
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ــتان  ــل داس ــونتحلي ــال خ ــان از ف ــرِ   داوود غفّارزادگ منظ
  كارهاي دفاعي  و  ساز

  )دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم(١*افسانه شيرشاهي

  چكيده
كه جنگ سبب ايجـاد شـديدترين انـواع تـرس، اضـطراب و احسـاس ناكـامي          آنجا  زا

هايي در آثار مربـوط بـه جنـگ و     ناخواه، چنين مؤلّفه شود، خواه بسياري از افراد مي  در
بيان وقايع جنـگ    داوود غفّارزادگان در فال خونكند. داستان  مي دفاع مقدس نيز جلوه

ناشي از آن يعني زورمداري، آوارگـي، خشـونت،    تحميلي و فشارهاي رواني و تبعات
كـرد.    شـناختي بررسـي   هـاي روان  توان آن را از جنبـه  است و مي  مرگ و... نوشته شده

ديـدگاه نظريـة     تحليلـي، بـه بررسـي داسـتان مزبـور از      ـ  شيوة توصـيفي  مقاله، به  اين  در
كارهـاي    و  شخصيت فرويد و ترس و اضطراب و اخـتالالت ناشـي از آن و بيـان سـاز    

هـاي ايـن جسـتار،     يافتـه  اسـاسِ   است. بـر   شده  مقابل چنين حاالتي پرداخته  دفاعي در
 طرابِضـ تـرس و ا ناشـي از  روانـي   هاي كاهش آسيب منظور هاي داستان، به شخصيت

زنـي،   سازي، سـركوب و واپـس   جايي، همانند چون جابه كارهاي دفاعي  و  ساز به ،جنگ

                                                      
* shirshahi_7000@yahoo.com 



156
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
داوود غفّارزادگان از ... فال خونداستان يل تحل

 

 

 صورت رفتارهاي واكنش به  پردازند كه در تراشي مي يلوااليش يا تصعيد، فرافكني و دل
يكـديگر،   و تحقير اشيفح ر، سركوب خاطرات،مخد از مواد استفادهاي چون  ناآگاهانه

 يابد. تجلّي مي وجدان  عذاب وبافي  خشونت، خيال

  كارهاي دفاعي.  و  شناسانه، ساز روان ، داوود غفّارزادگان، نقدفال خون كليدواژگان:

  دمهـ مق1
كارهـاي دفـاعي     و  سـاز   از مباحث مهم، در نظرية شخصيت فرويد، ترس و اضـطراب و  

  گفتة راه درخشان، . به)62 ص 2و شولتز، 1شولتز  (است 
خوردن آرامـش   هم ترس و اضطراب نتيجة هرگونه اتّفاقي است كه موجب تغيير وضعيت و به

از وقـوع حادثـه ابتـدا      كند [...]. فـرد پـس   مي  شود و موقعيتي متفاوت با گذشته ايجاد فرد مي
از   آيد. يكي مي  وي پديد  شود و، سپس، اضطرابي ناشي از وجود منبع خطر در دچار ترس مي

تمـام    شـود جنـگ اسـت كـه بـر      وقايعي كه سبب ايجاد شديدترين نوع ترس و اضطراب مي
  )188 كند. (ص مي گذارد و همة قشرها را درگير مي هاي جامعه اثر بخش

تصريحِ  كه، به ترين عوامل تأثيرگذار بر جريان جنگ است؛ چنان روي انساني از مهمني
  عطّاري و باقريان، 

تعيـين جريـان جنـگ دارد و      تـرين نقـش را در   شيوة رفتار فرماندهان و سـربازان اساسـي  
ترين عامل در هدايت جريان جنگ است. شناخت  بيني رفتار اين افراد مهم شناسايي و پيش

هـا از موضـوعات علـم     بينـي رفتـار بعـديِ آن    هـا، تحليـل رفتـار و پـيش     ت انسـان روحيا
نظر   توان رفتار افراد را براي رسيدن به هدفي زير از اين علم مي  آگاهي  شناسي است. با روان

  )67 درآورد. (ص
شروع جنگ تحميليِ دولت بعثيِ عراق عليه ايران، نويسندگان از همان روزهاي اولِ   با

هايي از جنگ بود؛  ها، بيشتر، روايت و گزارش به نوشتن كردند. اولين نوشته  جنگ شروع
  نژاد، گفتة پارسي كه، به صورتي  در

                                                      
1. Schultz, Duane P.      2. Schultz, Sydney Ellen 
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دليلِ شرايط خاص آن زمان و اتّفاقاتي چـون بمبـاران، شـهادت، آوارگـي،      به   هاي جنگ ــ رمان
بررسي   است. با ناسانه ش به مفاهيم روان  هاي بيشتري براي پرداختن اسارت و...ــ داراي ظرفيت

شده   شناسي كرد، اما متأسفانه كمتر ديده خوبي روان توان جنگ را به هاست كه مي اشعار و نوشته
شناسـي   زمينـة روان   بايسـت در  به علم و اشرافي كه مـي   توجه  با   كه نويسندگان وادي جنگ ــ

توصيف   را به  كرة داستانِ خودداده و يا پي  باشندــ عملكرد رزمندگان را مورد بررسي قرار  داشته
  )19  دهند. (ص  هاي ذهني و انفعاالت اختصاص جريان

نظـرِ    هـا را از  تـوان آن  خوبي مي خورد كه به چشم مي هايي نيز به ميان، داستان  ينا  در
آن  شناختيِ دليلِ بعد روان است كه، به فال خونآثار  جملة اين  كرد. از  كاوي بررسي روان

هاي داستان و بازتـاب اميـال درونـي و     يسندة اثر به ذهنيات شخصيتو توجه فراوان نو
هـاي   شـد جلـوه   آن شان از جنگ، نگارنده بر فشارهاي رواني آنان و چگونگي اثرپذيري

را در داسـتان مزبـور    هـاي دفـاعي)   (مكانيسـم هـا    هاي مقابلـه بـا آن   ترس و اضطراب و راه
مبـاني   اسـاسِ   دهد اين داستان بـر   و نشان كند  شناسي فرويد بررسي مباني روان اساسِ  بر

دهـد. همچنـين،    مـي   شناختي قابل تحليل است و روحيات انسـان مـدرن را نشـان    روان
بهبـود    هاي دفـاعي در  هاي روحي و واكنش هاي مقابله با بحران چگونگي استفاده از راه

  شود.  روحية اشخاص داستان در آن بررسي
ات و آثـار ادبـي      اينكه حوزه  غمر ، عليشناسي) (رواناين نوع نقد  را   هـاي وسـيعي از ادبيـ

حـال چنـدان مـورد      به  حوزة ادبيات مقاومت ايران و ادبيات دفاع مقدس تا  گرفته، در  بر  در
شناختي آثار جنگ و دفاع مقدس ضرورت دارد، زيـرا ايـن    است. بررسي روان توجه نبوده 
ــ تأثيرات  سال جنگ تحميلي  طول هشت  اي از فجايع جنگ در ضمن بيان گوشه رويكرد ــ

   1گفتة تايسن، سازد. به گر مي رواني پايدار و انكارناپذير جنگ را جلوه
تحليلي به يك نوع ادبي يـا ابـزار هنـري      ـ  كاويِ روان از مفاهيم و رويكردهاي روان استفاده
ش، فرهنـگ  كاوي براي قرائت داسـتان، شـعر، نمـاي    توانيم از روان شود؛ ما مي نمي منحصر

  )70 داستاني بهره ببريم. (ص  عامه و آثار غير

                                                      
1. Tyson, Lois  
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و تبيين علـل   خون فالهاي داستان  هدف از اين پژوهش تحليل روحيات شخصيت
اي است و  شمار تحقيقات توسعه  شناسي است. اين تحقيق در ديدگاه روان  ها از اَعمال آن

صـورت   العـات هـم بـه   است. روش گـردآوري اطّ   تحليلي انجام شدهـ  شيوة توصيفي به
  است. اي نوع تحقيقات بينارشته  شناسي و از و با رويكرد روان اي) (كتابخانهاسنادي 

  ـ پيشينة پژوهش2
بر  باران  جمله كتاب  است؛ از  كاوانه در ادبيات آثار فراواني نوشته شده روان زمينة نقد  در

هـاي   نقـد رمـان    در نوشـتة فيـروز جاللـي زنـوزي    ) 1385(تهـران، تنـديس،    زمين سوخته
از احمد محمود.  آدم زندهو  درجه  مدار صفر، زمين سوخته، شهر داستان يك، ها همسايه

، 1389، ارديبهشـت  43  ، شكتاب ماه ادبيـات و فلسـفه  (» شناسي ادبيات و روان«همچنين، مقالة 
مرتبط هم   شناسي را با صورت كلّي، ادبيات و روان كه، به نوشتة مشيت عاليي )23-18  ص

هـا   شـده كـه ذكـر همـة آن     هـاي بسـيار ديگـري هـم تـأليف      است. البتّه، مقالـه  دانسته
ذكـرِ    هم نوشـته شـده كـه بـه     نامه  موضوع مزبور، چند پايان در گنجد. مجال نمي  اين  در

هـاي صـادق چوبـك     شـناختي قهرمانـان داسـتان    روان نقد«شود:  مي  ها اكتفا از آن برخي
آن، توصيف  از آسيه عليخاني كه، در )1388شگاه فردوسي مشهد، (دان» اساسِ آراي فرويد  بر

 اسـت.   فرويد مورد توجه قرار گرفته »فرامن«و  »من«، »نهاد«منظرِ   هاي داستاني از شخصيت
ات روان    هـاي دفـاعي بـر    شناسي اضطراب و مكانيسم گونه« شـناختي فرويـد    پايـة نظريـ

دنيا كـه، در     )1393ار، معلّـم سـبزو   (دانشـگاه تربيـت  » تاريخ بيهقي در آن،  نوشـتة رضـا محمـ 
و فرويد پرداخته و  1پاية نظريات آدلر  هاي دفاعي بر شناسي انواع مكانيزم بررسي گونه  به

