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 چکیده

 در هاا  حزبای  باا  جناگ  وقاایع  بیان در بیشتر تحمیلی، جنگ به اشاره ضمن سوران سرد رمان
 از را آن تاوان  مای  و اسات  شاده  نوشته جنگ از ناشی روانی ا روحی فشارهای و کردستان مناطق
 بحاث  فروید، نظریة های مؤلفه ترین مهم. کرد بررسی فروید روانکاوی جمله از مختلفی های جنبه
 عاارض  اضاطراب  مواقع در بیمار بر که است شناختی روان دفاعی های مکانیسم و اضطراب ترس،
 ناخواه خواه شود، می جنگ درگیر افراد در اضطراب و استرس موجب جنگ ازآنجاکه. شوند می
 تارس،  هاای  جلاوه  بررسای  پاژوهش،  ایان  هادف . یابناد  مای  باروز  نیاز  جنگ آثار در ها مؤلفه این

 ایان  در تحقیاق  روش. اسات  ساوران سارد   رماان  در فروید نظریة دفاعی های مکانیسم و اضطراب
 ساوران سارد   رماان  اشخاص که است چنین پژوهش این نتیجة. است تحلیلی ا توصیفی پژوهش،
 و تارس  از ناشای  هیجاانی  و جسامانی  رفتااری،  عالئام  بروز ضمن آور، اضطراب های موقعیت در

 از و شاوند  مای  متوسال  دفااعی  های مکانیسم به روانی ا روحی های آسیب کاهش برای اضطراب،
 .اند کرده استفاده بیشتر سرکوب و جایی جابه مکانیسم

 .اضطراب و ترس فروید، شناخمی، روان نقد ،سوران سرد رمان :یکلیدواژگان 
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 مقدمه

 جنگ اسات  شود، یب منوع ترس و اضطرا یدترینیکی از وقایعی که سبب ایجاد شد
و همة اقشاار را خواساته یاا ناخواساته درگیار       گذارد یم یرجامعه تأث یها بر تمام بخش که
عناوان   باه  ، اماباشد یرانسانیاجتماعی است و هرچند نامطلوب و غ ای یدهجنگ پدکند.  یم

 سیاسات و عملای   ةجنگ ادام»در واقع، . است شده یرفتهواقعیتی تلز در طول تاریز بشر پذ
طارف دیگار    یهاا  است که هدفش وادار کردن حریاف باه اجارای خواساته     یزآم خشونت
 رِدو یاا چناد دولات بار سَا      یافتاة  سازمان ییمفهوم جنگ در عمل، رودررو ین،است. بنابرا
 .(61: 6835 )تندروصال ،« است شده  یینتع پیش اهداف از

در آثار خاود   یربازاز د ،انسانی ةاز جامع ینفکعنوان بخشی ال  شاعران و نویسندگان به
دفااع در برابار نامالیماات    »چراکاه   ؛اناد  باوم پرداختاه   و به موضوع جنگ و دفااع از مارز  

حقیقی و اصیل انساانی   یها زندگی، امری فطری و غریزی برای انسان است و جزء ارزش
با شاروع جناگ تحمیلای، نویساندگان باه ثبات        .(95: 6836 )سنگری، «شود یمحسوب م
، باه  کناد  یکه جنگ ایجااد ما   ای یژهنگ پرداختند. آنان با توجه به شرایط ورویدادهای ج

ر.ک؛ بیشتری برای پرداختن به مفاهیم روانکاوانه در آثار خود توجه کردناد )  های یتظرف
 .(66: 6835 ،نژاد یپارس

 هاای  یسام مکان تارس، اضاطراب و   بحاث  خاود، شخصایتی   ةفرویاد در نظریا  زیگموند 
 در(. 19: 6866می باا ناکاامی دارد، مطارح کارد )ر.ک؛ شاولتز،      را که پیوند محکدفاعی 
اضاطرابی ناشای از وجاود     آنگاهو  شود یفرد پس از وقوع حادثه، ابتدا دچار ترس م ،واقع

ها برای رهایی از تعارضات روحی و روانای، دسات    انسان. شود یمنبع خطر در وی ایجاد م
اکنش افراد ناکام، پرخاشگری، سارکوب  زنند که در بیشتر مواقع، پاسز و و به واکنش می

 خاطرات و... است.

در هر سرزمینی، جنگ یکی از ناگوارترین حوادثی است که تأثیرهای عمیاق و اغلاب   
تار و مانادگارتر    گاذارد. ایان تأثیرهاا عمیاق     های مختلف جامعه مای  مدّت بر بخش طوالنی

ها درگیر جنگای خصامانه    الخواهد بود، اگر جنگی نابرابر اتفا  بیفتد و مردم کشور را س
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ای قطعاب قبل از آنکه ساختارهای جامعه را درهم بریازد، روح و   و تحمیلی کند. چنین واقعه
های کوملاه   کند. اشاره به جنگ تحمیلی و بازتاب نبرد با حزبی روان مردم را دگرگون می

ای  شاه ، ضمن اینکه گوسوران سردو دمکرات در مناطق سرد کوهستان کردستان در رمان 
از رشادت، فداکاری، همدلی و همراهی سربازان ایرانی را در دفاع از سرزمین خاود نشاان   

بررسی گذارد. بنابراین،  ها و صدمات روحی و روانی آنان را به نمایش می دهد، ویرانی می
 چاون از ایان طریاق    ،است یرناپذ ضرورتی اجتنابو دفاع مقدس  شناسانة آثار جنگ روان
 شود. یمآشنا  ،هستند انکارناشدنی پایدار روانی ناشی از جنگ که  یراتثتأبا  خواننده

هاای ساربازان در پایگااه     باه بازتااب روحیاات و درونای     سوران سرداز آنجا که رمان 
های ترس و اضطراب اشخاص در مواجهه باا ساختی    دهندة جلوه پردازد، بازتاب مرزی می

گیاری   شناسای و بهاره   ، از منظر نقاد روان کوهستان و نیروهای حزبی است و به همین دلیل
های دفاعی مختلف بارای آرام سااختنِ خاود درخاور نقاد و بررسای        اشخاص از مکانیسم

ی و باه روش توصایفی ا    ا کتابخاناه است. این پژوهش به شاکل بنیاادی بار پایاة مطالعاات      
 .است شده  انجام یتحلیل

 سوران سارد نکاوانه دربارة رمان شده، تاکنون پژوهشی روا های انجام با توجه به بررسی
اسات و ناوآوری ایان پاژوهش در آن اسات تاا بار اسااس دیادگاه فرویاد،            انجاام نگرفتاه  

شناختی را در سایر تحاول درونای و     های دفاعی روان های ترس، اضطراب و مکانیسم جلوه
تاوان   بررسی نماید و نشان دهد که می سوران سردفشارهای روحی ا روانی اشخاص رمان  

 را بر اساس نقد روانکاوی تحلیل و بررسی کرد. سوران سردن رما

 . بحث و بررسی1

هاای   یناساازگار یماات و  نامالبا مقاومت و مباارزه در برابار    توأمزندگی بشر همواره 
اسات، اماا    اطراف او، اعمّ از خشم طبیعت، حیوانات وحشی و اقوام دیگار بارای بقاا باوده    

اسات؛ گاویی    شاده  هدفمنادتر یشتر شده، مبارزة او نیاز  ی بشر بها دانستهها و  یآگاهچه هر
 یمات زندگی است.نامالینفک از زندگی بشر در برابر المبارزه، جزئی 
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رفت و ایان   کار می منظور شناخت روانی نویسنده به  روانکاوی در نقد ادبی، نخست به
ارد و منتقاد  کار را خودِ فروید آغاز کرد. در واقع، متن یک اثر ادبی حکم یک رؤیاا را د 

بارد، عینااب بارای فهام      کاار مای   ای را کاه بارای رمزگشاایی از رؤیاا باه      روانکاو همان شیوه
(. فروید معتقد اسات  581: 6839پاینده،  داند )ر.ک؛ نابسامانی روان نویسنده کاربردی می
نهاا  ای با رفتار و در واقع، باا گفتاار باروز دهاد، اماا ت      گونه بیمار باید ناخودآگاه خود را به 

کناد   های متن ادبی، کاالم و گفتاار اسات کاه درون روان ناخودآگااه را تفسایر مای        داشته
(Freud,1953: 150.)     در این روش نقد، تأثیر ضمیر ناخودآگاه در آفارینش اثار ادبای و

هاای   چگونگی بیان آن در ادبیات )کلمات و سخنان( و ذهن اشخاص و توصیف موقعیات 
هاای موجاود در رماان،     شاود. باا ایان اوصااف، شخصایت      مؤثر در اثر )ماتن( بررسای مای   

تاوان باا اساتفاده از مفااهیم      های بیشتری برای نقد و تحلیل روانکاواناه دارناد و مای    قابلیت
هاای موجاود در آثاار ادبای تحلیلای روانکاواناه        مایه روانکاوانه، از نمادها، تصاویر و نقش

 ارائه داد.

