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چکیده
ناکامیها و تضادهای زندگی ،موجب آشفتگی انساان مایگاردد و ااااتار شیتایتی «ما » ( )egoرا

میتل میکند .در چنی شرایطی ،ایستمهای دفاع روانی فعال مایشاود تاا باا از بای باردن اباطرا

و

تشویشی که «م » را تهدید کرده اات ،آرامش را دوباره به انسان برگرداند« .ااید قطاب» و «شاهریار»
نیز ،به علت عوامال میتلا
هیجانهای نامطلو

فاردی ،اجتمااعی ،ایااای و ،...در زنادگی ااویش دچاار اباطرا

گشتهاند .از آنجا که اشعار ای دو شاعر ،بازتا

مکانیزمهای دفاع روانی که برای مقابله باا اباطرا

و

روان و احساسهای آنهاا ااات،

از آن اااتفاده کاردهاناد ،در شعرشاان نیاز نماود

یافته اات .جستار کنونی با روش توصیفی ا تحلیلی ،و با مراجعه به کتا هاای میتلا

روانشنااای،

به واکاوی اشعار «ایدقطب» و دیوان ترکی «شهریار» از دیدگاه روانشنااتی پردااته اات .در مضاامی
مشترک ای دو شاعر همچون دوران کاودکی ،رثاا و پیاری ،اااز و کارهاای دفااعی میتلفای مانناد
«بازگشت زمانی»« ،هماننداازی»« ،جدااازی»« ،هنجاراازی» و ...به کار رفته اات.

واژههای کلیدی :روانشناای ،مکانیزمهای دفاعی ،شعر ،واکاوی ،اید قطب ،شهریار.
 پست الکترونیکی نویسندة مسؤولaliahmadzadeh26@yahoo.com :
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 9ـ مقدمه
هر چند «برای درک مفاهیم و علل پیدایش و چگونگی یک اثر هنری ،بایستی معرفت و
شنااایی نسبت به اود هنرمند پیدا کنیم ،لیک  ،روانکاوی به ما میآموزد که چگونه با
واکاوی درات اثر هنری ،به وجود و ماهیت روانی هنرمند ،راه یابیم» (احمدوند:8631 ،

 36ا  .)38از آنجا که شعر ،نمودی از روان و عواط

شاعر اات ،ااز و کارهای زیادی

میتوان در آن یافت که بدان وایله ،شاعر اعی در حفظ امنیت و آرامش درونی
اود دارد .ای ابزارهای روانی که به صورت «اودآگاه» یا «نااودآگاه» در روان شاعر،
فعال میشود ،میکوشد «ابطرا » و «عاطفة نااوشایند» را از قسمت هوشیار ذه ،
اارج کند تا مانع ایجاد تشویش و تنش در «م » او شود.
به دلیل ناکامیها و فشارهای زندگی شیتی و اجتماعی «اید قطب» و «شهریار»،

8

مکانیزمهای دفاع روانی زیادی در شعر ای دو شاعر به کار رفته اات .جستار کنونی بر
آن اات که با روش توصیفی ا تحلیلی و مراجعه به کتا های میتل

روانشناای و

تکیه بر دیوان «اید قطب» و دفتر شعر ترکی «شهریار» ،مهمتری مکانیزمهای دفاع روانی
را در مضامی مشترک آنها مشیص نموده و اپس ای مضامی را نقد روانشنااانه نماید.
 9ـ  9ـ سوالهای پژوهش8 :ا مهمتری مضامی مشترک در اشعار «اید قطب» و
دیوان ترکی «شهریار» کدامند؟ 2ا چگونه میتوان با نقد روانشنااتی ،ای

مضامی

مشترک را تحلیل کرد؟
 9ـ  2ـ پیشینة پژوهش
از لحاظ شباهت عنوانی در برای محتوای ای مقاله ،پژوهشهایی صورت گرفته که در
یک مورد با پژوهش کنونی قرابت دارد و آن هم بحث «نواتالژی» یا «بازگشت زماانی»
ااات .از جملاة ایا پااژوهشهااا مایتااوان بااه «برراای تطبیقای نوااتالژی در شااعر
احمد عبدالمعطی حجازی و ناادر ناادرپور» (پروینای و دیگاران« ،)8636 ،برراای تطبیقای
نواتالژی در شعر عبدالوها

بیاتی و شفیعی کدکنی» (روشنفکر و دیگران« ،)8638 ،بررای

فرایند نواتالژی در شعر معاصر فارای» (شریفیان« ،)8611 ،برراای فرایناد نوااتالژی در
اشعار اهرا

ااپهری» (شاریفیان )8613 ،و مقالاة علمای  -ترویجای «مقایساة تطبیقای
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نواااتالژی در شااعر محمااد حس ای

شااهریار و ا اید قطااب» (ااالیمی و دیگااران)8638 ،

اشاره کرد ،هر چند مقالة اایر از لحاظ عنوان ،با مقالة کنونی شباهت بیشاتری دارد؛ اماا
اشعار فارای «شهریار» در ای مقاله مورد تطبیق واقع شده اات .متأاافانه ،مقالاههاایی
که در حوزة «نواتالژی» نوشته شده اات از لحاظ نظری ،به طور کلای ،نااقص ااات؛
گویی نویسندگان ای مقالهها ،اصالً درباارة بحاث نظاری «نوااتالژی» و ارتباا آن باا
حوزة علم روانشناای ،پیش مطالعهای نداشتهاند؛ به اتوص که «نواتالژی» در داناش
روانشناا ای بیشااتر بااا عنااوان «بازگشاات» ی اا «رجعاات» ( )Regressionی ااد م ایشااود.