رمـان از بلقـيس     شـناختي دو  نقـد روان «است.   ها تأكيد شده بيشتر بر جنسيت شخصيت
نوشـتة صـديقه    )1393هرا، (دانشگاه الزّ» بازي آخر بانوو  به هادس خوش آمديدسليماني: 

                                                      
1. Adler, Alfred  
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ه شـده   ها و كهن آن، بيشتر به تحليل انواع عقده  پهلواني قمي كه، در اسـت.     الگوها توجـ
منظـرِ    از خـون  فـال كاوانة داسـتان   شود، تاكنون، دربارة بررسي روان مي  كه مالحظه چنان
 پژوهشي صورت نگرفته است.كارهاي دفاعيِ فرويد   و  ساز

  نگاهي به نظرية شخصيت فرويد)(مباني نظري تحقيق ـ 3
دانـد.   مـي  »فـرامن «و  »مـن «، »نهـاد «فرويد ساختار شخصيت را متشكّل از سه نظام عمـدة  

  1تصريحِ شاريه، به
منبع انرژي رواني است كه، بدون توجه به منطق و اصول اخالقي، صرفاً » نهاد«نظرِ وي،   در
عهـده   هاي جامعه را بـه  مايت از ارزشدنبال كسب لذّت است. نظام ديگري كه وظيفة ح به

نبايدها و تربيت اخالقي خانواده و جامعه   و  نتيجة بايدها  نام دارد. اين نظام در» فرامن«دارد 
» مـن «باشد، اما  گيرد و وظيفة آن كنترل تمايالت ناپسند نهاد مي وجود شخص شكل مي  در

احساسـي و بـدون منطـق، يعنـي     نظام   ميان دو» من«باشد.  پيرو اصل واقعيت در جامعه مي
صـورت   طرف، از تمايل نهاد بـراي بقـا بـه     يك  سازد. از ، تعادل برقرار مي»فرامن«و » نهاد«

بر   مبني» فرامن«هاي  خواهي سو، سعي دارد تا جلوي زياده  ديگر  كند و، از مي منطقي استفاده
  )61  طلبي را تقليل دهد. (ص كردن خود و مرگ  فدا

ترين بخش  ترين و مهم تقسيم كرد. ناهشيار بزرگ »ناهشيار«و  »شياره«فرويد ذهن را به 
دارنـد.   كنندة شخصيت در اين بخـش قـرار   نيروهاي تعيين«يافتني است.  ذهن است كه كمتر دست

طريقِ فرايند تـداعي آزاد    شدة اوايل زندگي، منبع انرژي رواني و غرايز است. از ناهشيار خاطرات سركوب
تـرين   از مهـم  ميـان، يكـي    ايـن   . در)266 ص 2(النـدين،  »برد  توان به ناهشيار پي و تحليل رؤيا مي

برابـرِ    كاوي براي تبيين عملكرد دفاعيِ روان در نظام روان  مفاهيم مرتبط با ناهشيار، كه در
كـار    بر غرايز به اند كه براي تسلّط كارهاي دفاعي  و  اضطراب و ناراحتي معرّفي شدند، ساز

هاي روانـي و   اي كه در مفاهيم اختالل دليلِ اهميت ويژه كارهاي دفاعي، به  و  ساز .روند مي

                                                      
1. Charrier, Jean Paul       2. Lundin, Robert William 
 



160
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
داوود غفّارزادگان از ... فال خونداستان يل تحل

 

 

تحقيقـات، مشـخّص    در«و،  گيرنـد  مي شناسي باليني قرار ها دارند، مورد توجه روان درمانِ آن
ارتبـاط   هـا در  هـاي دفـاعي آن   طور معنـاداري بـا مكـانيزم    است كه سالمت جسمي و رواني افراد به شده 
   )Bond & Perry, p 71(. »است

تـرين مباحـث فرويـد     كارهاي دفاعيِ مقابله بـا آن از مهـم    و  ترس و اضطراب و ساز
اضطراب حالت ناخوشايندي است كـه سـبب ايجـاد تـنش و نـاراحتي      «نظرية شخصيت است.   در
(شـولتز و شـولتز،    »كنـد  حالِ وقـوع اسـت را در وي ايجـاد مـي      وجود فرد شده و ترسي از آنچه در  در
نـد و   ا . نگراني و عصبانيت و احساساتي نظير آن برخاسـته از تـرس و اضـطراب   )62  ص

هاي دفاعيِ همانندي نيز دارند. همچنين، براي مقابلـه بـا اضـطراب بايـد علّـت       مكانيزم
  بين برد.  كرد و از  را شناسايي ترس
حيات هراس و اضطراب ناشي از آن، رو  و   علّت فضاي پرهول موقعيت ويژة جنگ، به  در

شود. بنـابراين، تـرس و    شدت دچار تغيير و دگرگوني مي و رفتارها و حاالت رواني افراد به
  يابند. حضوري پررنگ مي هاي دفاعي) (مكانيزماضطراب و متقابل آن 

  )فال خونشناختي داستان  (تحليل روانبررسي  و بحثـ 4
بـاني،   كه، بـراي ديـده  روزة سرباز و ستواني عراقي است   روايت زندگي چهار فال خون

يابنـد. سـرباز،    شوند و در سنگري پر از آذوقـه اسـكان مـي    اعزام مي »هـور «ارتفاعات  به
مـردن سـببِ      برد. مـرگ و چگونـه   سر مي هراس دائمي از مرگ به  طول خدمتش، در  در

رسـانند.   مـي   صـبح   ها شبِ اول را با گرفتن فال چيني به است. آن  سلب آسايشِ او شده
موجبِ آن،  شود كه، به خبرهاي شومي مبني بر مرگ سرباز و ستوان گزارش مي فال، در
كـردن    كرد. روز بعد را با دادن گراي محل، درست  شان را حس توان اضطراب روحي مي
يـار گـارد    اينكه، روز سوم، ستوان كنند تا  مي  كردن برف از درِ سنگر سپري  برفي، پارو آدم

اهمـال و   عـد از بررسـي سـنگر و منطقـه، سـتوان را بـه      آيـد و، ب  مـي   كوه باال عراقي از
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يـار، سـرباز، بـراي نجـات جـان       درگيري ستوان و ستوان  كند. با مي گذراني متّهم خوش
دو، پـس از مجادلـه     هنگـام، آن  كُشـد. شـب   يار را مي يار، ستوان چنگال ستوان ستوان از

را  كه هريك جداگانه ماجراگذارند  يار، قرار مي سرِ يافتن مقصر اصلي در مرگ ستوان  بر
اينكـه سـتوان دانشـجوي حقـوق اسـت و        به  علم  كنند. سرباز، با  به مقامات باال گزارش

كند. صـبحِ روز چهـارم،    مي  كشد و به دره پرت پسِ كار برخواهد آمد، شبانه او را مي  از
اسـت و مـرگ خودخواسـته،     سرباز، بين مرگي كه قانون حـاكم بـراي او تعيـين كـرده     

  پذيرد. را مي شيخودك
رفـت و ايـن    مـي   كـار   كاوي، در نقد ادبي، ابتدا براي شناخت رواني نويسنده به روان
  تصريحِ شاريه، . به)206 پاينده، ص  (را خود فرويد آغاز كرد  تعريف

واقـع بـا گفتـار      اي بـا رفتـار و در   گونـه  فرويد معتقد است بيمار بايد ناخودآگاه خود را بـه 
گفتـار) اسـت كـه روان     و هاي متن ادبي و آثار خالّق هنري (كالم نها داشتهدهد، اما ت  بروز

  )67  كند. (ص مي ناخودآگاهان را تفسير
نقد، تأثير ضـمير ناخودآگـاه در آفـرينش اثـر ادبـي، چگـونگي بيـان آن         نوع  اين  در

ت   (كلمات و سخنان)ادبيات   در اثـر    هـاي مـؤثّر در   و ذهن اشخاص و نيز توصـيف موقعيـ
  گفتة حنيف، شود. به مي  بررسي )(متن

بهترين آثار ادبيات جنگ در جهان معموالً آثاري هستند كه صرفاً از مضمون جنـگ سـخن   
هـاي فلسـفي و    كنار اين پديده وجوه ديگرِ زندگي را با مضـامين و نگـاه    اند، بلكه در نگفته
ار حتّـي جنـگ نقـش    اند. در برخي از اين آث تصوير كشيده شناختي يا حتّي عاشقانه به روان
  )75 كند. (ص مي  زمينه را ايفا پس

پردازد، سـعي   جنگ مي از زاوية دشمن و موقعيت دشمن به  ، كه نويسندهفال خوندر 
زبــانِ خــودش يعنــي ســرباز عراقــي  طلبــي دشــمن از شــده واقعيــات جنــگ و خشــونت

ي دور و اي و شـعارپرداز  ترتيـب، اثـر از حالـت كليشـه     شـود و، بـدين    گذاشـته   نمايش  به
كه گفته شد، جنگ باعث ترس و اضطراب  شناختي و... آميخته شود. چنان مضامين روان با

شود و ضـمير ناخودآگـاه افـراد،     هاي هيجاني در بسياري از افراد درگير با آن مي و واكنش
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رو،   ايـن   كنـد؛ از  مـي  اعمـال  هايي) (مكانيزمكارهايي   و  ها، ساز مقابل اين ترس و اضطراب  در
داستان   آن در  از  اين پژوهش، ابتدا به بررسي ترس و اضطراب و اختالالت روانيِ ناشي در

دفاعيِ روان ناخودآگاه و ناهشيارِ ذهن  هاي) (مكانيزمكارهاي   و  مزبور پرداخته و، سپس، ساز
  شود. مقابل اين اختالالت تحليل مي  در

  فال خون تحليل ترس و اضطراب و اختالالت ناشي از جنگ در داستانـ 1ـ4
شـكلِ مسـتقيم و     ، بسامد فراواني دارد و بـه دو فال خونويژه در  ترس در آثار جنگ، به

  ،گفتة دوان پي شولتز و سيدني الن شولتز بهشود.  مستقيم بازتاب داده مي  غير
مسـتقيم تـرس و     آورند؛ اما در روش غير زبان مي ها ترس را به روش مستقيم، شخصيت  در

