااستنباط کرد. در واقع فرد از ا 
هاي دفاعي  انواع مکانیسم انه، ناهشیاري خودهاي درون هرويدادهاي بیروني و خواست

 __________________________________________________________________________  

1-Defense Mechanisms  
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هاي دفاعي، مسائل و مشکالت خود را واکنشسازد. فرد با به کارگیري  روان را فعال مي
اما  .پردازد مي هاواقع به تحريف واقعیت کند؛ بلکه صرفا به تحريف آنها و در حل نمي

شناسان بر اين  روان. گیرد ر نظر داشت که هیچیك به طور آگاهانه انجام نميبايد د
هاي دروني خويش، تا آنجا  روانکاوي در پي آن است که انسان از کشمکش»باورند که 

به واقعیتهاي دروني خويش بصیرت پیدا کند و بر خود فائق  ،که ممکن است، رها شود
و يا شايد هم مقدور نیست که از همه اين  تواند دانیم که انسان نمي آيد. ولي مي

بماند. موجودي اجتماعي و  زيرا انسان بايد انسان .ها آزاد شود کشمکشها و خردگريزي
)مهمان « خردپذير که خردگريزي را نیز در درون دارد و با آنها در آرامش و آشتي است

 (.28 دوستي و داودي پناه

هاي رواني همواره از موضوعات مشترک ها و واکنشهاي دفاعي در برابر فشارکنش
ها براي روانشناسي و ادبیات بوده است. در اين زمینه، داستان يکي از بهترين جايگاه

هاست. وقتي شخصتي در اثر تضادها دچار تنیدگي رواني شناخت و ارائة اين مکانیسم
ي متعددي شود، براي رهايي از اين فشارهاي رواني ناآگاهانه به سازوکارهاي دفاعمي

شود. در تعريف مکانیسم زند که سبب سازگاري فرد با محیط زندگي ميدست مي
هاي خود را با قید و بندهاي فرد براي آنکه نیازها، تمايالت و خواسته» اند دفاعي گفته

خود و غالبا  اخالقي سازش دهد و میان آنها تعادل و هماهنگي برقرار نمايد، خودبه
-هاي سازگاري و دفاعي ميبرد که آنها را مکانیسمه کار ميناآگاهانه تدابیري ب

 (.1 زارعي و ديگران«)نامند

هاي غسان کنفاني است که در آن  بارز داستان هايروانکاوي شخصیتها يکي از جنبه
هاي کند. شیوهبیش از ديگران نمود پیدا مي 8شناختي زيگموند فرويدهاي روانآموزه

تانهاي کنفاني گاهي به صورت فراگیر و گاهي به صورت روانکاوي شخصیتها در داس
گذارد نمادين به کار رفته است؛ فراگیر از آن جهت که بر درونماية اين داستانها تاثیر مي

رمان و نمادين از آن جهت که گاهي خواستار معنايي فراواقعي است. اما در اين میان 
وناگوني حوادث داستان، بیش از به دلیل تعدد و تعامل شخصتیها و گ« آفتاب مردان»

هاي دفاعي را در برابر عوامل تواند واکنشها و مکانیسمساير داستانهاي نويسنده مي
هاي مختلف آفريند و تیپ گوناگون بازتاب دهد. چه، وي در آن، صحنة مناسبي را مي

 __________________________________________________________________________  

2_Sigmund Freud 
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ر د؛ چندانکه انواع کشمکشهاي دروني، ذهني و رفتاري دگذارشخصیتي را به نمايش مي
خورد.  بسیاري از حوادث داستان با تنیدگي رواني شخصیتها گره مي يابد و آن بروز مي

ساختي عمیق از ابي اين واکنشها بتواند ژرفياين جستار در صدد است تا با ريشه
 هاي روانکاوانه را براي مخاطبان فراهم آورد.داستان نشان دهد و امکان برداشت

 «آفتاب مردان»رمان وهشهايي به نقد و بررسي تاکنون پژ پيشينة پژوهش: _7_7
 اند که برحسب جستجوهاي نگارندگان بدين قرارند:پرداخته

شگردهاي روايت زمان در ادبیات پايداري »(، 4109میرزايي، فرامرز و مريم مرادي )
، «فلسطین، مطالعة مورد پژوهانه: رجال في الشمس و ما تبقي لکم از غسان کنفاني

؛ که نويسندگان به بیان شگردهاي روايت 8، شماره4وادبیات تطبیقي، سالفصلنامه نقد 
اند که کنفاني اند و گفتهزمان و ترفندهاي روايي آن براي بیان درونمايه داستان پرداخته

با ناديده گرفتن ترتیب خطي رخدادها در متن داستاني و با تکیه بر شگردهاي گوناگون 
اي را تن به آينده و آرايشهاي زماني، اطالعات گستردهروايت زمان، مانند پس نگري، رف

 دهد.در اختیار خواننده قرار مي

رمان  يتگريروا ةویدر ش يکارکرد راو»، (4104) يمرادمريم و  نيالد صالح ،يعبد
 ،يداريپا اتیادب هينشر ،«يرجال في الشمس اثر غسان کنفان رمان: يکاومورد ،يداريپا

گان پس از بررسي شیوه روايتگري داستان، به اين نتیجه ؛ که نويسند0، شماره1سال
 به گرانهمداخله ورود سپس و رويدادها برخي متن از روايتگر ايستادن دور اند که رسیده

 هايبرهه در داستان اشخاص گفتار قول نقل چگونگي به توجه و ديگر رويدادي
 است. داستان اين روايي شگردهاي جمله از مختلف،

در رمان  يداريپا اتیادب يها مؤلفه لیتحل»، (4102)ي نجاتحسن و  مینع ،يعمور
 عرب، اتیمجله پژوهش در آموزش زبان وادب ،«يرجال في الشمس اثر غسان کنفان