«نواتالژی» ،یک نوع مکانیسم دفاعی اات که بر اثر ابطرا

2

و ناکامی «م » ،به وجاود

میآید تا تنش را از بی برده و تعادل انسان را دوباره حفظ نماید .اما ،ای مقالهها ،بدون
بحث نظری دقیق و علمی ،از «نواتالژی» یک تعری
یک تعری

ادبی و الیقهای ارائه کردهاناد تاا

روانشنااتی! مسالة مهمتر ،مسالة تعمیم در ایا مقالاههااات؛ «نوااتالژی»

به عنوان یک «ااز و کار دفاعی» در مضمونی همچون «یااد دوران کاودکی» ،مایتواناد
به عنوان مکانیزم غالب مطرح شود ،اما در ای مقالهها ،بحث «نوااتالژی» در مضاامینی
همچون «تکنولوژی و از دات رفت ارزشهاا»« ،آینادة آرماانی»« ،بحاث پیاری و یااد
مرگ» و ...نیز مطرح شده؛ در حالی که «نواتالژی» در ای مضمونهاا داال و تتارفی
اااای ندارد و چنی تعمیمی ،اواننده را در تشییص تیپ شیتیتی شااعر باه اشاتباه
میاندازد؛ زیرا ای تحلیل نادرات ،نشان میدهد که شاعر در طول زندگی ،با فرو رفت
در الک اود ،غرق در گذشاته شاده و بناابرای  ،همیشاه فاردی منازوی و گوشاهگیار
بوده اات .غافل از اینکه ای مضامی ناشی از اایر عوامل روحی و روانی شاعر اات،
که نیاز به بررای روانشنااتی دقیقی دارد و نویسندگان محترم باید با نظریههای مکاتب
روانشنااتی نیز ،حتماً آشنایی داشته باشند.
2ـ بخش نظری
2ـ 9ـ ساختار شخصیت
«فروید» ابتدا ،شیتیت را با توجه به اطوح آگاهی و شاناات ذها  ،باه ااه بیاش
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«اودآگاه» (« ،)Consciousنیمهاودآگاه» ( )Subconsciousو «نااودآگااه» ()Unconscious

تقسیم کرد« .مهمتری قسامت ذها کاه نقاش بسایار حسااای در نظریاة روانکااوی دارد
«نااودآگاهی» اات ... .به نظر «فروید» ،قسمت اعظم رفتار ما باه واایلة نیروهاایی هادایت
میشوند که اصالً از آنها آگاه نیساتیم .ایا نیروهاای ناآگااه عبارتناد از «غرایاز»« ،آرزوهاا»،
«اوااتها» و غیره ... .تتورات و امیال ار کوفته و واپس زده ،هیچگاه از بی نمیروناد و
در بمیر «نااودآگاه» به بقای اود ادامه مایدهناد تاا در هنگاام مناااب باه «اودآگااهی»
راه یابند» (شفیع آبادی و دیگران.)62 :8613 ،

بنابرای  ،انسان زمانی که ناکام میشود ،ای ناکامی هرگز از بی نمیرود؛ 6بلکه در نتیجة
داالت «مکانیزمهای دفاعی» که وظیفة ایجاد آرامش در «م » را دارند ،به قسمت
نااودآگاه ذه رانده میشود .در اال  8326میالدی« ،فروید» اصالحاتی در نظریة فوق
اعمال کرد و اه ااات شیتیتی دیگری بر مبنای رشد و تکامل انسان از دوران
کودکی تا پیری ،به نامهای «نهاد»« ،اود» و «فرا اود» مطرح کرد.
«کمکم [با رشد کودک] «م » ایجاد می شود و نقاش آن ،روز باه روز اهمیات بیشاتری
مییابد« .م » بدل به نمایندة جهان برونی در برابار ااائقهاای متحارک در درون نهااد
میشود و به تدریج «اصل لذتجویی» نهاد را از اریکة قدرت به زیر میکشد و به جای
آن «اصل واقعیت» را بر مینشاند .ااعی آن بار ایا ااات کاه بام در نظار گارفت
توقعات اارجی ،اائقها(غرائز) را کنترل کند ،تعارضهای میان ااائقهاای درونای را
حل نماید و از اینکه براای از تحریکاات ااارجی بیایناد و ااائقهاا را بیادار کنناد،
جلوگیری کند .به گفتة «فروید»« ،م » در کار اود ،از طریق توجه به تنشهای ناشای از
تحریکات درونی و برونی هدایت میشود» (موکی یلای«« .)81 :8611 ،م » ،مجموع افکاار
و احساااتی اات که شیص را از هستی فاردی ااویش و اینکاه کیسات و چیسات،
آگاه میاازد« .م » مجموع تماام چیزهاایی ااات کاه شایص از آن ااود مایداناد.
به عالوه «م » شامل اازمان عقاید ،نگرشها ،ارزشها و مساؤولیتهاای هار شایص
اات» (احمدوند .)81 :8631 ،بنابرای « ،ابطرا » و تنش را «م » تجرباه مایکناد« .ما »
همیشه تحت الطه و فشار «نهاد»« ،فرااود» و «محدودیتهای اجتماعی» اات« .نهااد»،
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بدون در نظر گرفت ااالقیات ،اعی در اربای امیال دارد و دنبال لاذتجاویی ااات.
«فرااود» نیز ،بدون در نظر گرفت نیازهای «نهاد» و امکاناات «ما » ،همیشاه باه دنباال
آرمان گرایی و کمال جویی اات .از طرف دیگر« ،م » برای عملی کردن نیازهای «نهااد»
و کمالجویی افراطی «فرا اود» ،باا ماانع دیگاری باه ناام جامعاه و «محادودیتهاای
اجتماعی» مواجه اات که امکان عملی شدن ایا نیازهاا و کماال جاوییهاا را دشاوار
میاازد .بنابرای « ،م » ،همیشه در اثر تعارض ایا ااه عامال باا «اباطرا » و تانش
مواجه اات؛ مگر زمانی که «م » ،قوی و کامل باشد و توانایی هماهنگی بای ایا ااه
عامل و مانع را داشته باشد و بتواند با درایت و تدبیر ،نیازهاای «نهااد» و «فاراااود» را
با توجه به امکانات جامعه ،همیشه در حد مطلوبی برآورده کند.
 2ـ  2ـ اضطراب ()Anxiety