كارهـاي دفـاعي، توسـل بـه منـابع        و  از موقعيت يـا اسـتفاده از سـاز    شكل فرار اضطراب به
هـاي   گويي، انواع بيماري هاي آشفته، هذيان ها و خواب حمايتي مانند دعا و نيايش، كابوس

  )87 يابد. (ص جسمي و... نمود مي
  شود. ادامه، به بررسي و تحليل ابعاد گوناگون اين اختالالت اضطرابي پرداخته مي  در
جملـه درد معـده،     هاي گوارشـي از  انواع بيماري«طبق نظرية فرويد،  ــ عالئم جسمانيـ 1ـ1ـ4
» هاي اختالل اضطرابي اسـت  ها و درد پشت گردن از نشانه شدن زانوها، گرفتگي عضالت گردن، شانه سست

درياچـة هـور و     اي در جنازه ، اوالً، شخصيت سرباز با ديدن هرفال خون. در )78  (فرويد، ص
كنـد؛ ثانيـاً، اوج ايـن تـرس،      مي  وجودش رخنه  سير عبورشان هراس شديدي از مرگ درم

آن،  پـي   يار است كـه، در  شدن به خيانت و كشتن ستوان يار و متّهم رسيدنِ ستوان  از سر  پس
شود؛ اين رفتارها، سپس، به درگيري و پرخاشـگري   ستوان دچار حمالت شديد هراسي مي

ارائـة    از پيامـدهاي آن، بـا    شود. عالئم جسـمانيِ ناشـي   نجر ميبين سرباز و ستوان عراقي م
از جنـگ و توصـيف حـاالت جسـماني و ظـاهريِ شخصـيت سـرباز و سـتوان           تصويري

ديـد مـرگ    لرزيد و مي كرد، پاهايش مي مي  را كه نگاه  سر  پشت«است:    باني، نمود يافته هنگام ديده  در
(غفّارزادگـان،  » نشـيند  رق سردي كه بـر تيـرة پشـت مـي    آور است؛ سرگيجه، خشكي دهان و ع اينجا سرسام
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اسـت كـه    هاي سرباز عراقي سايه انداختـه   سراسر لحظه  . مرگ و ساية مرگ چنان در)5  ص
 جا) (همان[...]» ترسيد  دانست چرا؟ شايد چون خودش از بلندي مي كرد؛ نمي اش مي صداي ستوان دستپاچه«

  جا) (همان». لرزيد انداخت، بند جگرش مي سر مي  پشت  نگاهي كه به مخورد و، ني ها سر مي روي برف«[...] و 

كاهند و  در بعد رفتاري، مبتاليان به اختالل اضطرابي از تفريحات خود مي« ــ عالئم رفتاريـ 2ـ1ـ4
كنند. همچنين، دچار كاهش يا افـزايش محسـوس    مي  شود از خود دور شان مي هرآنچه را باعث تغيير روحيه

هـا   ، برخـي شخصـيت  خـون   فـال در  .)54  (عطّاري و باقريـان، ص » شوند و اختالل خواب مياشتها 
، خون  فالشوند. شخصيت اصليِ  هاي آشفته مي از وقوع حادثه دچار كابوس و خواب  پس

طول داستان، هرگـز    است و، در   هاي جدي از جنگ متحمل شده يعني سرباز عراقي، آسيب
صورت پايدار و  رو، اختالل اضطرابي در او به  اين  غلبه كند؛ ازتواند بر مشكالت رواني  نمي

كنـد؛   ذهن و در خوابِ خـود تكـرار مـي     ماند. او مرگ را، ناخواسته، مدام در خفته باقي مي
هـا   شـدن زيـر دنـدان مـوش      كه حتّي در ضمير ناخودآگاهش هميشه كابوس جويـده  چنان
[...]» هـاي   بينم؛ خـواب مـوش   ت: [...] من هميشه خواب ميبه ستوان گف  مقدمه رو ...] بي«[: نمايد مي  رخ

  گفتة يونگ،  ها، به و اين كابوس )29  (غفّارزادگان، ص
رواني مطرح  عنوان هيجانات درون ها را به شماري هستند كه فرويد آن [همان] رؤياهاي بي

في داشته هاي نيرومند و عاط خواهند واكنش است؛ مانند عقايد شخصي كه احتماالً مي كرده
شكل عقايد دردناك  شوند و به خور بافت رؤيا مي  شوند كه در اي آشفته مي گونه باشند و به

  )65  سازند. (ص پذير مي نوع واكنش قوي و عاطفي را امكان يابند و هر تغيير شكل مي
شـود و   ناميـده مـي   »واكـنش    رؤياــ «تعبيرِ يونگ، همان  هاي سرباز نيز، به خواب و كابوس

تـوان همـة رؤياهـايي را كـه      گفتـة يونـگ، مـي    . بهجا) همان  (تابد  تفسير را برنمي امكانات
ــدگي يــك شــخص اســت در   برخاســته ــه   ايــن  از تجــارب و خــاطرات گذشــتة زن مقول

كنـد كـه چـرا تجـاربي      . تحليل چنين رؤياهـايي مشـخّص نمـي   جا) همان  (كرد   بندي طبقه
آيـد ايـن تجـارب     مـي   نظر آيند؟ به مي  ودوج  نو به  دست، چنين صادقانه و درست، از  اين  از

سببِ همين جنبـه   كنند و تنها به همچنين جنبة نمادين دارند كه رؤيابين را درگير خويش مي



164
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
داوود غفّارزادگان از ... فال خونداستان يل تحل

 

 

نـوعي واكـنش تعلّـق     هرحال، اين رؤياهـا بـه   شود. به رؤيا بازپرورده مي  است كه تجربه در 
زننده به نظـام عصـبي كـه     سيبگرفته از برخي رويدادهاي آ اند نشئت ندارند، بلكه رؤياهايي

طول جنگ فراوان   شديد در (شوك)شوند. اين نوع ضربة  باعث اختالل رواني و جسماني مي
شويم كه عامل  دارد. در داستان مزبور، با شمار فراواني از رؤياهاي واكنشي مواجه مي  وجود
اش  خـودي  بهكم جنبة خود كنندة آن ضربة رواني است. هرچند درونة ضربة رواني كم تعيين
  كه سراسر كابوس و ترس از موش دهد، رؤيايي از اين نوع ــ مي  دست  واسطة تكرار از را به

كـه ريشـه در    گونه رؤيا ـــ  تواند جبران شود. اين سختي مي شودــ به است و دائم تكرار مي
ا ر  كه ضربة روانيِ محـرّك خـود   هنگامي ــ تا درونة آسيب روان دارد و اكنون خودكار شده

كند  را بازتوليد مي  يابد. بنابراين، ضمير ناخودآگاه سرباز است كه مدام آن نكند، ادامه مي  رها
  آن نقشي ندارد:  و خودآگاه در

كرد. چـرا    هايش فكر آور كوه به خواب سنگ بزرگي ايستاد و در زيرِ هيبت وهم باالي تخته
ؤياهـا پيشـاپيش بـه او هشـدار     انتهـا بـود؟ آيـا ر    هاي بـي  هايش پر از افتادن هميشه كابوس

شدن، حس كرده بود كه اينجا را قبالً بايد ديده   لحظه، موقع پياده بودند؟ پس چرا يك نداده
  )9-8  انداخت. (غفّارزادگان، ص وحشت نمي همه او را به باشد؟ اگر نبود، اين

دادن قـدرت حركـت اسـت كـه پـس از چنـد         دست  از از عالئم رفتاري ديگرِ ترس
را  سـتوان داشـت موقعيـت منطقـه    «شود:  زدگيِ افراد نشان داده مي درپي و وحشت يانفجار پ
؛ زانوهـايش سسـت شـد.    ...“تـا    فعـال دو ”گويد:  دهد و با خنده مي كرد. بعد شنيد كه گرا مي مي تشريح

 )24 (همان، ص .»ديگر نرفت داخل سنگر و...

آسوده غذا  و قدر راحت ا بود اينه مدت«تغيير در ذائقه از ديگر عالئم رفتاري ترس است: 
كرد  مي  داشت فكر اي كه برمي لقمه كرد و هر نخورده بود؛ هميشه غذا توي سنگر سرِ دلش سنگيني مي

 )28 (همان، ص. [...]»لقمة آخر است 
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در بعـد هيجـاني، اضـطراب زيـاد      ــ  1رفتـاري  هاي هيجانيِ  عالئم و واكنشـ 3ـ1ـ4
 »زده، خشم و زودرنجي، كالفگي و... خُلق افسرده و غم« شود. ميهاي فرد  موجب كاهش فعاليت

، فـال خـون  هاي بـارز اخـتالالت اضـطرابي اسـت. در      ويژگي از) 63 (شولتز و شولتز، ص
صـورت عالئـم    بر عالئم جسماني و رفتاري، اختالل حواس پـس از سـانحه بـه    عالوه

شـود كـه    بروز داده مـي  قبيل ترس و اضطراب شديد در وجود سرباز عراقي  هيجاني از
  البتّه دست خودش نيست: 

ها بود. از روز اولي كه او را بـه منطقـه آورده    ذكرش هميشه اين  و  دست خودش نبود. فكر
ديـد كـه،    ها مـي  بلعيدند و كابوس ها را مي هايي بود كه جنازه بودند، ترسش بيشتر از موش

هاي درشت خاكسـتري،   كند و موش جا مي اش را آرام جابه جنازة بادكرده ميان نيزار، آب  در
اند و خيس و بوگنـدو   اش نشسته هاي صورتي كوچك، روي سينه هاي تيز و دست با دندان

چنـان    هـا را در  گذشـت، جنـازه   ميان نيزار مي  جوند [...]. هربار كه با قايق از گوشتش را مي
را تـا خرخـره    كـه زيـپ آن   ميان كيسة خواب ــ  ديد. شب، از وحشت، در روزي مي  و  حال
كـرد سـر بيـرون بيـاورد. بارهـا       ريخت و جرئت نمـي  دماي صبح عرق مي كشيدــ تا دم مي

ها را روي برزنت كيسة خواب حس كـرده و فريـادش را در گلـو خفـه      حركت تند موش
  )8 بود. (غفّارزادگان، ص  كرده