الب آثاری هستند که صرفاب به مضامون جناگ   بهترین آثار ادبیات جنگ در جهان، معمو
فلسافی،   یهاا  بلکه در کنار جنگ، وجوه دیگر زندگی را باا مضاامین و نگااه    ،اند نپرداخته
حتی جنگ نقاش   ،. در برخی از این آثاراند یدهی عاشقانه به تصویر کشیا حتّ یشناخت روان
مرباوط باه    یهاا  در داساتان  حال اساتفاده از مضاامین دیگار    هر  . بهکند یرا ایفا م ینهزم پس

 تاوان  ی. در ادبیات پایداری کشورمان ما افزاید یجنگ، بر جذابیت اثر و گسترة مخاطبان م
نویساندگان ساعی   »هاا،   در آنو... را نام برد کاه   ل معلقپُ، زمین سوخته، سوران سرد رمان
و  ای یشاه اند تا واقعیاات جناگ را باه نماایش بگذارناد و آثاار خاود را از حالات کل         کرده

 «و... درهاام آمیزنااد ، عاشااقانه، روانکاوانااهدور کننااد و بااا مضااامین فلساافی یشااعارپرداز
 .(79: 6833 )حنیف،
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 از جنگ یرپذیریترس، اضطراب و اختالل استرس پس از سانحه به تأث. 2

، بحااث تاارس و مطاارح کاارد خااود  یتیشخصاا ةیکاای از مباااحثی کااه فرویااد در نظریاا
 دفاعی است که باا ناکاامی پیوناد دارد    های یسمیعنی مکان ،نمقابله با آ یها اضطراب و راه

 توان گفت: در حقیقت، می(. 18: 6866 شولتز،ر.ک؛ )

اشخاص در جوامع و ممالاک گونااگون و باا توجاه باه وضاعیت        یها ترس»
ی حتّا یا ها و  رسوم حاکم بر آن و  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و آداب

است. زمانی با توجه به شرایط موجود و درگیاری  متفاوت  ،شرایط آب و هوایی
ها  ترس از مر  و نقص عضو زیاد شد. اما برخی از ترس ،و جنگ بین کشورها

جا مشترک هستند و شاید تنها عاملی که سبب کاهش و یا افزایش میزان   در همه
همچاون تارس از ارتفااع،     ،فرد باشد یخو و  آن شود، شرایط خانوادگی و خلق

 .(18: همان) «...تاریکی و

اضطراب حالت ناخوشایندی اسات کاه سابب ایجااد تانش و نااراحتی در وجاود فارد         
ر.ک؛ شااملو،  ) کناد  یدر وی ایجااد ما   ،ازآنچاه در حاال وقاوع اسات    را و ترسی  شود می
تنها صاحب خود، بلکه عمال فارد را نیاز     بیماری مخربی است که نه» ین،بنابرا (.86: 6833

کاه گااهی بسایار     آیاد  یبر اساس یک ترس درونی به وجود ما  . اضطرابکند یتخریب م
 هااای ینساابت بااه دگرگااون یالعملاا عکااس ،(. همچنااین66: 6839 )گنجاای،« شاادید اساات

هیجاانی، شاناختی،    یهاا  و حاصل تضادهاست و حالتی درونای شاامل واکانش    آمده یشپ
ذهان و   ةاختواقعی، سا  تواند یاضطراب نیز م یجادکنندة. عامل اشود یجسمانی و رفتاری م
 .(66: 6837رایکمن،  )ر.ک؛ تخیالت فرد باشد

، عصابی باودن، ترسایدن    یزدگا  هر یک از حاالت و احساساتی مانند نگرانی، وحشت
 ةمقابلا  یهاا  هاا و راه  ترس و اضاطراب اسات و قطعااب عالئام، نشاانه      ةدهند و... در فرد نشان

و تاا   شاود  یوز اضاطراب ما  ترس است که منجر باه بار   ین،مشابهی نیز خواهد داشت. بنابرا
صفت » اما .ماند یآنجا که اگر منبع ترس هم از بین برود، اضطراب ناشی و زادة آن باقی م

 یا گوناه   روانی فرد به یو رفتارها ها ها، روحیه بارز و ویژة جنگ این است که تمام ارزش
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ناگ در  (. اخاتالالت هیجاانی و روانای ج   675: 6875 )فرامرزپور،« شوند یشدید متحول م
و باه نظار    آمدناد  یحسااب ما   عنوان نوستالژی، غم دوری از خانواده و غم غربت به  ابتدا به
تنهاا مشاکالت    اماا ناه   ،که باا بازگشات باه خاناه و پایاان جناگ برطارف شاوند         رسید یم

ی افرادی که مقاومت بیشتری نسابت باه حاوادث جناگ     بلکه حتّ ،رزمندگان برطرف نشد
 ان به اختالالت روانی پس از جنگ پیوستند.داشتند نیز به گروه مبتالی

مردمی برخاوردار بودناد و ضامن اینکاه      های یتازآنجاکه در ایران رزمندگان از حما
دیگر متفاوت بود، به هماین   یها ها نسبت به جنگ و مر  با سربازان جنگ اعتقادات آن

از رزمنادگان   مراتاب کمتار    دلیل میزان اختالالت اضطرابی در میان رزمندگان ایرانای باه  
خدمت باه خلاق    ،جنگ را جهاد در راه خدا»رزمندگان  بیشتردیگر است؛ زیرا  یکشورها

و سبب نزدیکی به خدا و مر  در این راه را شهادت و نهایات ساعادتمندی و رساتگاری    
آناان کمتار باه اختالالتای مانناد تارس از        دلیال، به همین  (.55: 6831 )ازغندی، «دانند یم

و  شاوند  یتفکر، مشکالت گوارشی، عصبانیت و تندخویی و... دچاار ما  مر ، اختالالت 
گرفتگای(   چنانچه اختاللی ناشی از جنگ وجود داشته باشد، ناشای از ماوج انفجاار )ماوج    

و باه هماین    دانناد  یاین رزمندگان نیز جنگ را امتحان الهی م یها خانواده ،است. همچنین
جناگ و  ترس در آثاار   .کنند یو تحمل م پذیرند یتر م جنگ و تبعات آن را راحت ،دلیل

 هاا  یتشخصا  ،. در روش مساتقیم شاود  یارائه ما  یرمستقیمبه شکل مستقیم و غ دفاع مقدس
باه شاکل فارار از موقعیات، اساتفاده از       یرمساتقیم، و در روش غ آورناد  یترس را به زبان م

حماایتی  ، توسال باه مناابع    یزنا  ، واپاس یی، جابجاتراشی یلدفاعی همچون دل های یسممکان
 هاای  یمااری اناواع ب  گارایش باه ماواد مخادر،     ،گاویی  یانشبانه، هذ های یایشمانند دعا و ن