با برشمردن نقاط ضعف جامعه ؛ که نويسندگان معتقدند کنفاني 4شماره ،4سال
ايت با طرح پرسش دارد و در نه فلسطیني، هموطنان خود را به تفکر و تحرک وامي

انگیزي در پايان داستان، بر ضرورت گام نهادن مردم در مسیر مبارزه و خروج از  غم
 .کندحالت سکوت، تسلیم و يأس تاکید مي
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کارکرد شگردهاي زمان در تکوين فرايند »(، 4102زاده ) تاجیك، سعید، شمسي واقف
جله علمي پژوهشي ، م«گفتمان روايي در رمان رجال في الشمس اثر غسان کنفاني

؛ که نويسندگان با بررسي ساختار زمان، 81انجمن ايراني زبان وادبیات عربي، شماره
هاي روايت، فاصله روايت با بیان راوي و انواع ديدگاه به کار رفته در رمان، به  کانون

پرداز در شکل دادن به نظام روايي داستان  تحلیل متن روايي پرداخته و توانمندي داستان
 اند. سنجیده را

هاي پايداري در  بررسي تطبیقي مؤلفه»(، 4100سنچولي، احمد، حسنیه نومسلمان )
نامه  داستان زنده باد کمیل )محسن مطلق( و رجال في الشمس )غسان کنفاني(، کاوش

؛ که نويسندگان به بررسي تطبیقي مضامین مشترک 4، شماره49ادبیات تطبیقیي، سال
هاي  اند که مهمترين مؤلفه اند و دريافته کنفاني پرداخته پايداري در داستان مطلق و

، تالقي حماسه و عرفان، شهادت طلبي، دفاع از "زنده باد کمیل"پايداري در داستان 
بر بیداري مردم براي  "رجال في الشمس"میهن و حفظ آزادي بوده است. اما داستان 

 برابر اشغالگران تکیه دارد.دفاع از میهن، اعتراض و مبارزه با ستم و ايستادگي در 
پردازي و بیان  همانطور که مالحظه شد اکثر اين پژوهشها در حوزة چگونگي روايت

هاي  هاي پايداري اين داستان بوده و تاکنون پژوهش مستقلي درباره تبیین مکانیسم مؤلفه
ر دفاعي شخصیتهاي اين رمان با تکیه بر نظريه فرويد تدوين نشده است؛ که مقاله حاض

 تواند نوآوري داشته باشد.از اين نظر مي

جنگ و اشغال سرزمینها و پیامدهاي ناگوار ناشي اهميت پژوهش:   ضرورت و _4_7
زندگي بشر بوده است. بررسي  ترين و پرخطرترين حوادث از آن، همواره از تلخ

فاعي روانشناختي نمود اين آسیبها در زندگي انسانها و نیز شناخت انواع سازوکارهاي د
که آنها در موقعیتهاي مختلف و هنگام مواجهه با فشارهاي روحي گوناگون به کار 

 آيد. ند، از اهداف مهم اين پژوهش به شمار ميگیر مي

تحلیلي تدوين شده است.  -: اين پژوهش به روش توصیفيروش تحقيق _0_7
فرويد را هاي دفاعي مطرح شده از سوي  نگارندگان بدين منظور نخست انواع مکانیسم

با شخصیتهاي داستان تطبیق داده و سپس به نقد اين شخصیتها با توجه به کاربست 
 اند. پرداخته سازوکار دفاعي متفاوت آنها 
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در اين جستار سعي بر آن بوده تا به اين پرسش اصلي پاسخ  سؤالهای تحقيق: _2_7
ه در میان هاي دفاعي رشديافته و رشدنايافت داده شود که به کارگیري مکانیسم

هاي داستاني، به چه علت بوده و هر کدام با استفاده از چه سازوکارهاي  شخصیت
 اند بر بحرانهاي روحي و کشمکشهاي عاطفي خود غلبه کنند؟ دفاعي توانسته

  خالصه داستان_ 4

اي است که تصمیم به فرار از وضعیت جويان فلسطیني آوارهاين داستان وصف حال پناه
گیرند. آنها در بصره با هم خیز کويت ميتي خود به سمت کشور نفتبار معیشمشقت

شود که رانندة کامیوني به نام ابو خیزران آنها را در کنند و قرار بر اين ميتوافق مي
طور قاچاق حمل کند. اما در نهايت داخل مخزن کامیونش تا رسیدن به کشور کويت به

شوند. راوي اثر گرماي آفتاب خفه مي هر سه پناهندة فلسطیني در داخل تانکر در
کوشد با به تصوير کشیدن، ماجراي زندگي اين سه شخصیت از بحرانها و  داستان مي

بردارد و به  ها پس از اشغال اين سرزمین با آن روبرو شدند، پردهمشکالتي که فلسطیني
ي که راوي گذرد، بپردازد. زمان هايي که بر آنها گذشت و مي ها و ناکاميبیان سختي

 49گويد، اين حوادث داستان از جريان زندگي شخصیتها و سرگذشت آنها سخن مي
 میالدي رخ داده است. 4082سال پس از اشغال فلسطین يعني در سال 

 های اصلی پژوهش داده_ 0
مکانیسم دفاعي عبارت است از واکنش ناخودآگاه فرد به منظور کاهش اضطراب  نظرية

هايي هستند که افراد به طور راک واقعیت. سازوکارهاي دفاعي شیوهاز طريق تغییر در اد
هاي برند تا از خود در برابر آسیبآور به کار ميناخودآگاه در برابر رخدادهاي دلهره

همان طور که سیستم ايمني و دفاعي بدن انسان هنگام رواني محافظت کنند. در واقع 
کند، روان انسانها نیز به طور ع از بدن ميهجوم میکروبها به طور خودکار شروع به دفا