  است: فال خونهاي هيجاني در  احساس ضعف و سستي از عالئم ديگرِ واكنش
هـا و   زدن  دو ه يك اضطراب دائمي و كاهنده در وجودش بوده و انگار همـة آن سـگ  هميش
زانوهايش  ها براي اين بوده كه با اين ستوان قلمي بيايد باالي كوه و ضعف چنان در تالش
  ) 7 كشيدن نداشته باشد. (همان، ص  كند كه جرئت نفس  النه

 »سـتوان «رواني  فتاري و روحيتحوالت ر هاي رفتاري اي ديگر از عالئم واكنش نمونه
گو  است. ستوان، در ابتداي رمان، شخصيت محكم و قاطع و بذله »يار ستوان«از مرگ  پس

را كـامالً   سردي خود چيزي خون مقابل هر  كند در اي دارد و سعي مي پيشه و تقريباً عاشق
را كـه   عيتيتوانـد مـوق   شود كـه نمـي   يار چنان آشفته مي كند، اما بعد از قتل ستوان حفظ
دهـد.   ترسد و ترسـش را بـروز مـي    يار مي آن قرار گرفته درك كند و از جنازة ستوان  در

                                                      
1. behavioral and emotional reactions  
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هـم    سرِ  رسد كه سرباز پشت حدي از پستي و زبوني مي يار، به حقيقت، با مرگ ستوان  در
ديدن صـورت لهيـده و    لرزد و با كند و مي كند و با ديدن جنازه غش مي او توهين مي به

را قبـراق و   كـه راوي در ابتـداي داسـتان او    زنـد؛ درحـالي   يار عق مـي  توانمردة س خون
  است: حال و شجاع در ذهن خواننده ترسيم كرده   سرِ

  »كار كنيم؟ حاال با جنازه چه«ـ 
  »كني؟ انگار خل شدي! جوري مي تو چرا اين«ـ 

  داخل سنگر نگاه كرد و زود رو برگرداند [...].  ستوان به
  »ترسي؟ چيه مي«ـ 
  »ترسم. جنازه مي آره من از«ـ 
  )86 (همان، ص». پات بوده  و  همه جنازه هميشه زير دست آن«ـ 

بـافي   خيال فال خونهاي هيجاني در  از ديگر واكنش ــ2نمايي و بزرگ 1بافي خيال ـ4ـ1ـ4
شـدن بـا واقعيـت بـراي       رو گيرد كه روبـه  بافي هنگامي صورت مي نمايي است. خيال و بزرگ

. كنـد  يمـ   كه دوسـت دارد بنـا   طور خود، دنيا را آن اليخرو، در   اين  ت و، ازشخص دشوار اس
شود، تخيالت فريبنده و  رو مي هاي گوناگون روبه است كه وقتي شخص با شكست  ثابت شده

اش كاسـته   اضـطراب و نـاراحتي    نتيجـه، از   بخشـد و، در  بخش به او ارضاي خـاطر مـي   لذّت
در ايـن مكانيسـم، فـرد،    « 4و ويرجينيـا آلكـوت سـادوك،    3دوكگفتة بنيامين جيمز سا شود. به مي
دوري و   نشينيِ اوتيتيك متوسل شـده و از  ها و كسب رضايت، به عقب پردازي، براي حلّ تعارض طريقِ خيال  از

  خوانيم: چنين مي فال خون. در )67  ، ص3(ج  »جويد گذاريِ عاطفي در رابطه با ديگران سود مي فاصله
ميـان راه بـه چيزهـاي ديگـر فكـر        كرد و تـوي ماشـين در   اين چيزها فكر مي هم االن به  شايد
سـياهي و سـتبري     بود؛ اما ديد فقط يك طرّة افتاده بر پيشاني يادش بود و گردنـي كـه از    كرده
را   لرزيـد ايـن چيزهـا    كه روي سنگ سر ايستاده بود و مي  مانست [...] و حاال كندة چوبي مي  به

 )72  (غفّارزادگان، صبافت.  براي خودش مي

قالب واكنش هيجانيِ خواب و رؤيـاي صـادقه     بافي از واقعيت تلخ در گاه اين خيال
ه      كه در نمايد؛ چنان مي رخ هـا   ابتداي داستان، وقتي سرباز عراقي و سـتوان بـه بـاالي تپـ
  است:  كند آنجا را قبالً در خواب ديده  رسند، سرباز حس مي مي

                                                      
1. dreaming      2. fantasy 
 

3. Benjamin James Sadock    4. Virginia Alcott Sadock 
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و ستوان ايستاده بودند، چنان وضوحي بود كه مثل يك رؤيـاي   در اين سمت، جايي كه او
رسيد. شايد بارها اين خواب را ديـده بـود كـه ايسـتاده ميـان       مي  نظر  خوشِ باورنكردني به

  )10 درخشيد [...]. (همان، ص تپة ماهور و هوا از روشنيِ شفّافي مثل آيينه مي چند
قالب تجسم خيال   است، در  شده بيني مرگ، كه يك واكنش هيجاني براي سرباز پيش

  كنند: هايي از مرگ، سرباز عراقي را رها نمي هايي با مدال موش و سرهنگ
پـوشِ   هـاي خـاكي   مـوش    پلكيدند ـــ  جا مي هاي سبك دستي همه هاي مرگ با مسلسل جوخه

هـاي   هاي تشويقي و جيب از مدال  هاي پر ها، با مشت ها و سرهنگ پشت سنگرهاــ و سرتيپ
  )15  (همان، ص»! برو بمير«دهان بودند:  از حكم اعدام، همه يك  پر

  فال خونكارهاي دفاعي در داستان   و  سازتحليل  و بررسيـ 2ـ4
كارهـايي    و  روان آدمي، براي مقابله با عـوارض روانـيِ برخاسـته از جنـگ، سـاز     گفتيم 

هـاي دفـاعي    يسممنظور، مكان مقابل عوارض منفي جنگ و... دارد. بدين  منظورِ دفاع در به
ت     طور ناخودآگاه اعمال مي اغلب به شوند و معموالً با تحريف و انكـار و تبـديل واقعيـ
شوند؛ كاركردهاي مثبتي همچون محافظت از خـود و   اند و موجب خودفريبي مي همراه

ت و      تواننـد در  زيادي مي  حد  كاهشِ اضطراب درد دارند و تا سـازگاريِ بهتـر بـا موقعيـ
  گفتة رايكمن،  . به) Gramer, p 667(رنجور كمك كنند  روان شخص محيط به

درگيـري و  » فـرامن «و » نهـاد «هميشه، براي ارضاي تمايالت، اميال و غرايز جنسـي، بـين   
اثر اين درگيـري محفـوظ     كشمكش وجود دارد و، براي اينكه تعادل رواني و شخصيتي در

كـه كيفيـت     كند كه از اضطراب ــ ده مينقش ميانجي داشته و از وسايلي استفا» من«بماند، 
هـاي عصـبي را تشـكيل     هاي رواني و واكنش نامطلوبي است و تقريباً سرمنشأ تمام بيماري

را  هـا  هـاي دفـاعي هسـتند كـه آن     دهدـــ نجـات يابـد. ايـن وسـايل همـان مكانيسـم        مي
  )12 گويند. (ص نيز مي 1»هاي دفاعي من مكانيسم«

، خون فالترتيبِ بازتاب در  ي مقابله با اختالالت اضطرابي، بهها ترين راه ادامه، مهم در
  شود: مي  بررسي

                                                      
1. ego defence mechanisms  
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تحريـف    هـاي دفـاعي اسـت كـه، بـا      كـار   و  جمله سـاز   از ــ 1واكنش وارونهـ 1ـ2ـ4
غريـزه   وقتـي ابـراز يـك   «حقيقـت،    كنـد. در  برابر اضطراب محافظت مي  را در واقعيت، فرد

آن ممكن است جايگزين شود. به اين مكـانيزم دفـاعي واكـنش    شود، مخالف  مي اضطراب زياد منجر  به
(النـدين،   »آميـز آن تشـخيص داد   تـوان از ابـراز اغـراق    شود. اين مكانيزم را اغلـب مـي   وارونه گفته مي

آميزانـه   هـاي خـود را اغـراق    نوع واكنش، فرد آرزوها و اميـال و تـرس    اين  . در)273  ص
نوع دفاع   شوند. اين يارانه و در نقطة مقابل ابراز ميكند، زيرا اميال سركوفته ناهش مي  ابراز
كارهـاي    و  ديگر ساز از فال خونآزردگيِ وسواس است و در  هاي روان از مشخّصه يكي

را  وارِ شخصـيت اصـلي    دفاعي نمود بيشتري دارد، زيرا در آن اغراق تفكّـرات وسـواس  
آميز از واقعيت  شكلي اغراق را به هاي خود كه ترس كنيم؛ طوري دربارة مرگ مشاهده مي
  دارد:  دردناك مرگ ابراز مي

بار بود كـه دسـتش بـه جنـازة      گشتند. اولين ها را از آب گرفته برمي [...] بايد هرچه زودتر مرده
هايش را لرزاند و بويي شـنيد   آوري استخوان خورد [...]. ناگهان سرماي چندش خيس و لزج مي

دادن اولـين جنـازه،    حركـت   كـرد. بـا   هان را پر از زرداب تلخ مي[...]؛ بويي كه فكر را سياه و د
هـا شـروع شـد؛     بعـد كـابوس مـوش     بـه   آن  هـا و از  موشِ درشت شناكُنان رفتند ميان نـي   چند
شـدند. (غفّارزادگـان،    روز پروارتـر مـي   خوردنـد و هـر   هايي كه گوشت آدم را با ولع مي موش
  )10  ص

هـاي خـود    ار مزبور براي تسكين آالم و مصيبتك  و  هاي داستان از ساز غالب شخصيت
باالي   سنگري در  اي، كه زندگيِ حين جنگ در كنند. نويسنده توانسته با نگاه تازه مي  استفاده

نوع واكنش   جملة موارد شمول اين  كند، به نقل داستان بپردازد. از هاي هور را روايت مي تپه
زدگي و  جمالت طوالني است كه گاهي دلهاي داستان از شگرد اطناب و  استفادة شخصيت
واكنشـي وارونـه،     ، درخـون   فالهاي  سازد. برخي شخصيت ها را نمايان مي مالل شخصيت