در این آثاار،   .(37: 6866، شولتز ر.ک؛) شود یمختلف جسمی و هیجانی و... نشان داده م
عوارض روانی جناگ دارناد و نویساندگان باا خلاق       ةبیشترین سهم را در ارائ ها یتشخص
افسرده که تحمل تاییرات جامعه را در طول جنگ ندارند و شاهر   منزوی و هایی یتشخص

 .دهند یمخرب جنگ را ارائه م یرات، تأثکنند یو وطن خود را ترک م



11 ...محمود آقاخانی بیژنی و/ سردسورانرمانازفرویدیخوانشی

 سوران سردرمان در  اضطراب ترس و عالئم اختالل. تحلیل و بررسی 1گ2

و حاوادث   هاا  یاده اولین بخش از وجود آدمی که زودتر و بیشاتر از ساایر اجازاء از پد   
خواساته   یرپاذیری، تأثاین عد روحی ا روانی انسان است که نتایج  ، بُپذیرد یم یریرامون تأثپ

، خشم و صبری ی. مر  و نابودی، بکند یطوالنی فرد را درگیر م یزمان مدت ،یا ناخواسته
عماومی و کلای    یهاا  احساس گنااه، عادم باروز احساساات از نشاانه      عصبانیت، زندگی با

را در  یراتیاخاتالالت تاأث   گوناه   یان . اروند یاز جنگ به شمار م اختالالت اضطرابی ناشی
اخاتالالت  در اداماه، باه بررسای و تحلیال     . گاذارد  یابعاد جسمانی، هیجاانی و رفتااری ما   

 سااوران ساارددر رمااان  در ابعاااد جساامانی، هیجااانی و رفتاااری اضااطرابی ناشاای از جنااگ
 شود. یمپرداخته 

 عالئم جسمانی. 1گ1گ2

عاد  کاه در بُ  کناد  یبسایاری را فاراهم ما    هاای  یمااری اباتال باه ب   ةزمینا  اختالل اضطرابی
درد معاده، سُسات شادن     :جملاه  گوارشای از  های یماریانواع ب»و  کند یبروز م «جسمانی»

اختالل اضاطرابی   یها ها و درد پشت گردن از نشانه زانوها، گرفتگی عضالت گردن، شانه
در اولاین حماالت    شاود،  یتالالت ما است. ترس و اضطراب شدید که منجر باه باروز اخا   

 .(15: هماان ) «کناد  یس کشیدن بروز پیدا مفبس زدن و سطحی نبفبنب سفباضطرابی به شکل نب
خون، تعریق زیاد از دیگر عالئم اختالل اضطرابی  تپش سریع قلب، افزایش فشار ،همچنین
 .کنند ظهور می که پس از انفجار بمب و موشکاست 

 سوران سارد ن رمان بسامد عالئم جسمانی اختالالت را دارد، یکی از آثاری که بیشتری
و نبارد باا   جناگ   زماان در ارومیاه   یکاه مرباوط باه بمبااران شاهرها      رماان  است. در ایان 

آن دچاار حماالت شادید     یهاا  پس از هر انفجار و دیدن کشاته  ها یت، شخصهاست یحزب
وصایف حااالت   تصاویری از جناگ و ت   ةباا ارائا  شاوند. ایان عالئام جسامانی      یهراسی ما 

نماود   هاا  یحزبا سربازان پایگااه ساوران در هنگاام درگیاری شادید باا       جسمانی و ظاهری 
تاونم جلاوی لرزیدنشاون رو بگیارم.      ینما لرزم. دستام رو نیگااه کان.    یمدارم »است:  یافته



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن 10

: 6868)افهمی، « یش آن بر  همیشگی را نداشت. رنگ صورتش سفید شده بود...ها چشم
من اونجا بودم؛ »مشاهده کرد: « محمدرضا»توان در رفتار  یمری نیز (. یا در شب درگی619

لرزید. دهنم خشک شده بود. چشام رو بستم که نبینم.  یمتو صف، آخرین نفر. تموم بدنم 
 (.538)همان: « یکی با مشت زد تو صورتم. گفت خوب نیگا کن که باید گزارش بدی

صاورت انقبااض عضاالت،      باه شخصایت ساینا را    نویسنده ترس و اضطراب همچنین،
باود و   شاده  منقاب  عضاالتش  : »اسات  نشاان داده  ضعف و لرزش بدنس، حالت فبتنگی نب
روحای میاان بااد سارد...      یبا لرزید... باه جسام لارزانش کاه همچاون کالباد        یمیش ها لب
(. توصایف حالات   671)هماان:  « زد یما هایش  یقهشقلرزید. چشمانش باز بود.  یماختیار  یب
پاس از کشاته شادن    « زاده یعلا »(، توصیف 586هنگام بمباران )ر.ک؛ همان: در « ماهرخ»
باه لاب مارز    « جیاران »بعد از بردن جناازة  « سهراب»(، توصیف 557)ر.ک؛ همان: « احمد»

در هنگام پرت شادن از صاخره )ر.ک؛   « یعل محرم»(، توصیف 811و  818)ر.ک؛ همان: 
( از 561)ر.ک؛ هماان:  « طاهاا »ابال  ( و توصیف حاالت پیرمرد و کدخدا در مق663همان: 
ترس عالوه  ،همچنینی بارز عالئم جسمانی ناشی از ترس و اضطراب است. ها نمونهدیگر 
راساتش رو  »اسات:   شاده  یاان  صورت مستقیم و باا کاالم شخصایت ب     به یرمستقیمغ ةبر شیو

ز بدیاه،  ترسم طاهاا. تارس چیا    یممنم »، یا: (579: همان« )ترسم یمبخوای، من از تو بیشتر 
 (.856)همان: « خیلی بد 

 عالئم رفتاری. 2گ1گ2

از  ،مبتالیان به اختالل اضطرابی که دچار غمگینی و افساردگی هساتند   ،عد رفتاریدر بُ
، از خاود دور  شاود  یما  آناان   یةو هر آنچه را که باعث تاییر روح هندکا میتفریحات خود 

. در خاواب و  شاوند  یها ما دچاار کااهش و یاا افازایش محساوس اشات       ،. همچناین کنند یم
خاواب مفیاد، دیار باه      صاورت کااهش کالّ     اختالل خواب باه » :استراحت نیز چنین است

)عطااری و  « وساط شاب یاا بیاداری صاب  زود شاایع اسات        های یدارخوابیخواب رفتن، ب
آزادی از اساارت  پاس از   ها یتبرخی از شخص ،سوران سردن رمادر  .(95: 6878 باقریان،
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پاس از آزادی باه منطقاة    « مصیب». شوند یم غمگینی و افسردگیدچار  ،«دولتو»در زندان 
  مصیب همیشه تو خودش بود. نیگااش کان  باه   »ماند:  یمرود و در پایگاه سوران  ینمآرام 
هاا باوده. تماوم     یحزبا زناه کاه اسایر     یما هی  توجه نکردی. صورتش داد  ش افسردهظاهر 

 (.597: 6868)افهمی، « شن یمدچار افسردگی حاد  ها مدتاسرای دولتو تا 

از افساردگی  اضاطراب ناشای از آن در    نیاز  جناگ و تارس و   یرعالوه بر انعکااس تاأث  
یا بند آمادن زباان، گریاه و خنادة ناگهاانی،      اثرات جنگ در ایجاد مشکالتی مانند لکنت 

 ،زیاار ةغافاال شااد. در نموناا  تااوان ینماا و غمگااین بااودن  زده جنااگاشااتهایی افااراد   یباا
توجااه  مااوردشاادن جیااران   فرشااید بعااد از کشااته زبااان  آماادن بناادی و زدگاا وحشاات
خناده، یاه وقات     یمخوره، یه وقت  ینمزنه، غذا  ینمنگاهش کن  حرف »است:  قرارگرفته
)هماان:  « ماناه  یما شینه و به یاک جاا خیاره     یمکنه. مثل یک مجسمه یک گوشه  یمگریه 
853.) 