شود و با استفاده از خودکار در هنگام مواجهه با رويدادهاي ناگوار زندگي وارد عمل مي
شود، کوشد تا از انبوه فشار روحي که بر فرد وارد ميهاي مختلف دفاعي ميمکانیسم

 (.2 بکاهد)بلکمن
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توسط زيگموند فرويد  4201ار در سال انديشة به کارگرفتن مکانیسم دفاعي نخستین ب
مطرح شد. به نظر او سازوکار دفاعي موجب کنار زدن افکار متعارض يا ناخوشايند از 

ها انواع مکانیسم. (88 مولليدهد )شود و اضطراب فرد را کاهش ميحیطه هوشیاري مي
اند که هر بندي کردهواکنشهاي دفاعي را بر اساس کارآمدي آنها به چهار دسته تقسیم و

 ها را در خود جاي داده است:دسته انواع گوناگوني از اين مکانیسم

سازي، فرار، هذياني، تبديل، انکار، پاره زا که شامل فرافکني مکانیسم دفاعي آسیب -4
 .شودتحريف يا طفره و انحراف مي

عالي، پردازي، آرماني ساختن، پرخاشگري انفنايافته که خیالمکانیسم دفاعي رشد -8
 گیرد.ريزي را در برميسازي فرافکنانه، جسماني کردن و برونفرافکني، همانند

رنجوره که جابجايي، گسستگي، خود بیمارانگاري، توجیه مکانیسم دفاعي روان -1
سازي و انزواطلبي در آن راني، باطلتراشي، واکنش وارونه، واپسعقلي، جداسازي، دلیل

 جاي دارد.
طبعي، همانندسازي، بیني، شوخدوستي، پیشي رشديافته که شامل نوعمکانیسم دفاع -1

 (.02 -00 ؛ سیاسي481 -481)نك: فرويدشود درون فکني، وااليش و سرکوب مي

 های دفاعی در شخصيت ابوقيسبررسی انواع مکانيسم_ 2

 4012اي است که پس از حادثه اشغال فلسطین در سال مرد میانسال و افسردهابوقیس، 
هاي زيتونش توسط صهیونیستها پس از گذشت ده سال هنوز غارت روستا و درختچه و

 نتوانسته با اين حادثه کنار بیايد. به همین دلیل در تالش است تا آن را انکار کند.

راني دارد و به معناي نپذيرفتن و انکار  پیوندي نزديك با واپس :نابخردانه انکار _1_2
 زاست که رخ نموده است)ثابت و محمودي ادي آسیبوجود تهديد بیروني يا رويد

تواند آنها هايي از واقعیت را که نميها و بخش(. در اين مکانیسم دفاعي فرد جنبه112
کند. ابوقیس در فرايند آور بودن بپذيرد، به شکل ناخودآگاه رد ميرا به دلیل اضطراب

ي ديگر يعني اسعد و داستان تنها شخصیتي است که در مقايسه با دو شخصیت اصل
کند و سعي دارد با استفاده از اين مروان از سازوکارهاي دفاعي بیشتري استفاده مي
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آور موجود برهاند. هاي دفاعي به طور ناخودآگاه خود را از شرايط اضطرابمکانیسم
 زاست.بعضي از اين واکنشهاي دفاعي ابوقیس بلوغ نايافته و ناپخته و برخي آسیب

حديث نفس و گفتگوي دروني با خود که نشان دهندة کشمکش روحي او ابوقیس در 
طي ده سال »گويد: براي پذيرش حادثه اشغال سرزمینش توسط صهیونیستها است، مي

اي، به ده سال زمان نیاز داشتي تا باور کني که تمام گذشته کاري جز انتظار انجام نداده
اي.... چرا اين همه انتظار کشیدي؟ دهدرختان، خانه، جواني و روستايت را از دست دا

« ات؟... آن خانه که ديگر خانة تو نیستخواستي از آسمان پول ببارد توي خانهمي
رغم گذشت ده سال (. ابوقیس مدام با خود بر سر پذيرش اين اتفاق به81 )کنفاني

رد، خانه رود نه اصل حادثه را باور دارد و نه آنجايي را که در آن سکونت داکلنجار مي
اي که زاست. به گونهپندارد. نمودهاي انکار ابو قیس بسیار گسترده و آسیبخود مي

کند و درک حقیقت را برايش توانايي کنار آمدن با تهديدهاي واقعي را از او سلب مي
کند که از نگاه سازد. او در اين حالت واقعیت را بازآفريني و بازآرايي ميناممکن مي

فاده از مکانیسم دفاعي انکار نابخردانه را به کار بسته است. نويسنده در روانکاوان است
کند؛ آنجا که او به جاي ديگر نمودهاي انکار ابوقیس را از زبان دوستش سعد بازگو مي

گويد آخر و عاقبت ندارد! حرف همسرت را شنیدي؟ مي»گويد: همسر ابوقیس مي
کند؟ مگر او وضعش بهتر از ا عمل نميانگار زندگي مثل آب خوردن است! چرا مثل م

(. گفتة سعد که چرا ابوقیس در اين ده سال کاري انجام نداده و 81 )کنفاني« ماست
دارد و آن را به وضوح مانند بقیه نبوده، از بروز واکنش انکار در ابو قیس پرده برمي

گي و موقعیت هنوز نتوانسته زندرغم اقامت در کويت،  سازد؛ چندانکه او بهشکار مي
 جديد خود را بپذيرد.