«افراد ،زمانی داتیوش «اباطرا » مایشاوند کاه بدانناد ممکا ااات وجودشاان و
ارزشهااایی را کااه بااه آن ماارتب
«ابطرا » را به ای صورت تعری

کااردهانااد ،نااابود شااود« .مای» (8311( )Mayم ایالدی)

کرد :آگاه شادن فارد از اینکاه وجاودش در حاال

نابودی اات» (فیست« .)16 :8611 ،ابطرا » به فرد هشادار مایدهاد کاه چیازی درون
شیتیت ،دچار ااتالل گشته اات« .ابطرا » موجب تنش در ارگانیسام مایشاود .و
بنابرای  ،تبدیل به اایقی (مثل گرانگی یا تشنگی) میشود که فرد را برای رفاع کاردن
آن بر میانگیزد .ای تنش باید کاهش یابد« .ابطرا » به فرد ابر مایدهاد کاه «ااود»
تهدید شده اات و اگر اقدامی انجام ندهاد ،امکاان دارد «ااود» اااق شاود« .ااود»
چگونه میتواند از اودش محافظت یا دفاع کند؟ چند گزیناه وجاود دارد :گارییت از
موقعیت تهدید کننده ،جلوگیری از نیاز تکانشی که منبع اطر اات یا اطاعات کاردن از
داتورات وجدان .اگر هیچ یک از روشهای منطقی ،مؤثر نباشاند ،امکاان دارد فارد باه
مکانیسمهای دفاعی متوال شود که (در صورت ااتفادة مداوم) راهبردهاای غیرمنطقای
هستند که برای دفاع کردن از اود طراحی شادهاناد» (عظیمای .)816 :8616 ،از آنجاا کاه
«اید قطب» و «شهریار» دو ادیب و متفکر بزرگ بودناد ،اباطرابی کاه در ایا بحاث
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مورد نظر اات ،ابطرابی اات کاه در افاراد «بهنجاار» رخ مایدهاد؛ یعنای «در افاراد
بهنجاار ،بااروز یاک هیجاان بسایار قااوی ،موجااب ابامحالل (یاا درهاام شکسااتگی)
کارکردهای روانی تفکر ،اازماندهی و تمرکز میشود» (بلکم  .)22 :8636 ،پاس ،در ایا
نوع افراد ،فق برای از «عملکردهای ااود» ،2مثال تمرکاز ،حافظاه ،و تفکار بار هام
میریزد .ای نوع «ابطرا » با ابطرابی کاه در افاراد «روان پاریش» و «روان رنجاور»
رخ میدهد و با یک هیجان و عاطفة بعی

و جزئی ،به آااانی ایساتم «ااود» را در

ای نوع افراد بر هم میزند و ابب بروز عالئم بیماری روانی میشود ،تفاوت دارد.
 2ـ  8ـ مکانیزمهای دفاعی ()Defense Mechanisms
«همانگونه که میکرو  ،ابب ناراحتی جسم میشود ،احساس تقتیر و گناه ،اربا نشدن
امیال و نیازها نیز «ااترس» ( )Stressروانی به وجود میآورد و موجب احساس درونی
رنجآور یا «تنش» ( )Tensionمیگردد که تا برقراری مجدد «تعادل» ()Homeostasis