 عالئم هیجانی. 3گ1گ2

فارد   هاای  یتو اضطراب زیاد که منجر به کاهش فعالعالوه بر استرس  ،هیجانی عددر بُ
، کالفگای و  یزده، خشام و زودرنجا   در اختالالت اضطرابی خهلق افسارده و غام  »، شود یم

 .(15: 6866 )شاولتز،  «باارز ایان ناوع از اخاتالالت اسات      های یژگیخستگی مفرط جزء و
هاا   آن دلیال  یاگهانی و بن ةبودن این افراد نیز سبب خنده یا گری مزاج یدمدم ،عالوه بر این

تا آنجا که ممکن است پس از گذشت مدتی و با پیشارفت اخاتالل اضاطرابی باه      شود، یم
 مبتال شوند. یافسردگی دوقطب

عالئم جسمانی و رفتاری اختالل هراس پس از عالوه بر توجه به  ،سوران سردن رمادر 
ماردم در  در پایگااه،   ساربازان  یبه عالئم هیجانی و به شکل کالفگای و ساردرگم  ، سانحه
 هاای  یابانبه خمردم  ،شهربمباران  پس از ،است. در این رمان شده  پرداختهنیز شهر روستا و 
کنند و آنگااه   یوآمد م رفت ها یابانمشهودی در خ هدفی یو با سردرگمی و ب آیند یشهر م

 :روند یمبه سمت پناهگاه 
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هوایی با صادای مهیبشاان   ی پدافند ها قبضهآژیر قرمز به صدا درآمده بود و »
ی که عاارض شاده باود، بیارون آورده باود. صادای       ا شکنندهشهر را از سکوت 

 آنی زیرزمینای  هاا  پلاه کشان و هراساان باه سامت     یغجشد... و  یمیادها درهم فر
 (.556: 6868)افهمی، « ی خیابان هجوم بردندسو 

و با  برند یم پناه ها وهبه کمردم  های عراقی به شهر ارومیه، یگمحملة پس از  همچنین،
میگاای عراقای هماة شاهر را     »کنناد:   یما  آنجا زندگیمشهودی در  هدفی یسردرگمی و ب
)هماان:  « هاا  کاوه کنن. کسی تو اورمیه نمانده. همة مردم کوچ کردن رفاتن تاو    یمبمباران 
966.) 

هاان  هاا پن  ییروساتا ها در خانة  یحزب که یهنگامعالوه، هنگام از دست دادن عزیزان،  به
توان تحمل و پاذیرش چناین اتفااقی را    که  شود، پیرمردی یمشوند و تیراندازی شروع  یم

چهار قدم که به طارف    سه زنان ضجهّپیرمرد، » شود: یدچار سرگردانی و پریشانی م، ندارد
یش باه زماین   هاا  دسات جاان دختار از روی    یببرداشت، به زانو شد و نعش  آلود گلحیاط 

(. آشفتگی در هنگاام  867)همان: « اری در باد و باران گم شده بودغلتید. صدای شیون و ز
توان در رفتار زن مسانّی   یمی بسیاری در این رمان دارد که ها نمونهاز دست دادن عزیزان، 
ی هاا  جنازه( و دیگر زنان کهرد در کنار 868دهد )ر.ک؛ همان:  یمکه دخترش را از دست 
کدخدا و مژیک هنگام مر  جیران )ر.ک؛  ملالع عکس(، 856عزیزانشان )ر.ک؛ همان: 

( و نیاز  858پاس از کشاته شادن دختارش )ر.ک؛ هماان:      « جیران»(، رفتار پدر 889همان: 
 ( و... مشاهده کرد.876)ر.ک؛ همانک « ساالر»شدن با جنازة  رو روبههنگام 

 سوران سردرمان مقابله با اختالالت اضطرابی در  یها راه. 2گ2

که با خود انواع مشکالت و خطرات شادید و خفیاف را    است یجمله حوادث جنگ از
 ،. تارک شاهر، پنااه گارفتن    کناد  یو ضرورت دفاع و مقابله را ایجاب ما  آورد یبه همراه م
باا جناگ و متوجاه     یا دفااعی و مقابلاه   یهاا  جمله راه از ،و جنگیدن با دشمن یسنگرساز

روانای   هاای  یمااری باخاتالالت و   ةعوارض محسوس جنگ است. اماا جناگ ایجادکنناد   
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قابال   رو، ایان  ازو  سات ها آن یهاا  ها منوط به ظهور نشانه زیادی است که دفاع در برابر آن
از جاناب   ییهاا  العمال  و شناسایی نیستند. عوارض روانی جنگ منجار باه عکاس    بینی یشپ

تنهاا مشاکالت آناان را برطارف      کاه گااهی ناه    شود یمبتالیان به اختالالت روانی جنگ م
آورد.  ید و مشکالت جدیادی را باه وجاود ما    نک میبلکه بیماری آنان را تشدید  کند، ینم

و  مادار  یجاان مقابله و مکانیسم دفااعی باا تارس و اضاطراب باه مقابلاة ه       یها راه» در واقع،
ناساازگارانه باا    یاا ساازگارانه و   تواناد  یفرد مبتال م ،در هر روش شوند و یاجتنابی تقسیم م

 (.19: 6866 تز،)شول «اختالل برخورد کند

شوند و معموالب باا تحریاف،    های دفاعی بیشتر به صورت ناخودآگاه اعمال می مکانیسم
گردناد و دارای کارکردهاای    انکار و تبدیل واقعیت توأم هستند و موجب خاودفریبی مای  

مثبتی همچون محافظت از خود و ذهن خودآگاه، کااهش اضاطراب، درد، خشام، انادوه،     
توانناد در ساازگاری و تطاابق بهتار باا       تند و تا حاد زیاادی مای   سرخوردگی و استرس هس

رنجاور کماک کنناد     شرایط و محیط پیرامون و کناار آمادن باا واقعیات باه شاخص روان      
(Cramer,1991: 10همچنین، به دلیل اهمیت ویژه .) هاای   پردازی اختالل ای که در مفهوم

الینی و پژوهشاای خاصاای پریشاای دارنااد، مااورد توجااه باا  هااا از روان رواناای و درمااان آن
طاور   کاه ساالمت جسامی و روانای افاراد باه         شاده   اناد. در تحقیقاات مشاخص    قرارگرفته

وقتای انساان   . (Bond, 2004: 71ها در ارتبااط اسات )   های دفاعی آن معناداری با مکانیسم
طور مستقیم رفع کند، در واقاع، کالّ وجاود او در     های روانی خود را به  تواند تعارض نمی
هاای   طاور ناآگااه باه مکانیسام      گیرد. برای رفع این خطار، انساان باه    ض خطر قرار میمعر

هاا بتواناد موجودیات خاود را حفاظ کناد )ر.ک؛        شود تا به کماک آن  دفاعی متوسل می
های دفاعی این ظرفیت را دارند کاه در سایر    ترتیب، مکانیسم این  (. به 588: 6837گنجی، 

( و نظار باه اینکاه در    65: 6837ی شوند )ر.ک؛ رایکمن، رنجور بررس درمانی بیماران روان
رنجاوری هساتند و بعاد از مار  خاانواده،       ، اشخاص رمان مبتال به روانسوران سردرمان 

هاای درونای    دوستان، تبااه شادن زنادگی، ویرانای و خرابای شاهر و... درگیار کشامکش        
دفااعی بررسای    هاای  گیری ایان اشاخاص را از مکانیسام    توان چگونگی بهره شوند، می می
 کرد.
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 اجتنابی ةمقابل. 1گ2گ2

مسئله، فرار کاردن، طفاره     اشخاص با پاک کردن صورتبه نظر فروید، در این روش، 
خاود را باه    کنناد  یرفتن، سکوت کردن، سرکوب کردن و دوری از منبع استرس تالش ما 

ظااهر  شاید در  اشخاص ،سوران سردن در رما (.19: 6866)ر.ک؛ شولتز،  آرامش برسانند
دوستانشاان،  نسابت باه وطان و     اعتنایی یب ،زا )عذاب وجدان موفق باشند، اما عامل استرس