-در اين مکانیسم دفاعي شخص به زمان گذشته باز مي روی:بازگشت یا واپس _7_2

 )بلکمنرود که در آن اضطراب کمتري داشته است اي از زندگي ميگردد و به مرحله

کند؛ يعني ابوقیس در ذهن خود مدام انديشة بازگشت به زمان گذشته را مرور مي (.18
کرد. ن زماني که در روستايش ده درختچه زيتون داشت و در مزرعه کار کشاورزي ميآ

اش بر روي خاک ابوقیس سینه»کند: راوي داستان حالت ابوقیس را اينگونه توصیف مي
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خیس آرام گرفت، زمین زيرش شروع به تپیدن کرد، هر بار که خود را به روي خاک 
وي از زماني که براي اولین بار در آنجا دراز کرد. انداخت آن تپش را احساس ميمي

شکافت. ترين جاي جهنم ميکشیده بود، راهي سخت به سوي يافتن نور از میان عمیق
اي که ده سال پیش آن را اش که با او در مزرعهوقتي يکبار احساسات خود را با همسايه

د: هنگامي که از دست داده بود، شريك بود، در میان گذاشت، با تمسخر جواب شنی
شنوي، واين يعني حرف چسباني، اين صداي قلبت است که ميات را به زمین مي سینه

 (.12 )کنفاني« مفت!

در اينجا کامال مشخص است که ابوقیس سعي دارد با خوابیدن بر روي زمین زراعي به 
برد. از اين رو ايام لذتبخش گذشته بازگردد که در کمال آرامش و امنیت به سر مي

کند و با گذر در آنها، مکانیسم دفاعي پیوسته خاطرات آن ده سال را در ذهنش مرور مي
اش در میان سازد. اما وقتي اين حس خود را با شريك همسايهروي را فعال ميواپس

 يابد.شود و بیهودگي آن را درميگذارد، با نگاه تمسخرآمیز او مواجه ميمي

اين مکانیسم دفاعي فرد به طور ناخودآگاه براي  در :گيریانزواطلبی یا گوشه _4_2
گیرد و در تنهايي دنیاي خیالي خود فرو کاهش اضطراب خود از اطرافیانش فاصله مي

طلب با خود نیز بیگانه است و از لحاظ روحي و عاطفي دچار  انسان عزلترود. مي
چه چیز متنفر داند چه چیز را دوست دارد، از . او نميشودحسي و رخوت مي نوعي بي

است، نسبت به هدف و اعتقادش بي تفاوتي است، اجازه ورود ديگران به حريم 
اوست، احساس   دهد و اگر احساس کند کسي مخل تنهايي خصوصي خود را نمي

 (.08 -09،تعارضات دروني ما کند )هورناي، هراس و تشويش مي

دش و نیز از اين مکانیسم دفاعي از جدال دروني و حديث نفس ابوقیس با خو
خسته شده گزيني  دارد؛ او در ذهنش از اين عزلتاحساسات سرکوب شدة او پرده برمي

بیشتر از »دهد: اوضاع ناگوار نشان مياش را در برابر گيو با ناسزاگويي به خود، آشفت
گذشته احساس تنهايي و حقارت کرد. دستش را روي چانة زبرش کشید و تمام 

را احاطه کرده بود، از سر گذراند. آنگاه با خود گفت در اين  وار اوافکاري که مورچه
اند و تو چون سگي پیر در خانة کوچکت هايشان را رفتههاي طوالني مردم راهسال

هاي زندگي، واکنش دفاعي ناکامي(. بديهي است که 81 )کنفاني« ايچمباتمه زده
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گزيني ز بي تحرکي و عزلتاو ارجعت و انزواطلبي را براي ابو قیس به همراه داشت. 
کند. فکر اينکه ديگران براي تغییر زندگي خود شاکي است و خود را نیز سرزنش مي

اند، اما او هنوز پس از خود و کنار آمدن با شرايط موجود گامهاي مؤثري برداشته
اش نشسته است، سخت خاطر ابوقیس گذشت ده سال همچنان تك و تنها در کنج خانه

 آزارد.را مي
فرد به منظور گريز موقت از شرايط دردناک به ساختن:  بافی و آرمانیخيال _0_2

سپارد. هاي دست نیافتني خود را به قوة تخیل ميآورد و آرزوپردازي روي ميخیال
 به را ديگران خود، دادن نشان بزرگ با کنندمي دفاعي استفاده مکانیسم اين از که کساني
دارند )بلکمن  ديگري ارزشهاي از ايشده تحريف هايگوييوگزافه اندازندمي اشتباه

 کفايتي بي از شرم احساس نشاندن فرو سازي،آرمان از استفاده داليل از (. يکي11
 عدم و ضعف نهادن بر نقاط سرپوش است براي کوششي»است. در واقع اين مکانیسم 

-ة کويت به خیالبدين دلیل ابوقیس در ذهن خود دربار (.812 برونو)« فرد کفايت

اي جلوه دهد؛ کند آنجا را براي خود مدينه فاضلهآورد و تالش ميپردازي روي مي
پشت اين رود تمام چیزهايي »اش را تحقق بخشد: جايي که بتواند آرزوهاي دست نیافته

که آنها را حرام کرده وجود دارد. آنجا کويت است چیزي که سابقا به صورت رؤيا و 
جود داشته آنجاست. حتما کويت هم از سنگ، خاک، آب و آسمان خیال در ذهنش و

الي است. حتما آن جا هم کوچه و خیابان دارد، زنان، مردان و کودکاني هستند که البه
(. افزون برآن ابوقیس با فعال سازي مکانیسم دفاعي 81)کنفاني « دوند.درختان مي

هاي زيتون داشته باشد؛ ارد که در کويت هم مثل وطنش درختچهپردازي، آرزو دخیال
چرا که او همیشه آرزو داشت به گذشته بازگردد؛ دوباره همان درختان زيتون روستايش 

اي مشغول به کار شود که اکنون ويران شده است. را بدست آورد و در همان مزرعه
با  کشاکش در ست يابدد هايشخواسته به با گذشت ده سال نتوانسته کهابوقیس 