شوند و، با توجه به فقدان زمينة قبلي در داستان و تكاپوي كـافي   طور ناگهاني متحول مي به
تحول شخصيت ستوان شود.  شدن، خواننده دچار شوك مي   نداشتنِ شخصيت براي متحول

                                                      
1. reaction formation 
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تهـوع و    يـار دچـار حالـت    شدن سـتوان   پايانِ داستان به فردي كه از ديدن خون و كشته  در
شود و نيز تحول شخصـيت سـرباز عراقـي از سـربازي زيردسـت و مطيـع و        هوشي مي بي

پايـانِ داسـتان بـه سـتوان مـافوقِ خـود         آداب بـه شخصـيتي جسـور، كـه حتّـي در       مبادي
  است.  هاي وارونه هاي واكنش كند، از نمونه مي  پرخاشگري

اسـت؛ شخصـيتي كـه     ترين واكنش وارونه  پايان داستان نيز مهم  خودكشي سرباز در
زند و  مي  ترسيد اكنون به قتل دوستانش دست سببِ ديدن كابوس مي خوابيدن به حتّي از

 اسـت)  شـده   مالً حسـاب (كـه كـا  و قتـل سـتوان    (كه كامالً اتّفاقي اسـت) يار  واقع قتل ستوان  در
نهايـت، ايـن سـرباز اسـت كـه        شود براي تصميم سرباز به خودكشي و، در اي مي  مقدمه
  گزيند. مردن را برمي  چگونه

را   م)، حـوادث زنـدگي هويـت و خودمفهـوميِ فـرد       1993( 1نظرية رنـه ژيـرار   اساسِ  بر
از تغييـرات    دسـته  ند. آنكن شو هاي هويتيِ وي ريشه شود كه حمايت كند و باعث مي مي  تهديد

خويش، تأثير   و  زندگي، كه مبتني بر برنامه و قابل انتظارند، مانند بازنشستگي يا مرگ طبيعي قوم
اي.  حرفـه   و  هـاي شـغلي   كمتري در رفتار خودكشي دارند تا تغييـرات نـامنتظره ماننـد ناكـامي    

  )76  (محمدپور، ص
ي بـودن در سـكوت محـض و    معنـا  فردي كه به خودكشي تمايل دارد بـودن را بـه  

انگارد،  آسودگيِ خودكشي را راهي جهت رسيدن به آرامش دروني و آسودگيِ خاطر مي
ورطـة    را در كه وقتي سرباز عراقي خود آور رهايي يابد؛ چنان كه از زندگي رنج طوري به

هـاي   از بـازجويي  رنـج ناشـي    و  بيند، براي رهايي از مشكالت شـغلي و درد  نابودي مي
  گيرد: سا، تصميم به مرگ خودخواسته ميفر طاقت

كـرد؛ ايسـتاد بـر لبـة پرتگـاه،       خواند و دسـتور آتـش را صـادر مـي     حاال حكم را خودش مي
بـاالي پرتگـاه.    خورد به مختصات منطقه را دقيقاً حساب كرده بود: حداكثر ششمين گلوله مي

ات   اي سرد و سياه [...] و گر او آنجا ايستاده بود در بلنداي صخره ا داد شش گلوله بـا مختصـ
  )101  مشخّص [...]. (غفّارزادگان، ص

                                                      
1. René Girard   
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از  يكـي  سـركوب «انـد.   دو يـك واكـنش دفـاعي     هـر  ــ1زني يا واپس  سركوبـ 2ـ2ـ4
 »شـود  آن متوسل مـي  مواقع اضطراب به كارهاي دفاعي است كه بيمار در  و  ترين ساز ترين و رايج ابتدايي
ال و كامـل،     وسيلة آن، يك كشش نامطلوب، بـه  و به )181 ص 3يز، و دالبي 2(جونز طـور فعـ

كـردن واقعيـات     ناپـذير  كار، بـا برگشـت    و  اين ساز«شود.  صحنة هشياريِ فرد بيرون رانده مي از
كـار    و  سـاز . )223 ص 5و لبيهـان،  4(گـرين  »آورد مـي   وجود  افكار و اميال و خاطرات، ناخودآگاه را به

شـدن از شـهر و     سـرباز، بـا دور  راواني دارد. مثالً، نمود ف فال خوندفاعي مزبور نيز در 
ا    زندگي و خاطرات گذشته، افكار ناخوشايند خود را به ناخودآگـاه ذهـن مـي    رانـد؛ امـ

شوند، بلكه پيوسـته سـعي در ابـراز خـويش دارنـد و ايـن        گاه محو نمي افكار هيچ اين
دريافـت. همچنـين،    باب مـرگ   درپي سرباز عراقي در توان از تصورات پي را مي ويژگي

(انـزوا،  اي  هـاي عديـده   رنجوري هاست كه سرباز عراقي به روان قبيل سركوب سببِ اين به
حـالِ جويـدن     هـا در  بود يا ديدن مـوش   اي كه انگشتانش را قطع كرده گرايي، توهم ديدن پسربچه درون
شـود،   متوجه مـي رنجور  معالجة بيماران روان  كه فرويد در شود و، چنان مبتال مي ها) جنازه

ندادن به آن اميـال    كردند و اين سركوب و مجال  هاي نفس ثانوية خود را سركوب واقع خواسته  ها در آن«
  )28  (پاينده، ص. »است  ها در آنان شده رنجوري باعث انواع روان

تمامِ  شدة مرگ، با افتد اين است كه فكر سركوب اتّفاق مي فال خونآنچه در داستان 
  سازد: واهد ابراز شود و عالئم اين سركوبي را نمايان خ نيرو، مي

شـان    دادند؟ تنها لحظـة مـرگ بـود كـه چهـرة واقعـي       ديگران چطور ترسشان را قورت مي
كردند حاال افتاده بودند به  گفتگو مي  و  هايي كه تا چند دقيقة پيش گپ م شد. همان آد مي  رو

ترسند كه تخيل قوي دارنـد، زيـرا    ز مرگ ميوال [...]. شنيده بود فقط كساني بيشتر ا  و  هول
  )15 ها بس عظيم است. (غفّارزادگان، ص نظرِ آن  هول مرگ در
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از  به اين صورت است كه شخص، براي گريز زني) (واپسكار سركوب   و  عملكرد ساز
نيز گـاهي   خون فالگردد. در  دور بازمي  چندان اي نه رنج زندگي، گاهي به گذشته  و  درد

كـرد   فكـر «بود:  آن لحظة موعودي است كه سرباز در خواب ديده زنيِ واپس زدن اين پس
خـوار رهـا    هـاي آدم  دست كابوس مـوش   كه از تواند آخر كار باشد. آن لحظة موعود و حاال هرجايي مي

گـوييِ   ستوان پيش. )9 (همان، ص [...]»تر در كمينش نشسته  مراتب [...] سبعانه شده، شايد چيزي به
زند  مي  كه كاسة پر از حشرات در فالش آمده، چنين واپس ا فال چيني، هنگاميرا ب مرگ

از حشرات جنبنده؛ نگرانـيِ كـار روي     ظرفي پر”مزخرف است؛ ببين چه نوشته: «كند:  و سركوب مي
اي [...] و خنـدة   گوشـه  كتاب را بست و پـرت كـرد بـه   “. است؛ غفلت عظيم و تباهي آنچه كه پوسيده 

  )36 همان، ص(. »كرد عصبي
گفتـة   اصـل، بـه    در كـه كاوي است  يك اصطالح روان ــ1وااليش يا تصعيدـ 3ـ2ـ4

  سادوك و سادوك، عبارت است از:
سمت رفتار اجتماعي قابل قبول و تمجيد. تصعيد شكل خاصـي   هاي غريزي به تغيير كشش

يـات و هنـر.   به ادب جاسازي است كه جنبة سازندگي و خالّقيت دارد؛ مانند گرايش از جابه
صـورت قابـلِ     اي است كه هدف اصـليِ آن حفـظ شـده، امـا موضـوعِ آن از      وااليش تكانه

مسـتلزم رفـع    2شـود. وااليـش ليبيـدوئي    اعتراضِ اجتماعي به موضوعي باارزش تبديل مي
نهنـد.   را ارج مـي  آن هاي سائق و پذيرش چيزي است كه فرامن و اجتماع جنسيت از تكانه

گيـرد   بخش صورت مـي  هاي لذّت ها و ورزش طريق بازي  اي پرخاشگرانه ازه وااليشِ تكانه
مجرايـي   را در دهد كـه غـرايض   ، به فرد اين امكان را مي»نوروتيك«هاي  و، برخالف دفاع

را تعـديل   كند تا محكوم شده يا بازگردانده شوند و شخص احساسات خـود  خاص تخليه
  )87 ، ص3نموده و متوجه هدف يا شخص مهمي سازد. (ج 

گوشـانة   هاي بسياري از وااليش و تصعيد را در رفتارهـاي بـازي   ، نمونهفال خون  در
  توان ديد و بسامد آن نيز در داستان نسبتاً زياد است:  ستوان مي

                                                      
1. sublimation      2. libido 
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بود  دورِ خود چرخيد و نگاهي به دهانة تاريك سنگر انداخت كه ستوان درون آن گم شده
خيـال! اگـر او هـم     آمد، چـه بـي   سيم مي ش با بيكردن  زدن و كار و حاال فقط صداي سوت

كـرد   شود الكي زمزمه دام [...] مگر مي  دام  گذشت! دام طوري بود، زندگي چه راحت مي اين
  )32 جور هست. (غفّارزادگان، ص و بشكن زد؟! جنَم هركس يه

اي كه در جنگ به او واگـذار   كردن به موقعيت آزاردهنده  ستوان، براي رهايي از فكر
دهـد. سـعي دارد    آورد و گاه براي تفنّن و تفـريح گـرا مـي    طبعي روي مي ده، به شوخش
رو،   ايـن   مناظر بكر طبيعت كوهستاني و آرامشِ آن براي تمدد اعصاب بهره بـرد و، از   از
جاي شخصيتي پايبند به اصول و مقرّرات نظامي، به فردي سـرزنده و شـاداب تبـديل     به
دستورهاي نظامي نيست. شايد همين نكات ريـز باشـد كـه    شود كه چندان پايبند به  مي