( همچناان پابرجاسات و در ذهان و    ها در مناطق سرد کوهستان یگاهپاجاسوسی و وضع بد 
و  شاوند  یو هرازچند گااهی خواساته یاا ناخواساته یاادآوری ما       است مانده یها باق روان آن
سهراب از جمله اشخاصی است که بعد از درگیاری شادید    .زنند یم ها را برهم آرامش آن

کند تا در صورت باردن جناازة جیاران     یمها و کشته شدن جیران با کدخدا معامله  یحزببا 
به لب مرز، کدخدا نام جاسوس پایگاه سوران را به او بگوید. وی که بعد از لو رفاتن و باه   

ناشای از اضاطراب واقعای دور     خطارزا  هاا، از جناگ و موقعیات    یحزبا جرم همکاری باا  
است، اما زندان و رهایی بعد از آن، ترس و وحشت بیشتری از جنگ بارای او باه باار     بوده
آورد و نیز برای رهایی از اضطراب اخالقی، یعنی عاذاب وجادان و نگرانای نسابت باه       یم

ا احسااس  شاود تا   یما ( کاه سابب   58: 6833)ر.ک؛ شاملو، « فراخود»یلة وس  به« خود»تنبیه 
گردد تا ضمن رهایی از عذاب وجادان، مصایب    یبرمشرم و گناه کند، به روستای سوران 

 را که به گمان او همان اسمال است، بکشد و از عذاب وجدان رهایی یابد:

خادمیات رو تماام و    هم زدی... معلومه مازد خاوش   ی بهدستگاه و  دمخوب »
له کردم، تاا پاای اعادام رفاتم، تاو      کمال گرفتی... همه سهم دارن. من با اونا معام

رو تو کهشتی   شون همهدونم همة اون قتال کار تو بود   یمزندون پوسیدم  من که 
: 6868)افهمای،  « سقوط کناه...  در دلهتو جاسوس حزبیا بودی. کاری کردی که 

 (.58ا63

دلیلی است که منجار باه مقابلاة     ینتر اولین و مهم ،ترس از دست دادن و مر  عزیزان
ها زمانی که بقاای خاود را باه     . انسانشود یم ها یتاجتنابی و ترک موقعیت از سوی شخص

و پاساز اضاطراب چاه در ساط  روانای و چاه        شاوند  ی، عصابی ما  بینند یخطر م درعلتی 
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باا خطار و    هبارای احتماال مواجها    ،جسمی، مکانیسامی اسات بارای هشادار دادن باه فارد      
سارعت از آن فارار    باریم یاا باه   بدیاد را از باین   تا منبع ته شود یو باعث م ،تحریک انرژی

شکننده، تنهاا و منازوی    ییها معموالب انسان سوران سردن رما های یتشخصبرخی از کنیم. 
کماک باه    یجاا   باه  دهند یتحمل موقعیت جنگی را ندارند و ترجی  م شوند، یتوصیف م
، پادر  «ریادون ف»را تارک کنناد.    ینبرند و موقعیت خطرآفار  جان سالم به در ،حل مشکل

هاسات کاه بعاد از ساقوط پایگااه ساوران از روساتا فارار          یتشخصا یکی از ایان  « مژیک»
فریدون خیلی وقت بود که از سوران بیزار شده بود. خسته شده »رود:  یمکند و به شهر  یم

(. یاا برخای از ماردم    959)هماان:  « خواست از اینجا بره... بار کرد رفت شهر یمبود. دلش 
(. فارار  511برناد )ر.ک؛ هماان:    یما پنااه   روساتاها کنناد و باه    یما ر را خالی ارومیه که شه

توانناد موقعیات    ینما گیارد کاه آناان     یما فریدون و مردم شهر ارومیاه در حاالی صاورت    
 دهند. یمرو، فرار را به ماندن ترجی   را از بین ببرند و ازاین آور اضطراب

 مدار یجانه ةمقابل. 2گ2گ2

بارای کساب آراماش و     ییها روش یریکارگ ، انتخاب و بهمدار یجانه ةمنظور از مقابل
دور شدن از عوارض اضطراب است. در استفاده از این روش، فرد باه دنباال آرام سااختن    
 باین   خود و به دست آوردن شاادی و نشااطی اسات کاه باه دلیال اساترس و اضاطراب از        

ا و نیایش استفاده کناد و نیاز باه    از منابع حمایتی مانند دع تواند یفرد م ،است. همچنین  رفته 
مناساب،   ییو... روی بیاورد. یا با رفتارها یخوان مانند موسیقی، ورزش، کتاب هایی یتفعال

 یآور افازایش دهاد، ضامن اینکاه رفتارهاا      قدرت تحملش را در برابر حاوادث اضاطراب  
ل و بااا دوری از عاماا شااود یفاارد نااوعی فاارار از موقعیاات نیااز محسااوب ماا مدارانااة یجااانه

 (.11: 6866کند )ر.ک؛ شولتز،  یخطرزاست که فرد بر ترس و اضطراب خود غلبه م

هیجانی ساازگارانه باه شاکل اساتفاده از مناابع حماایتی        ةبه مقابل ،سوران سردن رمادر 
یری آن از سوی اشخاص بسایار  کارگ بهتوان اشاره کرد که  یم و توکل به خدا توسل ،دعا

تارس و اضاطراب در   برای کساب آراماش و دور کاردن     سینا ،. در این نمونهاندک است
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رفتنِ اون بااال خطار   »: گیرد یاز این شیوه کمک م کوه چهارشنبه و در شب سرد و پرخطر
در ی دیگار از رفتاار ساازگارانه    هاا  نمونه(. 53: 6868)افهمی، « ریم به امید خدا  یمداره... 
(، 575ان وقات )ر.ک؛ هماان:   از: سرگرم کردن خود برای گذر عبارتند سوران سردن رما

(، مارور خااطرات   681(، رقصیدن )ر.ک؛ هماان:  816و  633آواز خواندن )ر.ک؛ همان: 
، 576( و گریه کاردن )ر.ک؛ هماان:   855و  859، 867، 576خوش گذشته )ر.ک؛ همان: 

 (.513و  837، 881

ماواد   ناسازگارانه مانند: گارایش باه سامت    یها روش هب توان یم، سوران سردن رمادر 
از  اشاخاص را  تنهاا باه شاکل ظااهری و ساطحی     اشااره کارد کاه     مصرف سیگار مخدر و

زا بارای مادتی کوتااه از باین      . در واقع، در این روش عامال اساترس  کند یاضطراب دور م
 ماان، در ایان ر شاود.   یما دوبااره در فارد ظااهر    کوچاک و جزئای    ةبا هر واقع اما رود، یم

باا   ،اناد  ی از ناوع خفیاف( شاده   مالت اضطرابی )حتّکه دچار ح هایی یتاشخاص در موقع
تارس و اضاطراب آن فاصاله     ،و بارای سااعاتی از جناگ    کنند یسیگار احساس آرامش م

توان در رفتار طاها به هنگام کشاته شادن احماد     یمگرایش به مصرف سیگار را . گیرند یم
)هماان:  « کشید یمطاها نزدیک جنازة احمد روی زمین نشسته بود و سیگار »مشاهده کرد: 

روی ساکو  »شاود و   یما که ساهراب در زاغاه تنهاسات، ساخت غمگاین       یهنگام(. یا 598
(. این نکته را باید ذکر کارد کاه   515)همان: « جلوی در نشست و سیگارش را روشن کرد

، استفاده از سیگار بیشتر بارای کااهش   سوران سردن رمادر در روش ناسازگارانه اشخاص 
است. دیگر اشخاص رمان، مثل اسمال، محمدرضا، حسین، طاهاا   اضطراب ناشی از حادثه
 کنند. یمبا سیگار کشیدن خود را آرام  آور اضطرابهای  یتموقعو کدخدا هستند که در 