 آرزوهاي دردناک شرايط از موقتي گريز منظور به» برد ومي پناه بافيخیال به هاناکامي
 (811پارسا )« کندمي هدايت تخیل قوه با را خود نامقبول يا و نیافتني دست

گويند. نسبت دادن ماهیت شخصي خود به فرد ديگري را فرافکني ميفرافکنی:  _2_2
ها، افکار و تمايالت نامقبول خود را با نسبت دادن به کار دفاعي فرد تکانهدر اين سازو
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(. ابوقیس حسرت 81د تا از اضطرابش کاسته شود )فیست سازديگران از خود دور مي
خورد که چرا سواد ندارد و هیچ وقت به مدرسه نرفته است. روزي او پنهاني اين را مي

-پنجره يواشکي به کالس درس آنها سرک ميرود، از پشت به مدرسة پسرش، قیس مي

هنگامي که دو رود دجله و فرات به هم »گويد شنود که ميهاي معلم را ميکشد و گفته
شود. در همان شب ناگهان ابوقیس بر سر پسرش فرياد العرب تشکیل ميپیوندد، شطمي
ن کند. اما خواست او را امتحاالعرب چیست؟ ميکند که شطزند و از او سوال ميمي

قیس با صداي بلند و به سرعت پاسخ سوالش را داد. ابوقیس رو به همسرش کرد و 
زده شد و به آرامي گفت: من جواب اين سوال را از خنديد. با اين حال اندکي خجالت

 دانستم.قبل مي

 کشیدي.دانستي امروز فهمیدي، وقتي که از پنجره به کالس ما سرک مينه نمي -

(. 84)کنفاني « آيد؟همیتي دارد که بدانم يا ندانم، آسمان که به زمین نميخ ب! چه ا -
آور است به پسرش، ابوقیس ندانستگي و بیسوادي خود را که برايش نامقبول و رنج

هاي با پرسشهاي دروني خود  براي پوشاندن و ترمیم ضعفکوشد دهد و مينسبت مي
استفاده از مکانیسم دفاعي فرافکني تالش دارد  نابجا از قیس، او را زير سوال ببرد. او با

فهمد که او پشت پنجرة اش بیفکند. اما چون پسر ميتا پوششي بر بیسوادي ناخواسته
 کند تا ابوقیس از فرافکني دست بردارد.شان پنهان شده بود، آن را مطرح ميکالس

 های دفاعی در شخصيت اسعدبررسی انواع مکانيسم_ 6
داستان در مقايسه با ديگر شخصیتها مثل ابوقیس و مروان، تنها از  شخصیت جوان اين

استفاده کرده و آن هم  آوريك واکنش دفاعي در مواجهه با شرايط ناگوار و اضطراب
. رودزا و پرخطر به شمار ميمکانیسم دفاعي فرار است که در زمرة سازوکارهاي آسیب

خواهد با او ازدواج کند. اما د و نمياي ندارهیچ عالقه« ندي»اسعد به دختر عمويش 
وسايل الزم براي تشکیل يك « ندي»دهد تا براي ازدواج با دينار به او مي 89عمويش 

زندگي مناسب و آبرومند را فراهم کند. اسعد شهامت و شجاعت کافي در ابراز عقیده 
ارد. از اين هاي قلبي خود را با عمويش در میان بگذتواند خواستهخود را ندارد و نمي
مطلع « ندي»به  اشرا به عمويش پس دهد و او را از عدم عالقه رو به جاي آنکه پول

خود  هاي غريزي و تکانه با هدف گريز از احساسات گیرد وسازد، تصمیم به فرار مي
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اسعد براي اينکه از ازدواج اجباري و تحمیل خواستة عموي خود شود. کويت ميراهي 
گیرد تا در کشوري ديگر براي خود م ناکارآمد گريز را در پیش ميرهايي يابد، مکانیس

يعني گريز از يك موقعیت »زندگي جديدي تشکیل دهد. فعال ساختن مکانیسم فرار 
( 88)زندي و ديگران « آمیز و متوسل شدن به افعال نادرست ديگرپرخطر و اضطراب

د، آن را به کلي بزدايد و به دارد تا به جاي آنکه صورت مسئله را حل کناسعد را وامي
مکانیسم دفاعي رشدنايافته متوسل شود. در واقع روان او دچار اختالل ترس نابهنجار 

گیرد. چنین سرچشمه مي 3"خود"از تعارض و کشمکش میان نهاد و »شده است که 
هاي غريزي کنترل کشش "خود"اضطرابهايي در آغاز هشیارانه است اما به زودي 

کند و فقط به عنوان يك ترس ناآگاه گیرد و آنها را سرکوب ميبر عهده ميناخواسته را 
(. از اين رو اسعد به جاي آنکه او در برابر اجبار و خواسته غیر 09)شولتز « ماندباقي مي

گیرد از دست آنها بگريزد و خود را در منطقي عموي خود مقاومت کند، تصمیم مي
ويسنده جدال دروني اسعد را با کاربست کشور دوري يعني کويت مخفي سازد. ن

عنصر گفتگو در داستان، به خوبي درون آشفته »گويي نشان داده است. چه، تکنیك تك
از اين روست که اسعد در حديث  (.49)زارعي و ديگران « سازدشخصیتها را نمايان مي

نکه کند، بي آنفس و گفتگوهاي دروني خود پیوسته عمويش را مؤاخذه و سرزنش مي
فشارد. دوست احساس کرد بغض گلويش را مي»شهامت رويارويي با او را داشته باشد: 

اي که در سینه دينار را برگرداند و آن را با تمام تواني که در بازو و کینه 89داشت آن 
 (.08 کنفاني« )دارد، جلوي عمويش پرت کند