تسکی نمییابد .ای کیفیت و حالت روانی ،عامل شکلگیری واکنشهای دفاعی شیتیت
و فعال شدن «مکانیسمهای دفاعیِ روان» ،اات» (احمدوند« .)21 :8631 ،ای مکانیزمهای
دفاعی ،مورد ااتفادة همة ما انسانها اات ،زیرا وجود آن برای بیاهمیت نشان دادن
شکستها و حمایت در برابر هیجانات و ابطرا ها و ...بروری اات؛ به همی ابب،
اگر به گونة افراطی از آنها ااتفاده نشود ،آنها «واکنشهای اازشی عادی» به شمار
میروند» (فروید .)86 :8611 ،به طور االصه« ،مکانیزمهای دفاع روانی» ،فعالیتهای روانیی
هستند که «اودآگاه» یا «نااودآگاه» ،مضامی عاطفی غیر لذت بیش را که شامل «تفکر»،
«احساس» و یا هر دوی آنها میشود ،از قسمت «هوشیار» روان بیرون برده و به بیش
«ناهشیار» روان منتقل میکنند .شایان ذکر اات که «عاطفه» ( )Affectشامل دو بیش
«احساس» ( )Sensationو فکر ( )Thinkingمیشود و اصطالحی روان تحلیلی برای یک
«هیجان» ( )Emotionاوشایند و یا نااوشایند اات.
8ـ بخش تحلیلی
 8ـ  9ـ کودکی و زادگاه کودکی
ای مضمون ،از حالت ناکامی و یأس شاعر در زمان حال ،شکل میگیرد و ذه و روان
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شاعر برای تسلی «اود» و ایجاد آرامش در آن ،از ااز و کار «بازگشت موقات زماانی»
( )Temporal regressionااتفاده میکند« .مکانیسام دیگاری کاه ماورد اااتفادة روان
قرار میگیرد« ،بازگشت» نام دارد که به ااامی دیگری نظیر «رجعت»« ،برگشات»« ،پنااه
به گذشته»« ،ایر قهقرایی»« ،کودک منشی»« ،به قهقرا رفت » ،به کاار مایرود» (احمدوناد،

« .)886: 8631بروز هیجانها با رجعت به حاالت رفتاری نیساتی در بیشاتر کودکاان و
نوجوانان رایج اات .البته گاهی هم بزرگساالن به حاالت رفتاری نیستی بر میگردند»
(هارلوک .)221 :8638 ،مکانیسم «بازگشت» در دو مضمون شعری «اید قطب» و «شهریار»
به عنوان یک ااز و کار اصلی و غالاب باه کاار بارده شاده ااات و ایا دو مضامون
عبارتند از :ال

ا بازگشت به دوران کودکی

ا بازگشت به زادگاه کودکی

الف ـ بازگشت به دوران کودکی
«اید قطب» به ابب دوری از ارزمی و زادگاه اویش ،مشاتاق بازگشات باه ااناه و
گهواره اات؛ گهوارهای که کودکی اود را در آن با نشا و چابکی اپری کرده ااات:
«
» (قطب« .)16 :8313 ،آنگااه کاه روزگاار ااپری شاده را باه اااطر
میآورم /روزگاری که ااطرههای تازه و زیبا دارد /دورة کودکی ،برایم نمایان میشود /پس دلم
هوای دورة کودکی میکند /دورة دل اوشی و شادی /و دورة صفایی که رنجاش آن کام باود/

بدلیواه اوابیده و بیدار میشدم /دلم شااد باود و دیادهام اوشاحال» .دوران کاودکی بارای
«شهریار» ،در واقع یاد ااطره و تکرار آن اات به طوری که یکی از دغدغههاای ذهنای
او اات و برای همی  ،هنگام بازگویی آن ،تمام لحظهها و مکانها را به تتویر میکشاد
و با قدرت هنری اود ،آن دوران شیری را مانند یک فیلم یا نمایش ،جلاوی دیادة هار
اوانندهای مجسم و زنده میکند« :قارینَنَه گِئجَه ناغیـل دِیَنـدَه /کُولَـک قالخِیـب ،قـاب
بَاجانی دُؤیندَه /قُورد گِئچِینین شَنگُلِیسِین یِیَندَه /من قایدِیب بِیردَه اوشَاق اُؤلِیدِیم /بِیر گـول
آچِیب ،اؤندان سُورا سُؤلِیدِیم /عَمهجَانین بالبَلله سِـین ییـهردِیـم /سُـوندان دوروب اوس
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دُؤنومی گِییهردِیم /باخچاالردا تِیرینگنی دِییهردِیم /آی ئُوزومی اُؤ أَزدیرن گُـونلَریم /آغـا
مِینُوب آت گَزدِیرَن گُونلَرِیم» (شهریار[« .)61-63 :8611 ،یاادش بییار] ماادر بازرگ شابانگاه
قته میگفت /و باد و بوران ،غوغا کرده و در و دیوار را در هم میکوبیاد /و گارگ ،بچاه باز،
شنگول را میاورد /ای کاش ،م دوباره طفل میشدم /و جوانه زده و اپس میپژمردم /لقماة
عسلِ «عمه جان» را میاوردم /و لباس رو اندازم را پوشیده /و در باغها نغمه ارایی میکاردم/
آخ! یاد باد آن روزهایی که اودم را لوس میکردم! /روزهایی که اوار بر تکاة چاوبی شاده و
ااب میتااتم»!