جاساوس   عناوان  باه  محمدرضاا استفاده از هر دو روش در رفتار اسمال پس از لو رفتن 
کنناد،   یما حمدرضا از زاغه بیرون شود. اسمال را که هنگام بازجویی از م ها دیده می یحزب

ضمن سرگرم کردن خود و تراشیدن ریش و مرتب کردن لباسش، به سایگار کشایدن هام    
 (.575شود )ر.ک؛ همان:  یممشاول 
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 (Repression)زنی  . مکانیسم دفاعی سرکوب یا واپس3گ2گ2

و  خودآگاااه خودآگاااه، نیمااه»بناادی کاارد:  فرویااد ذهاان را بااه سااط  اصاالی تقساایم 
اسات و در   زده شده  هایی است که واپس ها و میل اه. ناخودآگاه شامل همة غریزهناخودآگ

حااوزة آگاااهی نیساات. نیروهااای خودآگاااه بیشااتر اعمااال و احساسااات فاارد را برانگیختااه 
تارین   تارین و رایاج   (. سارکوب یکای از ابتادایی   636: 6898یاز،   )جاونز و دالبای  « کند می

شاود )ر.ک؛   انگیز به آن متوسل مای  واقع اضطرابهای دفاعی است که بیمار در م مکانیسم
(. این مفهاوم بارای نظریاة شخصایت فرویاد اهمیات زیاادی        636: 6898یز،  جونز و دالبی

زنای   واپاس »رنجور دخالات دارد. فرویاد معتقاد اسات کاه       داشته، در تمام رفتارهای روان
(. ایان  Freud, 1938a: 939« )اسات  ستونی است که عماارت روانکااوی بار آن بناا شاده     

 باه وجاود  یر کردن واقعیات، افکار، امیال و خاطرات ناخودآگاه را ناپذ برگشتمکانیسم با 
(. ایان فرایناد باا فشااری آگاهاناه صاورت       558: 6838آورد )ر.ک؛ گارین و لبیهاان،    یم
ی درونای  هاا  حالات گیرد و فروید از طریق مطالعة کوشش بیماران برای مخفی کاردن   می
راهی بارای   در واقع،کردن، طفره رفتن و عوض کردن مطالب ا که  یل سکوت از قبخود، 

: 6873ی بارد )ر.ک؛ النادین،   زنا  واپاس ها بود ا پی به مکانیسام    پنهان کردن اضطراب آن
یادادهای گذشاتة بیماار    روی، وی متوجه شده بود کاه بعضای   درمان روان(. در جریان 575

 ها را به خاطر نیاورد. در حد امکان آنکند تا  یمیز است و بیمار سعی انگ اضطراببرای او 

 بعاد از  تاوان  یما  را یزن م سرکوب یا واپسساز مکانی یریگ بهره، سوران سرددر رمان 
آگاهاناه باه   م سا مشاهده کرد. در چنین موقعیتی، ایان مکانی  «سینا»یله وس  بهها  یحزبنبرد با 

ساکوت   «پساوک »حملاة   ساربازان در بعاد از مار     شود. سینا یکار گرفته م به وسیلة سینا
توصایف کناد کاه ساکوت را القاا       یا گوناه  ی راوی سعی کرده تمام فضا را بهحتّ کند، یم
سینا ساکت بود. از پسوک که برگشته بودناد، سااکت شاده باود. کمتار بیارون       » نماید: یم
آنکاه   یبا داد و  یما های آهنی دیوار زاغه تکیاه   یتپلماند. به  یمرفت و بیشتر توی زاغه  یم
 ةواژتکارار   (.813: 6868افهمای،  « )ماناد  یما باه یاک گوشاه خیاره      هاا  مدتی بزند، حرف
 یاانگر نما تواناد  یایان ما   است که شده یاندر این بخش از رمان ب بارها «سکوت»و  «ساکت»
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عناوان    همچنین، زمانی که مصیب را به باشد. سینا یلةوس  م سرکوب بهساز مکانی یریگ بهره
کشاند. ساینا تاالش     یما کنند و همة ساربازان را   یمها حمله  یبحزبرند،  یمجاسوس پایین 

گردد، طاها هرچاه ساعی    یبرمتواند و وقتی به پایگاه  ینمکند تا آنان را نجات دهد، اما  یم
یاش  رو روباه ساینا همچناان   »کناد:   یما کند تا حادثه را از زبان سینا بشنود، سینا سکوت  یم

توجاه باه او و    یبا ی بخورد یا حتّی پلک بزند. طاها آنکه حرفی بزند، تکان یبایستاده بود و 
 (.585)همان: « زد یمسکوتش حرف 

ی ساینا، سارکوب افکاار ناخوشاایند و کشااکش در      رنجاور  روانعلات   ،اساساین بر 
آگاهاناه ساعی در فارار     سینا شود، یچنانچه مالحظه مهای ذهنی متضاد وی است.  یشگرا

. از ساوی  نیسات بخاش   ا دارد کاه اماری لاذت   ر دوستانشاز خاطرات ناخوشایند شهادت 
سعی دارد تا با توسل به اصل واقعیت با این امر ناخوشایند و آزاردهنده کنار بیایناد.   ،دیگر
سینا و تاییر فضای سنگین زاغه، ماجرای عشق خود را به برای آرام کردن  طاها گونه ین بد

گفاتن باه    یما هام تاو نبخِشای.    گفتن تاو   یم ها بچه: »گوید یبه او مو  کشد یممژیک پیش 
« کنم. اینا همش چرت و پرتاه...  ینمری چشمه. اما من باور  یمپیاده  روز هرهوای اونه که 

حارف بزناد، شااید تصامیم دارد      شهادت دوساتانش  دربارة خواهد ینم . سینا(588: )همان
رف حا  طاهاا زماانی کاه    ،را به فراموشی بسپارد. باه هماین سابب    انمرگش ةحادث گونه  ینا
بیشاتر تاالش    چاه . اماا هر کناد  یما خود را به روشن کردن اجا  خاموش سارگرم  ، زند یم
شاده باا تماام نیارو ساعی       تلز را از یاد ببرد، فکار سارکوب   ةتا با سکوت این حادث کند یم
بروز پیادا   ی سیناها در صحبت گویی یشانصورت پر  به ،خود را ابراز کند. بنابراین کند یم
د: تو سردت نیست   طاها جا خاورد. ساینا باه اجاا  خااموش نزدیاک       سینا پرسی»کند:  یم

ی هاا  داناه کارد:   یمرمقش روی خاکستر گرم ثابت ماند. داشت با خود زمزمه  یبشد. نگاه 
 .(588)همان: « لرزید... یمتسبی  پاره شدن، اینجا باید دنبالشان بگردی.. صدایش 

اسات. وی  « زماانی  سرگروهبان» کند، یمشخصیت دیگری که از این مکانیسم استفاده 
زناد،   یمحرف  اش گذشتهآورد، حتّی زمانی که صابر از  ینمآگاهانه گذشتة تلز را به یاد 

به سربازات گفتی که اون شب چه اتفاقی افتاد   بهشاون گفتای کاه    »کند:  یمولی سکوت 
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 اون شب چی بهت گذشت   زمانی سرش را روی دفتر روزانه خم کارد و جاوابی ناداد...   
آورد که انگار دل خوشی از این یاادآوری   یمصابر همچنان داشت گذشته را به یاد کسی 

 (.518ا596)همان: « آن نداشت

تارک   در روساتای ساوران   خودشاان را  ةنیاز زماانی کاه خانا     ، پسر کدخادا «فریدون»
 ، روساتا . در حقیقات گیارد  یبهاره ما   یزنا  م واپاس سا ، از مکانیرود یما شاهر  و باه   کند یم

« فرشاید »و جناون  « جیاران »مر   ة؛ خاطرکند یخوشایند را برای وی تداعی مخاطرات نا
را باه یااد وی    هاا  یحزبا و هجاوم   اش خاانواده بعد از مر  جیران، فحاشی زماانی باه او و   