 های دفاعی در شخصيت مروانبررسی انواع مکانيسم_ 2

یت نوجوان داستان با وجود سن کم، نسبت به دو شخصیت ديگر در مواجهه اين شخص
کند. تري استفاده ميهاي دفاعي بلوغ يافته و عاقالنهاز مکانیسم، آوربا شرايط اضطراب

 نشانگر سالمت دوح و روان اوست.گزيند که وي سازوکارهاي دفاعي مقبولي را برمي

ها و امیال آگاهانه است که در آن فرد خواسته فرايندي آگاهانه يا نیمه سرکوب: _1_2
گذارد و به آنها کند، يا به طور موقت خاطرات ناراحت کننده را کنار ميخود را مهار مي

 __________________________________________________________________________  

3_Ego  
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-مي رانده بیرون هوشیاري از آرزويي يا مفهوم انديشه، مکانیسم، اين در»انديشد. نمي

دن در فلسطین و ادامه تحصیل (. تنها آرزو و خواستة مروان مان20)پروين و جان « شود
در رشتة پزشکي بود. اما به خاطر شرايط سخت زندگي از يك سو و تنهايي مادرش و 
عدم درآمد کافي براي امرار معاش از سوي ديگر، مجبور شد راهي کويت شود تا در 
آنجا به کار بپردازد. او با فعال کردن مکانیسم دفاعي سرکوب، موقتا از آرزوي ادامه 

در ذهن خود پنهان ساخت و با کشید، اين خواسته را ل و پزشك شدن دست تحصی
تو هنوز جواني و درکت از زندگي به اندازة درک يك کودک شیرخواره »خود گفت: 

آموزد. پس رهايش دهد. فقط تنبلي را به آنها مياست، مدرسه چیزي به انسان ياد نمي
 (.498 کنفاني« )نداادهکن... وارد گود شو؛ مثل کاري که بقیه انجام د

رساني و ياري رساندن به ديگران که رضايت فردي به هنگام خدمت دوستی:نوع _7_2
و احساس  شودرا به دنبال دارد، فرد از واکنش مثبت ديگران نسبت به خود خشنود مي

 شرايطي در تواندمي فرد باشند. منفي نبايد لزوما  دفاعي واکنشهاي»کند. خوبي پیدا مي
 تنش و اضطراب بتواند باشد و قوي آن مثبت جنبة که دهد نشان خود از العمليکسع
-دوستي و مسئولیت(. مروان شخصیتي است که از حس نوع2)زارعي « بکاهد را او

بیند برادرش پذيري برخوردار است. با اينکه نوجواني کم سن و سال است، اما وقتي مي
ستد، به خاطر تأمین مخارج زندگي خود، مادر، فرزکريا ديگر پولي براي خانواده نمي

گیرد آرزوي تحصیل در رشتة پزشکي را رها تصمیم مي ترشخواهر و برادر کوچك
جايي به مکانیسم دفاعي جابهدر اينجا مروان کند و در کويت به کار مشغول شود. 

، امکان کند در دسترس نباشداگر چیزي که تکانة نهاد را ارضا مي»دست مي زند. يعني 
(. مروان نسبت به 88)فیست « جا کنددارد فرد آن تکانه را با چیز ديگري جابه

پذيري بیشتري دارد. چه، او به صورت خودجوش و شخصیت ابو قیس حس مسئولیت
هاي گیرد. در واقع خواسته دروني و عالقهبا اراده و اختیار خود تصمیم به مهاجرت مي

کند. حال آنکه ابو قیس در اثر مي اشین رفاه خانوادهخود را فداي آسايش و تامفردي 
ود و در شباورناپذيري شرايط نابسامان زندگي، دچار نوعي بي تحرکي و انزواطلبي مي

گیرد براي تصمیم ميهاي مداوم او هاي تند و گزندة اسعد و تشويقنهايت در پي حرف
 اش راهي کويت شود.تأمین مخارج زندگي خانواده
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در اين مکانیسم دفاعي از تفکر و منطق انتزاعي  تراشی و توجيه عقلی:يلدل _4_2
يعني  شود.براي پرهیز از احساسات آزار دهنده با تمرکز بر جنبة عقالني آن استفاده مي

-انگارد و به تجزيه و تحلیل شناختي آن ميفرد جنبة احساسي و عاطفي را ناديده مي

دفاعي است که به موجب آن فرد براي آنکه فرار  تراشي نوعي مکانیسمدلیل»پردازد. 
کند و فکر يا تر جلوه دهد آن را به صورت متفاوتي تعبیر ميتر و مقبولخود را منطقي

اي را با قانع کردن خود به آنکه توجیه منطقي براي آن وجود دارد، عمل تهديدکننده
ن به ازدواج مجدد پدر و (. کنفاني واکنش مروا0)زارعي و ديگران « دهدموجه جلوه مي

به دهد. مروان در اين کشمکش روحي ترک خانواده را در چند جاي داستان نشان مي
در اين حالت فرد احساسات و »آورد. تراشي روي مياستفاده از مکانیسم دفاعي دلیل

هاي نامقبول به  براي فرار از رفتارها يا نگرش ودهد  هاي خود را تغییر مي انگیزه
کوشد تا براي اين (. از اين رو مروان مي89)بلکمن « شود منطقي متوسل مي توضیحات

دلیلي غیرواقعي رفتار پدر را منطقي  گفتن اتفاق ناخوشايند توجیه عقالني بتراشد. او با
اش آرامش خواهد در پیريميانسان : ».گردد آسانتر دهد تا تحمل آن برايشجلوه مي

جبور به سیر کردن شکم شش بچه باشد... او مرد فقیري بیشتري داشته باشد، نه اينکه م
اي گ لي که ده سال پیش آن را در   گفت اين بود از خانهبود، تمام آرزويش چنانچه مي

اردوگاه ساخته بود، به زير سقف سیماني برود و در آنجا ساکن شود... درست است 
 -24 کنفاني« )کند؟ا را نميپدرم کار زشتي کرد، اما کدامیك از ما هر از گاهي اين کاره

29.) 