«در دوران کودکی ،آرزوها و امیال اهلالوصولترند و از اقناع بیشتری براوردارند؛
بنابرای فرد از واقعیتها و حقایق تلخ کنونی ،عقب نشینی کرده و به موقعیت و زمان
کودکی اود ،رجعت مینماید .فردی که از ای مکانیسم ااتفاده میکند ،معتقد اات که
قادر به حل مشکالت و نابسامانیهای اود نیست و به ااطر میآورد که وقتی کودکی
بیش نبود رفتاری شادا تر و موفقیت آمیزتر داشت و لزوماً از اود میپراد که چرا به
آن زمانة شادی و پیروزی برنگردد؟ از ای رو جوانان به دوران کودکی اود که دلپذیر
و شاد بوده ،بازگشت میکنند .همچنی افراد مس نیز ،به دوران جوانی و کودکی اود
پناهنده میشوند» (احمدوند.)888 :8631 ،

ب ـ بازگشت به زادگاه کودکی
«احساس غربت ،یک حالت هیجانی ،انگیزشی و شنااتی پیچیاده ااات کاه حااکی از
غمگینی ،تمایل به بازگشت به اانه و درماندگی ناشی از تفکار درباارة ااناه ااات .و
واکنشهایی در مقابل جدایی افراد مورد عالقه و مکانهای آشنا را نیاز در بار مایگیارد»
(« .)Archer, 1998: P. 407اید قطب» نیز از وط اود ،مدتی دور افتاده بود .او ،در اال
8321میالدی ،به هماراه گروهای علمای از طارف وزارت معاارف متار بارای کساب
تیتص در زمینة تربیت و اصول برنامه ریزی درای به آمریکا فرااتاده شاد (الیزامای،

 )26 :2686و طبیعی اات که دور از وط  ،دچار حس دلتنگی شود و حسرت بازگشات
به متر و رواتایش را بیورد؛ رواتایی که گهوارة آرزوها و رؤیاهاای اواات« :
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» (قطاب:8313 ،

« .)16ای گهوارة امید و نشیم گاه آرزو /ای ارزمینم ،االم و درود م بر تو بااد /ای روااتا،
تو انگیزة جاودانی هستی /کاه در ذها و روانام مایالاد /روح و روان مارا باه ااوی ااود

میکشانی ،بدانگه که /با آرزوها و غمهایم الوت میکنم»« .شاهریار» مانناد «ااید قطاب» از
کشور اود دور نیفتاده بود بنابرای  ،فق حس بازگشت به رواتا و طبیعات ااحرآمیزش
را دارد .وی ،به هنگام ای از رواتا و ابراز حسارت و شاوق ااوزناک بارای روزهاای
اپری شده در آنجا ،به یاد طبیعت و زیبااییهاای آن مایافتاد و باا زباانی موشاکافانه و
احرآمیز ،آن را وص

میکند« :حیدربابا ،داغِین داشین سَرَهسی /کَهلِیکلَر اُؤخور ،دالِیسیندا

فَرَهسِی /قُوزوالرین آغی ،بُوزی ،قَرَهسِی /بیر گِئدِیدیم داغ دَرَهلَر اوزونی /اُؤخوییدِیم چوبـان
قِیتَر قُوزونی» (شهریار« .)62 :8611 ،حیدربابا ،زنجیرة کوهها و انگها /کبکها نغمه میاارایند و
پشتشان جوجهها /برههای افید و ااکستری و ایاه /ای کاش ،دوباره به آغوش کوهها و درههاا

بروم /و در آنجا ترانة «چوبان قیتر قوزونی»[ ،نام ترانة محلی] را بیوانم»« .بازگشات زماانی»،
که در ادبیات از آن بیشتر تحت عنوان «نواتالژی» یاد میشود ،عبارت اات از برگشت به
دورههای ام تر و اوشایندتر زندگی ،به ابب دلسردی و یأس از زمان حال .ای پدیاده،
ممک اات با بروز رفتارهای مربو به دوران ام تر گذشته نیز همراه باشد .بارای مثاال،
وقتی جوانی برای اولی بار ،از اانه و کانون گرم اانواده دور میشود ،ممک اات تاا
دوری را نیاورد و به اانه برگشته و اود را در آغوش پدر و ماادر بینادازد .اماا در شاعر
«اید قطب» و «شهریار» ،ای فرایند به شاکل احسااس حسارت و دلتنگای ،بیشاتر بارای
دورههای کودکی و حوادث و ااطرات شیری مربو به آن ،و نیز مکانهای مربو به آن
دوران که ارشار از ااطرات او

بودهاند ،بروز میکند .ممک اات ای مکانیزم ،چناان

روح و روان شاعر را تسییر کرده باشد که نتواند ذه و فکر اود را از آن رهاایی دهاد،
که ای حالت به تنهایی ،انزوا ،ایالبافی و توهم منجر شود.
8ـ 2ـ مضمون عشق
«عشق در اد

رمانتیک ،دارای مقام ویاژهای ااات و از عالیاق جسامانی فراتار رفتاه،
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نوعی اتحاد ارواح به شمار میرود که بار ااااس طرحای آاامانی مقادر شاده ااات»