هرچااه سااعی دارد تااا از یااادآوری خاااطرات کااه امااری  « خااود». در ایاان میااان، آورد یماا
. بنااابراین، ایاان اماار  شااود ینماا طفااره رود، موفااق اساات،بخااش  ناخوشااایند و غیرلااذت

وی  ،بادین ترتیاب   است که با فشار هرچاه بیشاتر ساعی در اباراز خاود دارد.       شده سرکوب
فریادون خیلای   » :تمام افکار و خاطرات تلز را از یاد ببرد روستاسعی دارد تا با رفتن از آن 

جا باره... باار   خواست از این یموقت بود که از سوران بیزار شده بود. خسته شده بود. دلش 
 (.959)همان: « کرد رفت شهر

گیارد. وی کاه جاساوس     یما از دیگر اشخاصی است که از این مکانیسم بهره « اسمال»
و هنگام بازجویی از محمدرضاا و   آور اضطرابهای  یتموقعهاست، در  یحزبپایگاه و بلد 
 زناد.  ینما کند و از گذشته )تا قبل از زندانی شدن در غار( هی  حرفای   یممصیب سکوت 

زمانی کاه   یو حتّ کند یسکوت م «یعل محرم»و « احمد»، «خانی یمکر»بعد از مر   اسمال
یف توصاا یا گوناه   تمااام فضاا بااه  و کناد  یما کناد، سااکوت   یماااز او باازجویی  « خاانلری »
اسمال ساکت بود. خانلری از حرف زدن بازایستاد. » نماید: یکه سکوت را القا م است شده 

رفی از طرف اسمال. اسمال، اما ساکت و سرد باه گاام برداشاتن در بارف     شاید به انتظار ح
فکار  (. اماا در غاار اسات کاه     591)هماان:  « گفات  ینمداد و چیزی  یمادامه داد. سر تکان 

دارد و مااجرای   یبرما کند و اسامال پارده از راز    یشده با تمام نیرو خود را ابراز م سرکوب
هاا را بادون اینکاه مصایب از او بخواهاد،       یحزبا باا   و آنگاه رابطة خاود « نجیبه»آشنایی با 
شادن در زاغاة فرمانادهی پایگااه ساوران       یزنادان کند. رفتار محمدرضا بعاد از   یمتعریف 
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کند تا گذشاته   یم( همانند رفتار اسمال است و هرچند با سکوت تالش 515)ر.ک؛ همان: 
 کند. یمة خود را ابراز شد سرکوبرا فراموش کند، اما فکر 

یری و نیز زندگی در روساتای متاروک و   گ گوشهبا انتخاب انزوا و « مصیب»ت شخصی
ة سوران و دور از دیگران، ساعی در فراماوش کاردن خااطرات گذشاته دارد و از      دورافتاد
اهمیتی خاطرات تلز گذشاته در نازد ایان شاخص و      یبجوید.  یمی بهره زن واپسمکانیسم 

کردن خاطرات، باعاث نااراحتی و رنجاش     عامل تداعی در زنده عنوان  بهحضور سهراب 
 شود: یمشود و به درگیری بین آنان منجر  یمروحی مصیب 

تو رو خدا بس کن  ای همه راه آمدی اینجا که گذشته را باز باه خاطرماان   »
بردار. ما را به حال خودمان بگاذار   سرمان ازنمود. دست  یمحوصله  یببیاری ... 
خواد کسی را ببینایم... کسای باهاماان     ینمدلمان ی کاری نداریم. کس باو برو  ما 

کاری داشته باشه. آمدیم اینجا تو ایان کاوه سایاه و دیواناه کاه راحات باشایم و        
 (.981ا989)همان: « ذارین... ینمچشممان به کسی نیفته. چرا راحتمان 

مصیب با دور شدن از شهر، زندگی و خاطرات گذشته، افکاار ناخوشاایند خاود را باه     
ی  ها شود، این افکاار   یمراند، اما چنانچه در ادامه مالحظه  یمناخودآگاه ذهن خود  نهاد و
تاوان از   یما شوند، بلکه پیوسته سعی در ابراز خاویش دارناد و ایان را     ینممحو  کامالبگاه  

ی نبفْاس ثانویاة خاود، یعنای     هاا  خواساته وی  در واقاع، مشااهده کارد.    وضوح بهسکوت او 
کند و این سرکوب و مجال ندادن به آن امیاال،   یما سرکوب ر نشده حلتعارضات درونی 
یی، تاوهّم لحظاات و اتفاقاات در درون او    گرا درونی، مثل انزوا، رنجور ناروباعث انواع 

ها و تعارضات درونی  اعتنایی به کشمکش به فراموشی سپردن یا بی»شود. این سرکوب  یم
 ,Freud« )آور هساتند  برای شخص رناج نشده یا امیال و خاطراتی است که به هر دلیل  حل

1953: 28.) 
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 (Rationalization)تراشی  . مکانیسم دفاعی دلیل4گ2گ2

یکی از سازوکارهای دفاعی از نظر فروید کاه اشاخاص در رویاارویی باا اضاطراب و      
اسات. فرافکنای باه معناای نسابت دادن       گیرناد، مکانیسام فرافکنای    نگرانی از آن بهره می
در »( کااه Freud, 1938b: 845خااود بااه دیگااران اساات ) اشااتباهاتغیاارارادی رفتااار و 

شاود. کناار آمادن باا یاک تهدیاد بیرونای بارای مان           فرافکنی، تهدید درونی، برونی مای 
جاای اینکاه شاخص بپاذیرد کاه خطاا        تر از کنار آمدن با تهدید ناهشایار اسات. باه     راحت
تراشای ناوع    (. دلیال 578اا 575: 6873)النادین،  « کناد  است، دیگری را سرزنش مای  کرده

خاصی از فرافکنی است که در آن یک عذر یا بهانه که از نظر اجتماعی پاذیرفتنی اسات،   
تار باه نظار برساد، آن را باه       تر و مقبول برای آنکه رفتار شخص منطقی»شود و  تراشیده می

 (.11: 6866)شولتز، « کند صورت متفاوتی تعبیر می 

اولین بار در کوهساتان چهارشانبه در روساتای     ، سربازی که برایسوران سرددر رمان 
های مختلف از رفاتن   کند تا او را با آوردن بهانه شود، سعی می رو می روبه« سعید»سوران با 

به پایگاه منصرف کند. ساعید کاه خاود دچاار ناوعی سارگردانی و اضاطراب از محیطای         
رفاتم اون   باودم، نمای  من جای شما »شود:  های سرباز حسابی کالفه می ناآشناست، از گفته
(. هرچند سارباز دیگار ساعی    87: 6868)افهمی، « کردم. ارزشش رو داره باال. خودزنی می

گاه   این طورام کاه مای  »معنا جلوه دهد:  های رفیقش را برای سعید بی تراشی کند تا دلیل می
نیس. اون عادت داره دل همه رو خالی کنه. سوران هام یاه پایگااس ماث هماة پایگاهاای       

 (.83)همان: « . فقط یه خورده سرد و پربرف. خطر حزبیا هم که همه جا هسدیگه

کاه   ساربازانی ، آیاد  یمکند و بحث جاسوسی پیش  یمسقوط در  دلهپایگاه  که یهنگام
درصدد تخفیف اضطراب خود  ها یسمدچار اضطراب و دلهره هستند با توسل به انواع مکان

، ساعی دارناد تاا باا     کنناد  یم وآمد رفتستا بیشتر ر روافرادی که د ،. در این میانآیند یبرم
ناخودآگااه،   ،خود را به دیگران نسبت دهند. بناابراین  یها و اهمال یرهاتمام تقص ،فرافکنی
م سا . یکی از افرادی که مکانیدانند یم ها یو آوارگ ها یرا مسبب تمام این بدبختروستاییان 
مله افرادی است که از زندان دولتاو آزاد  وی از ج. است اسمال، بندد یکار م فرافکنی را به



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن 08

 ازکند تاا دیگار ساربازان،     یمکند، بلکه تالش  ینمها شرکت  یریدرگدر  تنها نهشود و  یم
ی، ساهراب و مصایب را جاساوس معرفای کناد. در حقیقات،       علا  محارم محمدرضا،  جمله

ال مهلاتش  اسام »دهد:  یمتراشی به دیگران نسبت  یلدلصفت نامقبول خود را با فرافکنی و 
به طرفش چرخید. فریاد زد: من با شماها کاری ندارم. دنبال اینم ]مصایب[؛   سرعت بهنداد. 