 خود تالطم دروني تراشيدلیل دفاعي مکانیسم از استفاده همانطور که پیداست مروان با
 اما کند،سرزنش مي پدرش را کار ناپسند غیرمستقیم شیوة هرچند به نشاند.مي فرو را

« شفیقه»به نام  ترک خانه از سوي پدر و ازدواج مجدد او با زني داليلي، بیان با درنگبي
تراشد. مروان در گفتگوهاي ذهني با دهد و براي آن داليل عقلي ميرا موجه جلوه مي

خودش نیز سعي دارد تا رفتار پدر را توجیه کند و خود را با اين حرف قانع سازد که 
-یم، همین کار را انجام ميگرفتچه بسا اگر هر کدام از ما هم در موقعیت او قرار مي

-من نمي»گويد: مينويسد اي که به مادرش ميي در جاي ديگر داستان در نامهداديم. و

خواهم از پدرم متنفر باشم. اما چرا اينکار را با تو کرد؟ خواهم از احدي بیزار باشم، نمي
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-با خود کلنجار ميبرد، مرتب (. مروان از تضاد و کشمکش دروني رنج مي24« )مادر!

داند که اگر جنبة ي و احساسي بپرهیزد. چه، او خوب ميرود تا از وارد به بحث عاطف
-تواند پدرش را ببخشد و از او کینه به دل مياحساسي و عاطفي به ماجرا بنگرد، نمي

گیرد. به همین دلیل مدام سعي دارد با آوردن داليل عقلي و منطقي کار پدر را توجیه 
 دوهگین رهايي يابد.زا و انکند تا با اين مکانیسم دفاعي از شرايط استرس

 ابوخيزران های دفاعی در شخصيتبررسی انواع مکانيسم_ 8

ابوخیزران جزو آن دسته از مردان فلسطیني است که قبل از اشغال فلسطین در ارتش 
هاي راننده ماشینهاي سنگین بود. او پس از اشغال به گروه کرد وانگلیس خدمت مي

قوة ه دچار حادثة تلخ و فجیعي شد و مبارز فلسطیني پیوست و در جريان مبارز
به همین خاطر ابو خیزران نسبت به سه شخصیت ديگر اش را از دست داد. مردانگي

داستان، افزون بر دست وپنجه نرم کردن با پیامدهاي ناگوار اشغال میهنش، از آسیب 
ري ت تر وپیچیده هاي دفاعي متفاوت برد. در نتیجه از مکانیسم تلخ روحي نیز رنج مي

 کند. هاي دروني خود استفاده مي براي کاهش اضطراب و نگراني

در اين سازوکار دفاعي فرد اضطراب، تشويش ونگراني دروني خود را تبدیل:  _1_8
شود، مثل سردرد، تشنج،  در نواحي از بدن که از عصب حرکتي وحسي مغز ناشي مي

وقتي در اين داستان . (410،عصبانیت هاي عصرما هورناي،دهد ) تیك عصبي نشان مي
پرسد که آيا ازدواج کرده است يا نه، ياد آن واقعة دردناکي  اسعد از ابوخیزران مي

افتد که در ايام اسارت بدست سربازان اسرائیلي برايش رخ داده بود. از اين رو  مي
کرد. در واقع تشويش روحي و  هاي پايش احساس مي همواره درد شديدي در ران

اي از  خیزران است که به طور ناخودآگاه به صورت درد در نقطهتنیدگي رواني ابو
اي؟  اسعد به آرامي گفت: ابوخیزران بگو ببینم... ازدواج کرده»يابد:  بدنش بروز مي

را بعد چشمانش را تنگ کرد تا جلوي نور خورشیدي  ،ابوخیزران سرش را تکان داد
تابید به  ميبه چشمش به شدت  خورشید. نور ه بودکه بر روي شیشه جلويي افتادبگیرد 
درد که احساس کرد با شنیدن اين سوال که در آغاز نتوانست چیزي را ببیند.  طوري
 (.22 -22 کنفاني« )ه استش پیچدپاي هاي ي بین رانمرموز
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طفره رفتن، شانه خالي کردن از پاسخ صحیح و درست دادن و طفره و انحراف:  _7_8
هاي اصلي اين مکانیسم  ل يا افراد ديگر از ويژگيمنحرف کردن توجه مخاطب به مسائ

رود  شود، از جواب دادن به او طفره مي . ابوخیزران هنگامي که با ابو باقر مواجه مياست
کوشد  گويد که در بصره بوده است. او با منحرف کردن ذهن ابو باقر مي و به دروغ مي

 و اضطراب خود را کاهش دهد: تا خود را از شر سؤال و جوابهاي مکرر ابو باقر برهاند

 ابوخیزران! ها! -»

زد و بازوهايش را  توجهي از مقابلش کنار مي با بي ها را عمدا کارمند در حالیکه برگه
 گفت: ،داد روي میز آهني قرار مي

 اين همه وقت کجا بودي؟ -

 :جواب دادابوخیزران نفس زنان 

 .بصره -

 حاج رضا بیش از شش بار سراغت را گرفته.