د   است. رفتار و اَعمال او به تبديل كرده  »شخصيت نوعي«به  »تيپ«را از  ستوان راحتي مؤيـ
منظـرة   بينـد، مسـحور زيبـايي آن    هاي رقصان برف را مي اين مطلب است كه وقتي دانه

كنـد،   شـروع بـه رقصـيدن مـي    گـذارد و بـا سـرباز     شود؛ تفنگ را زمين مي زمستاني مي
ستوان «حين مأموريت هرگز به اين مسائل توجهي ندارد:   كه يك نظاميِ متعهد در درحالي

زمـان   شانه، هم  در  طرفش و دست هاي رقصان برف را ديد، تفنگ را گذاشت كنار؛ دويد به [...] وقتي دانه
  )34 (همان، ص. »و هماهنگ شروع كردند به رقص پا

شـود. او   ي كه الزمة شخصيت ستوان است در رفتارش ديـده نمـي  خشكي و خشونت
سرباز  سر خود را نگاه و با  گاهي پشت  چند  از  رود و هر شاداب و سرزنده از كوه باال مي

انـداخت؟   تختـه مـي   هـا شـلنگ   همه شاداب و سرزنده روي سـنگ  چطور ستوان اين«كند:  مي شوخي
صداي تيز شاد كودكانه   ؛ به...“بيا ... بيا ”زد:  شوخي نهيب مي ايستاد و به داشت، مي قدمي كه برمي  هرچند
  )5  (همان، ص [...]».

  شود: اي ديگر از شادابي ستوان در اين سطور مشاهده مي نمونه
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بند  طرفش؛ گلولة برفي آمد درست خورد به ستوان [...] مشتي برف برداشت و پرت كرد به
حال نشده با مافوقش گرم بگيرد   ان بدهد؛ تاالعملي نش دانست چه عكس حمايل [...]. نمي

  )6 ها بكند. (همان، ص هاي خركي كه ميان سربازها معمول است با آن اين شوخي يا از
كار مزبور   و  گيري از ساز ، بهرهفال خونيكي ديگر از مصاديق وااليش و تصعيد، در 

  بازي است: به موسيقي و ورق بردن اموري مانند پناه  در
شود؛ هوس چيزهاي ديگر هم  تر مي ي را درآورد. ستوان سوت زد. آدم حريصهاي باز ورق
من هميشه خواب «موج راديو را چرخاند. آهنگ ماليمي توي سنگر پيچيد [...]؛ گفت:  كند. مي
  )29  (همان، ص .ستوان صداي راديو را زياد كرد[...]». هاي  بينم؛ خواب موش مي

ة نقطـ ك كشش غريزي در تعقيب سرسختانه و فعـالِ  كردن ي سركوب« ــ سازي واكنشـ 4ـ2ـ4
گفتـة تقدسـي،    . بـه )98  ، ص3(سـادوك و سـادوك، ج    »كنـد  مقابل و متضاد آن كشش تجلّـي مـي  

ـ   ـــ  »مـن « سازمان ،ت دفاعياليفع نوع   اين  از آمـده  پديد فصـل اخـتاللِ    و  حـلّ  منظـور  هب
احي و اجرا واكنشي طرّــ )97 (ص  »الزامات وجـدان  هاي محيط يا تمايالت غريزي و واقعيت« در
دهـد كـه اگـر ايـن اخـتالل وجـود        مي نشانخود  از فرد شخصيتي، طي آن، د كهكن مي

خود جريان يافته ة سازي در باالترين درج بازنمايي، اغراق و معكوس اين در« .داد مين نداشت نشان
  جا) (همان. »كند خطر دفع، با قدرت ،بتواند تا مكانيزم دفاعي

پافشـاري در رفتـار و فزونـي تكـرارِ آن      سـازي  كارِ واكنش  و  هاي مهم ساز ويژگي  از
نيـز تـرس از مـرگ و ارتفـاع و اضـطراب دائمـاً        فـال خـون  كه در داستان  است؛ چنان

هـا   شـد. روي بـرف   تـر مـي   رفـت، راه سـخت   هرچـه بـاالتر مـي   «شود:  وجود سرباز تكرار مي  در
  )6 (غفّارزادگان، ص .[...]»لرزيد  انداخت، جگرش مي سر مي  تنگاهي كه به پش خورد و، نيم مي  سر

بـا   ة متضـاد زيـ غر، كنـد كه گفته شد، اگر فردي يك كشش غريزي را سركوب  چنان
ـ   تـوان دريافـت در   ميكه  اي گونه دهد؛ به را شديداً در رفتار خود بروز مي آن  يِلاصـ  ةالي
 خـون  فـال در . جريان است  موجود در هاي موقعيتهاي معكوس  پردازش شخصيت نآ

بينـيم كـه سـرباز موقـع درگيـري بـا سـتوان بـرخالف          يار، مي از كشتن ستوان نيز، پس
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كند و، موقـع   مي رفتار به اطاعت مافوق و رعايت احترامِ اوست)  (كه مجبوراش  شخصيت اصلي
  دهد: از خود، واكنشي متضاد با شخصيت اصليِ خود بروز مي دفاع

ستوان صورت » گذارم كلك بزني؛ ديگر آب از سرم گذشته! نمي«اد زد: دم گوش ستوان فري
فرياد زد: » فهمي؟ براي اوست. فقط هجده سال دارد. مي«آلودش را آورد باال:  پرخون و اشك

شرف را كشتم!  من براي تو آن بي«[...] «؛ كوبيد به پسِ گردن ستوان: [...]»كثافت عوضي «[...] 
كشمت!  اگر نگويي مي«داد؛  زد و جواب نمي پا مي  و  ستوان دست» تي؟كار داش سيم چه بي  با

  )60- 59  (همان، ص». گويي سگ ديگر كمتر [...]؛ مثل سگ دوروغ مي  يك
مثابـة نيروهـاي    فرويد غرايز را، به ــ 2جاشده يا پرخاشگريِ جابه 1جايي جابهـ 5ـ2ـ4
جهـت    زنـدگي كـه در   ) غرايـز 1بنـدي كـرد:    دهندة شخصيت، در دو گروه طبقـه  سوق
صـورتي   شـكل ميـل بـه مـردن در افـراد بـه       ) غرايز مرگ كه بـه 2نمو فرد است؛   و  رشد

هـاي   خـاطر درخواسـت   بـه «نظرِ الندين،   . از)76 يز، ص جونز و دالبي ( ناهشيارانه وجود دارد
ن اسـت  صورت مسـتقيم ارضـا شـود، ممكـ     كه انرژيِ يك غريزة خاص نتواند به و جامعه، وقتي 3فرامن

  )70  (ص. »جايي است نامِ جابه جهت ديگري هدايت شود كه نتيجة آن فرايندي به به
اين توضـيح    است؛ با فال خونجايي در  ترين موضوعات جابه انديشي يكي از مهم مرگ

را   هايي كردن خاطرات تلخ نيست و جنازه كه شخصيت سرباز عراقي، چون قادر به فراموش
ا، چـون       فكـرِ چگونـه   ياد ببرد، دائماً در تواند از يطولِ مسير ديده نم  كه در مـردن اسـت امـ

هـاي مكـرّر    انديشـي  صـورت مـرگ   شود، جنـگ در وجـود او بـه    آرزوهايش برآورده نمي
اي  جـاييِ قابـل مالحظـه    معـرضِ جابـه    خصـوص در  غريزة مرگ بـه «نظرِ الندين،   شود. از مي گر جلوه
كُشيم. بنـابراين، غريـزة    طور معمول خود يا ديگران را نمي است، ما بهدارد. چون اين عالم غرايز زندگي   قرار

گيـري از مكـانيزم    ، بهـره خون  فال  . در)270  (همان، ص »هاي ديگري برآورده شود شيوه مرگ بايد به
سببِ موقعيت جنگي و فضاي ترس و اضطراب و پرخاشگريِ افـراد زيـاد اسـت.     مزبور به

اينكه   (باو ستوان  حدش)  از  گيريِ بيش دليلِ سخت (بهيار  ، ستوانداستان) ابتداي همان (ازسربازِ عراقي 

                                                      
1. aggression    2. displaced aggression 
 

3. meta-I       
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انـد تـا    نحـوي دچـار اضـطراب و هـراس     ، همه، بـه سرد است) ابتداي داستان كامالً شاد و خون  در
دادن و پرخاشـگري   (حتّي فحـش  »جرّ بحث«جاييِ  از واكنش جابه  گيري بهره  را با  حالت خود  اين
  دهند:  تخفيف يكديگر)  به

  »ها را به توپ ببندند؟ چه گفتي آن  براي«ـ 
  [...].»كنند  ها؟ تو جنگ، حلوا پخش نمي ها را؟ روستايي كي«ـ 
  »رفتند. اما داشتند راهشان را مي«ـ 

  )54  (غفّارزادگان، ص [...]».كن ديگه!   بس«ستوان كالفه دستش را تكان داد: 
بـا    آمـدن   شود. كنـار  بروني مي فكني، تهديد درونيدر فرا«گفتة الندين،  به ــ1فرافكنيـ 6ـ2ـ4
اينكه شخص بپـذيرد    جاي آمدن با تهديد ناهشيار است. به  تر از كنار راحت“ من”تهديد بيروني براي  يك

سـطحِ    ايـن پديـده، در  «. گفتني است كه )273 (ص »كند است، ديگري را سرزنش مي كه خطا كرده 
شـرايط طبيعـي نيـز ايـن      شـود. در  كار در افراد پارانوئيد ديده ميهاي آش صورت هذيان پريشانه، به روان

  )111 (جزايري، ص. »گيرد وفور مورد استفاده قرار مي مكانيزم دفاعي به
دادن و   اسببِ گـر  را به  ستوان صورت است كه وقتي سرباز ، گاه بدينفال خونفرافكني، در 

يـادآوريِ    بـا  را ـــ   ، ستوان گنـاه خـود  كند دفاع بازخواست مي شدن مهاجران بي نتيجه كشته  در
  دهد: مي  كند و موجه جلوه دست سربازــ فرافكني مي شدن انگشت پسربچه به بريده