(ترحینای .)882 :8331 ،در ای بحث ،عشق به معنای یک نیاز که بر ااااس بلاوغ و رشاد
ذهنی ،به وجود میآید و باعث دلدادگی و شیفتگی میشود ،و هماه کام و بایش آن را
تجربه میکنند ،مورد نظر نیست؛ بلکه منظور عشقی اات که به دلیل ناکاامی ،ماهیات و
شکل اصلی اود را از دات داده و به شکل عشق فرا زمینی و عرفانی درآمده اات تاا
ناکامی در عشق زمینی را جبران نماید .در اصطالح روانشناای به ایا مکاانیزم روانای،
«تتعید» ( )Sublimationگفته میشود« .ای مکانیزم نیز با اصطالحات دیگاری از قبیال
«برتری ااات »« ،تتفیه»« ،متجلی ااات »« ،به تعادل راااندن» و امثاال اینهاا باه کاار
برده میشود» (فروید« .)13 :8611،چون تمایالت واپس زده ،طبق اصول روانکاوی به هیچ
روی به فراموشی نمیگرایند و یا بدون فعالیت در عماق اودآگااه ،راکاد نمایمانناد و
داتیوش نیستی نمیگردند؛ از ای رو ،به عناوی گوناگون برای راه یافت به اودآگاه و
فریفت «او» تالش میکنند و با صوری دگرگون ،دوباره رخ ماینمایناد .یکای از صاور
رخ نمودن و جلوهگری ای تمایالت ،توا مکانیسم روانی «تتعید» انجاام مایگیارد.
االمت روانی هر شیص به توانایی و قدرت «تتعید» وابساته ااات و هار قادر ایا
توانش زیادتر باشد ،االمت زندگی عااطفی نیاز زیاادتر ااات» (احمدوناد.)812 :8631 ،

به بیانی دیگر ،شاعر به دلیل ناکامی در رایدن به معشوق ،آشفتگی اود را با فراموشای
معشوق (عامل تنش) و پرداات به موبوعی عالیتر (عامل تساکی ) کاه ماورد پساند
جامعه نیز هست ،تسکی میدهد .چه بسا ،اگر ای ناکامی وجود نداشت و شاعر به کام
دل اود میراید ،در زمینة عشق زمینی نیز ،شعر نمایگفات« .ااید قطاب» کاه دچاار
شکست عشقی شده بود ،ارزش و مقام عشق را تعالی داده و آن را تاا حاد اادایی باه
اوج میراااند« :

» (قطب« .)836 :8313 ،تو با دنیا و آرزوهای م چه کاردی /آن
زمان که مانند ایال اوج گرفته بودی /آیا تو جادوگری هستی که تاریکی را /روش نموده و به
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ناکامیهای م امید و زندگی میبیشد /و زمی های اشک و االی را پر از نبض /گل و آرزو
و رویا میکند( /جادوگری که) دنیا را زیبا میکند و جهانی میاازد /کاه در آن بارای جااودان

شدن ،امیدی اات /ادا عشق اات یا عشق اایه اداات /در دنیای فکر و ایال» « .شهریار»
نیز ،به دلیل ناکامی در رایدن به معشوق زمینی ،عشق را جلوهای از اداوند مایداناد و
با پرداات باه چنای عشاقی ،درد ناکاامی ااود را تسالی مایدهاد :آلالهینـدان سَـن
قُؤرخماییب اُولسان تَرسَا /قُؤرخورام مَندَه دُؤنوب دین مسیحایه گَلِیم /شیخ صنعان کِیمِـی
دُونقوز اوتارِیب اِیللرجَه /سَنِی بِیر گُؤرمَک اوچون معبد تَرسایه گَلِیم /یوخ صنم! آنالمادِیم،
آنالمادیم ،حاشا من /بوراخیب مسجدیمی ،سَنلَه کلیسایه گَلِیم! /گَل چِیخاق طور تجالّیـه،
سَن اُؤل جِلوه طور /مَندَه موساکِیمِی ،اُؤل طوره تجالّیه گَلِیم (شاهریار« .)881 :8611 ،گار ز
ادایت حذر نکنی و شوی تراا /ترام آن اات که م نیز شاوم در دیا مسایحا /چاو شایخ
صنعان االها باشم شبان /بهر دیدارت میآیم به معبد تراا ناگهان /نه نگارا! توبه اادایا ،توباه
ادایا ،هرگز مبادا /ترک مسجد گویم و با تو در آیم به کلیسا! /بیا عزم طور کرده و در کوه شاو