 (.490 -498 کنفاني« )ماشین خراب بود -
جاي کنار يا گفتاري به فیزيکي آمیز  خشونتاستفاده از کنشهاي ریزی: برون _4_8

مکانیسم عي وهیجاني منفي، ناحساسات کنترل و رو  پیش يآمدن مستقیم با چالشها
ته دفاعي است که ابو خیزران در مواجهه با حادثه تلخ ايام اسارت آن را در پیش گرف

تنها  اهمیت، نه ولو در مورد امري جزئي و بي هرگونه احساس طرد شدگي»است. چه، 
« آورد شود، بلکه خشم و نفرت شديدي را در فرد بوجود مي موجب بروز اضطراب مي

به قاچاق انسان و مسافران ابوخیزران (. از اين رو 410 عصرما، هاي عصبانیت )هورناي،
آورد و با غارت کردن پول و وسايل با  ت روي ميفلسطیني به هنگام رفتن به کوي

هاي روحي و رواني خود بکاهد. در واقع او به  از تشويشکوشد تا  ارزش آنها، مي
. در زندجويانه دست ميخشونتهاي انتقامشود و به ريز متوسل ميواکنش دفاعي برون
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شکسته شود؛ دار يا درهم چنانچه حرمت فرد عاجز جريحه»اين نوع مکانیسم دفاعي 
)فروم « جويي استجويد و آن هم انتقامآن تنها به يك راه توسل ميبراي بازگرداندن 

کند و دست به  پرسد چرا قاچاق انسان مي در جواب اسعد که از او مي (. از اين رو84
حقیقت را بهت بگم؟ من پول بیشتري »گويد:  زند، ميغارت اموال هموطنان خود مي

ام که جمع کردن ثروت از راه درست، سخت است...  یشتر... فهمیدهخواهم... پول ب مي
در و  خواهم استراحت کنم مي .گیرم کنم و آرام مي بعد از دو سال همه چیز را رها مي

ام. آره به خدا، بیشتر از  ام بیش از حد معمول رنج کشیده در زندگي.. سايه دراز بکشم.
 (.08 کنفاني« )حد معمول...

 یگير نتيجه_ 4
در اين پژوهش سعي شد تا تنیدگي رواني شخصیتهاي مختلف داستان از خالل رفتارها، 

هاي دفاعي در  ، ارتباط با ديگران و کاربرد انواع مکانیسم هاي دروني حالتها، واگويه
شخصتیهاي درگیر مورد بررسي قرار بگیرد. هر کدام از زده فلسطین  جامعه بحران

هاي ايجاد رايط روحي خود براي مقابله با کشمکشداستان به فراخور موقعیت و ش
ها که موضوعي کنند. اين مکانیسمشده از واکنشهاي دفاعي خاصي استفاده مي

در بررسي اند. اند در داستان راه يافته و موجب کشش و جذابیت آن شدهروانشناختي
 هاي دفاعي دريافتیم که:اين مکانیسم

یس از بیشترين مکانیسم دفاعي براي کاهش از میان شخصیتهاي داستان، ابوق -
هاي خود استفاده کرده و پنج سازوکار دفاعي را به کمك گرفته است.  اضطراب ونگراني

هاي دفاعي متعدد وا  يکي از داليل مهمي که اين شخصیت را به استفاده از مکانیسم
ي و رواني داشته، بیماري افسردگي اوست. زيرا افراد افسرده براي رفع تعارضات روح

اند، زا و رشد نايافته خود، از سازوکارهاي دفاعي متعددتري که اکثر آنها در سطح آسیب
 گیرند. بهره مي

اسعد در مقايسه با سه شخصیت ديگر داستان، تنها از يك سازوکار دفاعي، يعني 
زا قرار دارد. اين شخصیت  مکانیسم دفاعي فرار استفاده کرده است که در سطح آسیب

داند.  آور مي راه نجات خود و رهايي از تنیدگي دروني را در فرار از شرايط استرس تنها
در واقع به جاي آنکه به دنبال يك راه حل منطقي براي حل مسئلة خود بگردد، 

کند. اسعد با اين  ترين راه يعني فرار و پاک کردن صورت مسئله را انتخاب مي آسان
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رهاند. اما چون با انتخاب اين  مشکالت زندگي ميواکنش ساده خود را از رويارويي با 
سازوکار از قبول مسئولیتهاي زندگي شانه خالي کرده و به راهکاري به ظاهر ساده اما 

 شود. زا محسوب مي هاي آسیب پرخطر روي آورده است، جزو مکانیسم

در میان شخصیتهاي داستان، مروان تنها فردي است که داراي دو مکانیسم دفاعي  -
شديافته است. او در مقايسه با ابوقیس و ابوخیزران که هر کدام از مکانیسم دفاعي ر

 .رسدتري به نظر ميند، فرد معقولااستفاده کرده رشدنايافته و پرخطر

زا مربوط به ابوخیزران است که از دو مکانیسم دفاعي  بیشترين مکانیسم دفاعي آسیب -
بهره برده است. مهمترين علت آن هم از خود هاي دروني خود  پرخطر براي رفع نگراني

بیگانگي ابوخیزران از ب عد جنسي، روحي و رواني است. او افزون بر آسیب جنسي، از 
هويت جنسي وي برد. از آنجا که  نوعي دوگانگي شخصیتي و بحران بي هويتي رنج مي

 شود؛ شده، اين امر منجر به احساس تضاد دروني در او مي  دستخوش دگرگوني
چندانکه هیچ ارزش و احترامي براي وطن و هموطنان خود قائل نیست. حتي اعتقادات 

و با قاچاق کردن انسان، تنها به کسب درآمد شده است رنگ او نیز مخدوش و کمديني 
-کند و ميمکانیسم جبران تهاجمي استفاده مي انديشد. او از بیشتري از اين رهگذر مي

وي در نهايت به دلیل ود از ديگران انتقام بگیرد. کوشد بر اثر عیوب ناخواسته خ
اندازد،  شخصیت بي ثبات و دوگانة خود، جان ديگر شخصیتهاي داستان را به خطر مي

انجامد. ابوخیزران حتي  ميچندانکه بي مباالتي او به مرگ شخصیتهاي اصلي داستان 
ها جان آن بي ، به جسدفرساپس از مرگ همراهانش در مخزن آب بر اثر گرماي طاقت

 سوزاند. کند و آن را مي هم رحم نمي
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