ی عل محرمخوام تقاص خون کریمخانی رو ازش بگیرم. تقاص خون احمد و  یماین نامرد  
وی در قبال محمدرضاا )ر.ک؛   العمل عکس(. 556)همان: « رو. تقاص خون خیلیای دیگه

گونه است.   ینهم( 556( و مصیب )ر.ک؛ همان: 891اب )ر.ک؛ همان: (، سهر558همان: 
کند تاا صاحنه    یمکنند، وی تالش  یمعنوان جاسوس معرفی   هرگاه دیگری را بهدر واقع، 
 ،بادین ترتیاب  ها را گردن دیگاری بینادازد.    یکار اهمالی طراحی کند و تمام ا گونهرا به 

دیگاران را   کارده، دیگاران فرافکنای    هانت را با وی این فکر و نیت ناپسند و غیر مقبول خی
 .کند یمتهم به خیانت م

 (Displacementجایی ) . مکانیسم دفاعی جابه5گ2گ2

عناوان    ترین مباحثی که فروید در نظریة خود بررسی کرد، طرح غرایاز باه   یکی از مهم
دو  (. وی این غرایاز را در 68: 6837دهندة شخصیت است )ر.ک؛ رایکمن،  نیروهای سو 
بندی کرد: غرایز زندگی که برای رشد و نمو فارد هساتند؛ مانناد نیااز باه آب،       گروه طبقه

غذا، مسائل جنسی و... . گروه دوم غرایز مر  هستند که به شکل میل باه ماردن در افاراد    
تارین مؤلفاة آن از نظار وی، پرخاشاگری اسات       صورتی ناهشایار وجاود دارناد و مهام      به

 (:11: 6866)ر.ک؛ شولتز، 

های فرامن و جامعاه، هماراه باا نباودِ دسترسای احتماالی        به دلیل درخواست»
صورت مستقیم هدایت  که انرژی یک غریزه خاص نتواند به  هدف غریزی، وقتی

شود، ممکن است به جهت دیگری کشیده شود کاه نتیجاة آن، فراینادی باه ناام      
ای از  مجموعاه  جایی است. فروید اظهار داشت که رشد روانای ماا در مسایر    جابه
 (.578: 6873)الندین، « رود هایش پیش می سازی های انرژی و جانشین جایی جابه
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. امکاان دارد ایان غریازه در    اسات  پرخاشگری ةغریز ،غرایز انسان ترین ییکی از اصل
یی جاا  جاباه  جاا شاود.   دیگر تاییر شکل دهد یا از شخصی به شخص دیگر جاباه  یها شکل

درونی یا  یها برای مقابله با کشمکشاعی است که در آن، فرد یکی از عناصر مکانیسم دف
طاور ناخودآگااه باه موضاوع       یاک موضاوع را باه    ةاسترس، احساسات منفی خاود درباار  

و خشام خاود )اغلاب غریازة     معموالب خطرناکی آن کمتر اسات  که  دهد یدیگری انتقال م
اد زدن و... بارآورده  گفاتن، فریا   ناسازا ، مشات زدن های دیگاری، مانناد    یوهشمر ( را به 

شاوند   ینما ، مانند قتال منجار   تر خطرناکی کارهاسازد. به همین دلیل، اغلب اوقات به  یم
 (.11)ر.ک؛ همان: 

دلیل وجود شرایط جنگی و فضای ترس و اضاطراب ناشای از     ، بهسوران سرددر رمان 
ساربازان   هاا،  زدگی و مواجهه با گار   ها و جاسوسی و نیز ترس از سرما و یز خطر حزبی

دهناد:   اضطراب و هراس خود را با فحاشی نسبت به یکدیگر و فریاد کشیدن تخفیاف مای  
کرد. خسروی باه   خود شده بود. پاهایش را از هم باز گذاشته بود و فحاشی می از خود بی»

: 6868)افهمای،  « بافات  کشید و لیچار مای  دور و برش نگاه کرد. نصرتی همچنان فریاد می
هاای عراقای از    کنند و میاگ  سربازان با کامیون از جادة ساحلی عبور می که  (. هنگامی63

گذرد، خطر مر  در کمین اسات و ساینا برزنات تاهِ کاامیون را کناار        ها می باالی سَرِ آن
بناداز  »شاود:   رو مای  زند تا دریاچه را تماشا کند که با فحاشی و فریاد تند سربازی روباه  می

« ماون رو باه کشاتن بادی ...     خاوای هماه   عوضای  مای  اون برزنت رو  مگه زده به سارت  
 (.85)همان: 

توان به فریاد کشیدن حمیاد بار    های فراوانی در این رمان دارد و می این مکانیسم نمونه
آور و  (، فارار ساهراب از موقعیات تارس    76سیم )ر.ک؛ هماان:   سَرِ طاها و لگد زدن به بی
(، 891باه ساهراب )ر.ک؛ هماان:     (، رفتار اسامال نسابت  665شکستن قاب )ر.ک؛ همان: 

(، فحاشی اسمال 876رفتار زمانی پس از کشته شدن ساالر نسبت به کدخدا )ر.ک؛ همان: 
 ( و... اشاره کرد.598( و مصیب )ر.ک؛ همان: 558علی )ر.ک؛ همان:  به محرم
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 گیری یجهنت

جهاه باا   ها و روحیات سربازان پایگااه در موا  ، به دلیل توجه به درونیسوران سردرمان 
هاای   هاا، جلاوه   زدگی و مواجهاه باا گار     نیز ترس از سرما و یز ها، دشمن و خطر حزبی

اسات. باا    ترس و اضطراب شامل عالئم رفتاری، جسمانی و هیجانی را باه نماایش گذاشاته   
های مقابله مانند اجتنابی و هیجانی )سازگارانه و ناساازگارانه( نشاان    تحلیل این عالئم و راه

و احسااس   آور هاای خطرآفارین، اضاطراب    ار جناگ باا توجاه باه موقعیات     دهد که آث می
شناسای قابال بحاث و بررسای هساتند و       ناکامی در افراد درگیر جناگ از منظار نقاد روان   

 د.نشو یمآشنا پایدار روانی ناشی از جنگ  یراتتأثخوانندگان بدین طریق با 

هاای   باه مکانیسام  ا روانای   های روحای  ، برای کاهش آسیبسوران سرداشخاص رمان 
شوند. برخی از اشخاص رمان با توسال باه مکانیسام سارکوب و باا دور       دفاعی متوسل می
ظاهر آرام اولین گاام را   خاطرات گذشته و نیز ورود به یک منطقه به شدن از شهر، محله و
تراشای   گیاری از مکانیسام دلیال    دارند. برخی دیگر از جمله اسمال با بهره برای بهبود برمی

دارد تا از حس گناه و سرزنش خود رهایی یاباد و باا ایان ترفناد، اشاتباه خاود را باه        سعی 
جایی،  دیگر سربازان نسبت دهند. همچنین، اشخاص دیگر رمان با استفاده از مکانیسم جابه

زنی و درگیری باا دیگار    کنند و با مشت از ارضاهای جانشین برای غریزة مر  استفاده می
ها درصدد حال تضاادهای درونای     تن به دشمن متجاوز و امثال اینافراد، فحش و ناسزا گف

جاایی و سارکوب و مقابلاة     آیناد. البتاه اشاخاص رماان از دو مکانیسام جاباه       خویش برمی
 اند. ناسازگارانه )مصرف سیگار( بیشتر استفاده کرده
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