هـا كـه    تا گرا را دادم [...]؛ ايـن   حتم دارم به ما شك كردند. خوب است آن چند«ستوان گفت: 
دسـتش   اي كه تو انگشتر از هكه نبايد گلوله حرام كرد. مگر آن بچ  نيروي نظامي نيستند. بيخود

  )45  رفت. (غفّارزادگان، ص  حرف ستوان مثل نيشتر توي قلبش فرو» درآوردي نظامي بود؟
كنـد:   مـي   كردن ستوان جلـوه    شكل سوءظن به خيانت يار به فرافكني گاه در رفتار ستوان

. )51  همــان، ص» (آورنـد  كــنم بابايتـان را درمــي  شـما خائنيــد؛ فقـط خورديــد و خوابيديـد. گــزارش مـي    «
هاي شخصـيتيِ   جانب ديگران از ويژگي  داشتن از  دليل و گمان توطئه هاي بي داشتن   ظن سوء

ور  سـتوان حملـه    دليـل، بـه    همين  يار است كه دچار پارانوئيد است و، به فردي مانند ستوان
ديگـران مشـخّص   كند كـه بـراي    هايي را به منش يا حيثيت خود تصور مي حمله«شود. فرد پارانوئيد  مي

 »اسـت  هاي بدون توجيه  ظن دادن با خشم و حملة متقابل، سريع است و دچار سوء  نشان  نيستند و، در واكنش

                                                      
1. projection  
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كـه   نوعي دچار پارانوئيدند؛ چنـان  داستان به  هاي اين حقيقت، شخصيت  . در)246  (كريمي، ص
  يار همراه با سوءظن است: رفتار سرباز نيز با ستوان بعد از كشتن ستوان

ستوان را تنها گذاشت [...]؛ گوش ». چيز را بيندازي گردن من گذارم همه نمي«يقة ستوان را گرفت: 
  )58  داشت. (غفّارزادگان، ص  نظر  ترين صدا و حركت ستوان را در تيز كرده بود و كوچك

اي  نوع خاصي از فرافكني است كه، در آن، شخص عذر يا بهانـه  ــ 1تراشي دليلـ 7ـ2ـ4
  كهاست ترتيب   اين  بهگفتة تقدسي، آن  و، به نظرِ اجتماعي پذيرفتني است  ه ازآورد ك مي

ناهنجـاري كـرده    توليد ،دادن شرايط موجود جلوه  منطقي  غير دليلِ هب ،هايي كه تاكنون تحليل
ـ  منطقـي را منطقـي    هاي متفاوتي جايگزين شود كه غيـر  بايد با تحليل ينـد  اايـن فر د. نمايان

، هاي قابل پذيرش شـعورآگاه  چهارچوب منطق  ه درالبتّ ،واقعيت چيزي جز تحريف و جعل
از   يـك تنـاقض درونـي عـاجز مانـده، يكـي       حـلّ  در »مـن« كه سازمان زماني..]. .[ نيست
 منظـورِ  تراشـي بـه   وجودآمده، توجيه و دليل هب براي رهايي از اضطرابِ ،دفاعي هاي مكانيزم
  )89 . (صستا منطقي  نماياندن امور غير  منطقي

يار شخصيتي جدي، مصمم، منضبط و تابع قوانين نظـامي اسـت و    ، ستوانفال خوندر 
دادنِ  انجـام   گونـه كوتـاهي در   انگار و خائن است؛ بنـابراين، هـيچ   كند ستوان سهل گمان مي

دادن امور محولـه نـوعي    هاي ستوان را در غفلت از انجام پذيرد و عذرآوردن وظايف را نمي
مـافوقش    دهد مراقب رفتارِ خود بـا  كه وقتي ستوان به او تذكّر مي ؛ چناننددا تراشي مي دليل

. او )79  (غفّارزادگـان، ص » گـذارم  كه به وطـن خيانـت كنـد احتـرام نمـي      من به كسي«گويد:  باشد، مي
ديگـر،    سـوي   كنـد. از  مـي   تراشي دادن خيانت به وطن دليل  احترامي به ستوان را با نسبت بي

تراشـي   كـار دليـل    و  ، بـه سـاز  ندادن)  سببِ گرا (بهيار  هايي از سرزنش ستوانستوان نيز، براي ر
كنيد. دشمن جلوي چشمتان رژه  نمي  تان عمل شما به وظيفه«آورد:  مي  بودن برف روي  بر سنگين  مبني

پايـانِ داسـتان نيـز      . در)48  (همـان، ص [...]» هـم زد    هايمان را به وقت [...] برف همة برنامه رود، آن مي
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را   يـار  شـدن سـتوان    دارند كشته  تراشي، قصد كار دليل  و  گيري از ساز رباز و ستوان، با بهرهس
را علّـت عمـل     انگاري و خودنمـايي و مداخلـه   گونه هريك سهل موجه جلوه دهند و بدين

زيرِ   را از  داند و نجات او يار را دلسوزي براي ستوان مي داند. سرباز كشتن ستوان ديگري مي
  كند: تراشي مي يار فرافكني و دليل انچنگال ستو

  [...].»اين تو بودي كه تيراندازي كردي «ـ 
  [...].»كرد  ات مي من براي تو اين كار را كردم. داشت خفه«ـ 
  »من گفته باشم [...] قاتل تويي نه من.«ـ 
  »حاال.  گفتي نه زدي مي پا مي  و  موقع كه داشتي دست اين را آن«ـ 

  )54  لرزيد [...]. (همان، ص خت؛ آشكارا تمام بدنش ميستوان شانه باال اندا
دست   سببِ برداشتن انگشتر فيروزه از همچنين، سرباز، براي فرار از سرزنش خود به

را ندزديـدم؛   من ايـن انگشـتر  «كند:  تراشي مي پسري كه تير خورده بود، چنين نزد خود دليل
  )31  (همان، ص» خواستم مال من باشد، همين! فقط مي

بهتر فرد است.   هاي دفاعي جهت سازگاريِ كار  و  يكي از ساز ــ1 همانندسازيـ   8ـ2ـ4
دهد يا  مي  قالب فرد ديگري قرار  شخص ناآگاهانه خود را در«گفتة الندين، در اين نوع مكانيسم،  به

. )272  (ص» دهد مي  كند و رفتارها و اَعمال او را نيز الگو يا سرمشق قرار را با او يكي احساس مي  خود
را   هاي رواني، خود نيز در مواردي شاهديم كه سرباز، براي رهايي از كشمكش فال خون  در
  كند:  مي  همانند »درخت«عامل خارجي يعني با   با

اين درخت «ــ گفت:  چقدر تنها!   كنار نهر ثابت ماند و ــ  نگاهش روي درختچة كوتاهي در
». تـا عجـين اسـت؛ مـن بيفـتم او هـم        نوشد. سرنوشت ما دو آب نهر من مي  من است و از

  )22 (غفّارزادگان، ص
را  هـاي روانـي برهـد، خـود     من، براي آنكه از كشـمكش «پور، در همانندسازي،  گفتة آريان به

هـا   كنـد تـا هماننـد آن    ها را جذب مي كند؛ يعني خصوصيات آن منِ برتر يا عوامل خارجي منطبق مي با
سرباز عراقي،  كه چنان؛ )198 (ص »امل عمدة رشد انسانيت استشود [...]. اين مكانيزم يكي از عو
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از خـود يعنـي    براي اينكه اضطرابِ خـود را تخفيـف دهـد، خـود را بـا انسـاني برتـر       
  نشست: بسته زير درخت مي كند كه چشم مي  پيامبري همانند به

نشست زيرِ  بسته مي دانم كدام قوم چشم ديگر چشم باز نكرد [...]؛ كجا خوانده بود كه پيامبرِ نمي
  )25  بسته نشست. (غفّارزادگان، ص چشم» درخت من«شد رفت و زير  درخت چي؟ [...] كاش مي

شـود.   هاي سرباز استنباط مي جمله احوالي است كه از واگويه رجا و نااميدي از  و  خوف
را   دكند و خـو   او، براي رهايي از نااميدي و تنهايي، سعي دارد از اين واكنش دفاعي استفاده

تنهاست؛ اما ستاره چرا، هنـوز داشـت. بـاالي      و ديد عجبا هيچ درختي ندارد و تنهاي«اميدوار نشان دهد: 
  )35  (همان، ص[...]». اقبال يارش بود  و پرتگاه ايستاده بود. پس هنوز بود و بخت

ـ  1انكار يا انكار واقعيتـ 9ـ2ـ4 روش ديگـر، بـراي مواجهـه بـا تجـارب و افكـار        ــ
 مكانيسـم دفـاعيِ انكـار   «، گفتة دوان پي شولتز و سيدني الن شولتز بههاست.  انكارِ آن دردناك،

پـذير   معناي نپذيرفتن و انكار وجود تهديد بيروني يا رويـدادي آسـيب   راني دارد و به پيوند نزديكي با واپس
سـتفادة فزاينـده   بـافي و بـازي اسـت. ا    خيال ترين شكل انكار ل معمو«. )64  (ص» است   است كه رخ نموده

نمـود دارد؛   فال خـون كار نيز در   و  . اين ساز)89  (احمدوند، ص »پريشي است انكار بيانگر روان  از
كنـد   مي  هاي عيني را انكار هاي دردناك واقعيت بيروني و تجربه از جنبه  بعضي مثالً، سرباز

  دهد: مي  يا مورد ترديد قرار
رفـتن چـه خـوب بـود؛       دنيـا   از  ت [...] سـير داشتني [...] عمـر طـوالنيِ بابركـ    مرگ دوست

دهند. راستي چرا تا حاال وصيتش را ننوشته بـود؟ [...] شـايد    ها نشان مي فيلم كه در  طور آن
ترسيد. خيال مردن نداشت. براي چـه بايـد    كرد؛ اما نه، مي رسيدند فرصت مي باال كه مي آن

  )17 نوشت؛ براي كه؟ (غفّارزادگان، ص وصيت مي
كـارِ    و  دست سرباز، ستوان به سـاز  يار به شدن ستوان  ان داستان نيز، بعد از كشتهپاي  در