نمایان /موایوار م نیز تجلیات را نگران» .بنابرای « ،اید قطب» و «شهریار» با ااتفاده از
ای «مکانیزم دفاعی» که یکی از اازگارتری و ااالقیتری «ااز وکارهای دفاع روانی»
به شمار میآید ،غرق در عزلت و تباهی نشدهاند؛ بلکه بارعکس ،روح و روان آنهاا نیاز
اعتال یافته و از عشق زمینی و مادی به اوی عشق فرا زمینی و الهی پر کشیده ااات و
بدی ترتیب ،اااتار شیتیت روانی آنها نیز متعالی شده اات.
8ـ  8ـ مضمون رثاء
درگذشاات یکاای از عزیاازان و بسااتگان کااه ااااطرات زیااادی از او در ذهاا نقااش
بسااته اااات ،باعااث غاام و اناادوه ماایشااود .در نتیج اة ایا اماار ،ذه ا انسااان باارای
آرامش انساان از مکاانیزم دفااعی «همانندااازی باا شای (شایص) از داات رفتاه»
( )with The Lost Object Identificationااتفاده میکند .بدی ترتیب که« ،زماانی کاه
شااما نمایتوانیاد درد و رنااج ناشای از اااوگ را احساااس کنیاد ،آن وقاات بعضای از
ویژگیهای منتسب به شیص عزیزی را که از دات دادهاید ،احیا میکنید .اگر چنانچاه
شما یاد و ااطرة متوفی را در ذه اود ،زنده نگه داریاد و هرگاز ااوگواری نکنیاد،
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در ای صورت مبتال به «اوگ پایدار پاتولوژیک» هستید» (بلکما  .)12 :8636 ،در دیاوان
«اید قطب» رثایی در اوگ عزیزانش ،یافت نشاد .اماا ،یاک رثاا در مارگ گرباهاش،
اروده که از محتوای آن میتوان دریافت که دو ااز و کار دفاعی «جاندار پنداری»
و «جابجایی» ( )Displacementدر آن به کار رفته ااات« .جانادار پناداری» باه معناای
«دادن ویژگیهای انسانی به موجودات غیر انسانی ،به منظور حراات از تضعی

نشادن

موجودیت انسانی اود اات .به طور مثال وقتی شیتی تنادیس حیاوانی را اااتحمام
میکند یا با گیاهانش درد دل میکند ،و یا با اجاق گاز ااناه مشااجره مایکناد ،از ایا
مکانیزم ااتفاده میکند» (بلکما  .)36 :8636 ،در مکانیزم «جاندار پنداری» ،شااعر باا دادن
ویژگی های انسانی مانند دوات و همنشی و ...به گربه ااود باا او درد و دل مایکناد
تا تیلیة عاطفی شود .در واقع ،ای حیوان ،نزد «اید قطب» به منزلة دوات یاا کاودکی
بیگناه اات که پیواته همدم شاعر بوده و او را ماورد لطا
اات« .اید قطب» ،هنگام تنهایی با

و ناوازش قارار مایداده

به گفت و گو مینشست و از میان انسانهاای

دواتنما و زمانة جفاکار ،ای حیوان را بهتری رفیق ماییافتاه ااات .اکناون کاه ایا
دوات پاک و بیریا ترکش نموده ،غمناک اات« :

» (قطب« .)218 :8313 ،چشمانت را ببند ،همانا وقت مرگ فرا رایده اات /و بگذار م ،
تاراج غم و اندوه شوم /و دنیا را برای آیندگان واگذار /و بگذار م بازیچه زمانه شاوم ... /ما
ای نؤااه ،در حاالی کاه مارگم نزدیاک ااات /تنهاا هساتم و در غیاا

تاو غمگیانم /اینااک

(با مرگ تو) جای همنشی و کودک دوات داشتنی /در ای دل تنهای م  ،االی گشته ااات».
البته« ،اید قطب» بیشتر برای اود غمگی اات و از زبان ای گربه ،شرح حال ااود را
بیان میکند.
اما ،در مکانیزم دفاعی «جابجایی»« ،میتوان گفت که احساس هیجاان از جایگااه یاا
موبوع اصلی ،به جایگاه یا موبوع دیگری منتقل میشود ،یا حالت روانی و عااطفی از
فرد اصلی به فرد دیگر ،انتقال مییابد .در دفاع روانی از طریق جابجا اازی ،اغلب یاک
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احساس عاطفی ،اشونت یا تییل از کسی یا چیزی که مبدا بوده اات :باه شایص یاا
چیز دیگری منتقل شده ،باعث تیلیه عواط