  اش سرپوش بگذارد: نوعي بر ناكامي شود تا به انكار براي مقابله با سرباز متوسل مي
  [...].»تو او را كشتي، تو! «هاي ستوان باد كرد:  رگ
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  [...].»تو گفتي «ـ 
  »كرد. مي  ات داشت خفه«ـ 

  »من همچو حرفي نزدم.«وار تكان داد:  را ديوانه ستوان سرش
  )73- 72  (همان، ص[...]». زني  گويي. افتادي توي مخمصه، حاال داري زيرش مي دروغ مي«ـ 

  گفتة احمدوند، نمود بسيار كمي يافته و، به فال خوناين عنصر در  ــ  1بازگشتـ 10ـ2ـ4
ترِ  بازگشت به مراحل اوليه و سادهة ليوس نشيني از مشكالت زندگي به از عقب  است  عبارت

است. فردي كه از اين    گذشته انجام داده شدن به رفتارهايي كه شخص در  رفتار و يا متوسل
كند اعتقاد دارد كـه قـادر بـه حـلّ مشـكالت موجـود نيسـت. او         مكانيسم زياد استفاده مي

آميزتـري   و موفّقيـت تـر   كه كودكي بـيش نبـوده، رفتـار شـاداب     هنگام آورد، آن خاطر مي  به
  )89  است. (ص   داشته

شود. بازگشت معمـوالً   مي »بازگشـت «بينانه و مؤثّر موجب  گونه گريز از تفكّر واقع هر
بـا ديگـر     مقايسـه   كـار، در   و  نشيني از واقعيت و گرايش به تخيالت است. اين ساز عقب
ــاز ــتان     و  س ــاعي را در داس ــاي دف ــرين نموده ــاعي، كمت ــاي دف ــال خــونكاره دارد.  ف
  از آن چنين است: هايي نمونه

هـايش كـه    هركسي مرگ خـودش را داشـت. بارهـا ايـن را ديـده بـود [...]؛ مثـل بچگـي        
كرد هركسي يك ستاره در آسمان دارد و ستارة هركسـي فقـط مـال خـودش بـود.       مي  فكر

سوخت، درست مثل اين تيرهاي رسـام، يكـي بـود كـه      كشيد و مي وقتي در آسمان راه مي
  )16 خواست بداند تقدير او چيست [...]. (غفّارزادگان، ص تمام شده بود. مي عمرش

وقت نتوانسته بود ترسش را از ديگران پنهان كند. هميشه دستش رو بود؛ بچه هـم كـه    هيچ
افتـاد بـه جـانش. دورِ حيـاط      گرفت و با جـارو مـي   طور. مادر زود مچش را مي بود همين

ـ  دويد و عاقبت پناه مي مي پـايين،    همـان   آمـد. از  ه پشـت بـام. مـادر ديگـر بـاال نمـي      برد ب
افتـاد و   باز مـي  رفت دنبال كارش. با خيال راحت، در پشت بام، طاق كرد و مي مي تهديدش
ها را دوست داشت و بـا شـكلِ ابرهـا بـراي خـودش       شد به آسمان. پريدن پرنده خيره مي

  )19-18 ساخت. (همان، ص مي  قصه

                                                      
1. regression 



180
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
داوود غفّارزادگان از ... فال خونداستان يل تحل

 

 

  ـ نتيجه5
و فضاي  موقعيتبنا به ، س استدفاع مقد ياتمحصول دوران پختگي ادبكه  ،فال خون

هاي داسـتان، بسـيار    هاي پنهان ذهن شخصيت شناسي و ورود به اليه نظرِ روان  ، ازجنگ
خوبي توانسته است ترس و اضـطراب و اخـتالالت رفتـاريِ     بااهميت است. نويسنده به

هـا   هـاي آن  بـافي  ت رفتـاري و خيـال  اشخاص داسـتان را در عالئـم جسـماني، هيجانـا    
از  تـرس ؛ پـود داسـتان تنيـده شـده اسـت       و  از مـرگ در تـار  بكشـد. تـرس     تصـوير  به

را  (سـرباز عراقـي)  ت اصـلي  شخصـي  ،درون  از ،كـه دارنـد   هـايي  مردن و از موش چگونه
خوانند.  سوي مرگ و تباهي مي شوند كه او را به تدريج نماد فرماندهاني مي وند و بهج مي
وجود آورده كه قادر به مقاومـت    چنان كشمكشي در ذهن و روان سرباز عراقي به گمر
شود  مي هاي دفاعي متوسل برابر پذيرفتن اين واقعيت نيست؛ بنابراين، مدام به واكنش  در

زنـي و   كار سـركوب يـا واپـس     و  هاي ذهني رهايي يابد. او، با توسل به ساز دغدغه تا از
جهـت    را در واقع پرتنش، ناخودآگاه اولين گام  تانيِ آرام اما دربه يك منطقة كوهس ورود

دارد. اين رويكرد در شخصيت ستوان كامالً واكنشي وارونـه   پريشاني و خودآزاري برمي
بينـيم.   سـرد و شـاد مـي    ابتداي داستان، شخصيت ستوان را بسيار خون كه، در دارد؛ چنان

تراشي و فرافكنـي،   كار دليل  و  گيري از ساز با بهرهمرحلة بعد، سرباز عراقي و ستوان،   در
چنـين اسـت كـه خـاطرات      دارند از حس گناه و سرزنشِ خود رهايي يابند و اين سعي

  كنند. را يادآوري و ناخودآگاه همديگر را سرزنش مي گذشته
هراس غريزة مـرگ، از مكـانيزم     و   قهرمان داستان، در گام بعدي، براي دوري از هول

صـدد    آوردن به موسيقي و بـازي در  گرايي و روي كند و با طبيعت يي استفاده ميجا جابه
  آيد. هاي ذهنيِ خود برمي كاستن هراس

جهت بهبود اوضاع روحي سربازِ   كارهايي است كه در  و  يكي ديگر از ساز همانندسازي
، »خت مندر«كردن خود با   احساس  با يكي ــ ترتيب كه او بدين عراقي مؤثّر واقع شده است؛
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كند تا  مي  ــ ناخودآگاه الگويي براي رفتار و اَعمالِ خود انتخاب»پيامبري ناشناخته«و  »ستاره«
هاي  انديشي و كشمكش ها از احساسات ناخوشايند مرگ طريق همانندسازي با آن  بتواند از
  .بزند  اش بكاهد و محيط ناخوشايند جنگ را پس دروني

بـه    دادن صـورت گـوش   يـش و تصـعيد اسـت كـه بـه     واال كار دفاعي  و  شيوة ديگرِ ساز
هاي بـرف و رقصـيدن و نوشـيدن و     بردن به كتاب فال، بازي با گلوله هاي راديو، پناه آهنگ

جايي نيز در اين اثر پركـاربرد   كار جابه  و  تعريف خاطرات گذشته نشان داده شده است. ساز
انـد، ايـن    يـار پرخاشـگر شـده    انشدن ستو علّت كشته واقع، سرباز و ستوان، كه به  است. در

دادن و سـرزنشِ يكـديگر بـروز     صورت فحش شدة آن يعني به جايي به شكلِ جا  را در  غريزه
ناگاه  انتهاي داستان به در ابتدا بسيار مطيع و مؤدب بودــ  كه در دهند و سرباز عراقي نيز ــ مي

ابتدا هراس از مرگ داشت،  ه دركند و او ك مي  تندي رفتار شود و با مافوقِ خود به  گستاخ مي
دست نيروهاي  اينكه به  از  شود و قبل خودش مستولي مي  از مرگ ستوان، غريزة مرگ بر  پس

  گيرد. به خودكشي مي  اطّالعاتي بيفتد تصميم
كاوانة مذكور، در اين جستار، براي  هاي روان از همة واكنشتوان گفت  مجموع مي  در

هـاي دفـاعي    كـار   و  بـين سـاز    درستفاده شده است. ا فال خونپردازي داستان  شخصيت
زنـي، وااليـش و    همـه، واكـنش وارونـه، واپـس      از  هاي داستاني، بيش رفتار شخصيت  در

تراشـي   جايي و فرافكني و دليل مراتبِ بعد، جابه بينيم و، در سازي را مي تصعيد و واكنش
 اند. نمود يافتهدارند و، با بسامد كمتر، همانندسازي و انكار و بازگشت   قرار

  منابع
  .1330(با اشاراتي به ادبيات و عرفان)، ابن سينا، تهران فرويديسم پور، اميرحسين،  آريان

  .1368، بامداد، تهران هاي دفاعي رواني مكانيسماحمدوند، محمدعلي، 
  .1384، صرير، تهران جنگي داشتيم، داستاني داشتيمنژاد، كامران،  پارسي

  .1385(جستارهايي در نظريه و نقد ادبي جديد)، نيلوفر، تهران  ادبي و دموكراسينقد پاينده، حسين، 
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زاده و فاطمه حسيني، ويرايش حسين  ، ترجمة مازيار حسينهاي نقد ادبي معاصر نظريهتايسن، لوئيس، 
  .1387پاينده، نگاه امروز؛ حكايت قلم نوين، تهران 

  .1397سبز، تهران  ، كتابكاوي فرويد ن مباني رواتقدسي، حميد، 
  .1387  رحيمي، دانژه، چاپ دوم، تهران  ، با همكاري علي سيناكاوي گذار روان فرويد بنيانجزايري، عليرضا، 

(با فرهنگي از اصـطالحات عمـومي و    كاوي فرويد و اصول روانيز،  جونز، آلفرد ارنست و روالن دالبي
انگليسي و فارسي)، ترجمه و تحشية هاشـم  فرهنگي از اصطالحات پسيكاناليز به آلماني، فرانسه و 

  .1350 رضي، آسيا، تهران
  .1386  بررسي بيست رمان و داستان بلند جنگ)، صرير، تهران و (نقد جنگ از سه ديدگاهحنيف، محمد، 

، 1385  ، بهار و تابستان14و  13  ، شسمرقند، »اجتماعي  ـ  ترس و شخصيت فردي«راه درخشان، محمد، 
  .192-185  ص
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