بر اشیاص یا اشیا بایطارف و بایتااثیر

میگردد» (فروید .)12 :8611 ،در ای مضمون نیاز ،مساأله چنای ااات .میاطاب اصالی
شاعر ،در واقع ،فرد دیگری اات و دلش از جای دیگری پر اات اما ،از آنجا که شااعر
به ای شیص یا شی  1داترای نداشته (به علت قدرت آن) تا به طور مساتقیم حارف
دل اود را با او بگوید ،اینک عواطفش را بیآنکه اودش متوجه اصال مسااله و عامال
ناراحتی شود ،با جابجایی از آن شیص ،به گربه انتقال داده اات تا به نوعی آرام گیرد.
همانگونه که ذکر شد ،روان انسان در غم از دات دادن عزیزان ،کاه منجار باه تانش و
تکانههای عاطفی نااوشایند در «م » میشود ،از مکانیزم دفاعی «همانند اازی با شای
(شیص) از دات رفته» ااتفاده میکناد« .برابارااازی یاا مطابقات ،عباارت ااات از
وابستگی نااودآگاه به شیتی دیگر ،یا یکی تتور کردن اود باا اتوصایات فاردی
دیگر .در برابر اازی ،شیص ،نااودآگاه رفتار دیگری را الگو قارار داده و از آن تقلیاد
میکند .در واقع ،ای اتفاق به عمد رخ نمیدهد؛ بلکه همچون دیگر مکانیزمهای روانی،
به نااودآگاه بر میگردد» (فرویاد« .)63 :8611 ،شهریار» نیز ،در لحظة رثاای ماادر بازرگ
اود «اان ننه» ،با ااتفاده از همی ااز و کار روانی« ،اان نناه» و تماام مهرباانیهاا و
اونگرمیهای او را به دلیل تاثیر عمیق روحی و احسااس یکای شادن ،در درون ااود
مجسم کرده اات ،گویی که او و «اان ننه» یک روح بودند در دو بدن« :خاننَنَه ،جانیم،
نُولِیدی /سَنی بِیردَه مَن تاپایدِیم /أُؤ آیاقالر اوستَه بِیردَه /دؤشَهنِیب بِیر آغَالیایـدِیم /قُـولِی
حلقه سَالمِیش ،ایپتَک /اُؤ آیاغِی باغلیایدیم /که داها گِئدَنمِیـهایـدِین .../خـاننَنَـه ،آمـان
نولِیدِی /بِیر اوشاخلیغی تَاپایدِیم /بِیردَه من سَنه چَاتایدِیم /سَنینَن قُوجاقالشـایدیم /یئنِیـدَن
اوشاق اُولورکَن /قوجاغوندا بِیر یاتایدیم /إئله بِیر بهشت اولورسا /داها مَن ئُوز آلالهیمدان/
باشقا بِیر شِئی ایستَمَزدِیم» (شهریار« .)831 :8611 ،اان ننه ،عمر م  ،چاه مایشاد /باار دیگار
تو را پیدا میکردم /و اودم را دوباره به روی پاهایت /اندااته و اشک میرییاتم /دااتهایم را
مانند طنا  ،حلقه کرده /و پای تو را میبستم /که دیگر یارای رفت نتوانی /اان ننه ،چه میشد
اگر /کودکی را پیدا کرده /و دوباره به تو میرایدم /و با تو هم آغوش میگشتم /و از ناو ،کاودک
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شده /و در آغوشت میغنودم /اگر امکان چنی بهشاتی باشاد /دیگار ما از اادای ااود /چیاز

دیگری نمیاوااتم» .آنگونه که از ای اشعار نمایان ااات« ،شاهریار» باا «هماننادااازی»
اود (از لحاظ روحی ا روانی) با مادربزرگ عزیزی که همیشه در دوران کاودکی ،هماراه
و همدم او بود و از لحاظ عاطفی در او تاثیر زیادی داشت ،غم ااود را تسالی مایدهاد.
به عبارت دیگر« ،شهریار» به هنگام ارایش ایا چکاماه ،غارق در اااطرات ااوش باا
«اانننه» بوده ،و او را با تمام اتوصیات مثبت و ااالق نیکویش در درون اود تجسام
کرده اات و نوعی احساس یکی بودن عاطفی و میل به یکی شادن باا او را دارد .در ایا
مضمون ،عاالوه بار مکاانیزم «هماننادااازی» ( )Identificationو «بازگشات» ااازوکار
«درونفکنی» ( )Introjectionکه مقدمة «همانند اازی» نیاز هسات ،اااتفاده شاده ااات.
«درونفکنی میتوصاً وقتی پدید میآید کاه ماا چیازی را کاه دواات داریام از داات
میدهیم .در ای مورد ما «صاورت ذهنای» ( )Imageچیاز از داات داده را ،جاذ

روان

اود میکنیم و آن را به عنوان جزئای از «ما » ااود مایپاذیریم» (احمدوناد.)861 :8631 ،
ابک زندگی در محی کودکی «شهریار» ،چنی بود که پدر و مادر ،مشغول کارهای اانه،
دامداری ،کشاورزی و ...بودند و نگهداری از بچهها ،بیشتر بار عهادة ماادربزرگهاا باود.
عالوه بر ای  ،به ابب نوعی احسااس رغبات باه ناوة اول و البتاه پسار در ایا محای ،
«اان ننه» همیشه مونس و همدم «شهریار» کودک بود و اکنون در غیا

او که تأثیر عمیاق

عاطفی در ذه و روان «شهریار» گذاشت ،شاعر با «همانند اازی» و ادغاام دو جسام در
یک روح ،اود را تسلی میدهد :چرا که «همانند اازی ابتادایی ا یاا بنیاانیتاری پیوناد
عاطفی با یک فرد ا میتواند به عنوان شکلی از ااتال شفاهی و کوششی بارای وحادت
با دیگری به منظور طرد و انکار ابطرا  ،بام مشاارکت جسات در یاک موجودیات
گستردهتر ،در نظر گرفته شاود» (ماوکی یلای .)21 :8611 ،شااید باه همای دلیال ااات کاه
زیباتری و صادقانهتری رثا در دیوان «شاهریار» ،بارای «اااننناه» ااروده شاده ااات.
«همانند اازی» ،فق هنگام از دات دادن عزیزان انجام نمیگیرد؛ بلکه «ای برابار ااازی
در االهای پس از کودکی شدت مییابد و او اشایاص و شارای بیشاتری را باه عناوان
الگو میپذیرد؛ زیرا شیص ،با گذشت زمان ،موقعیتهاای میتلفای را محاک مایزناد
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و از همسانیهای گوناگون به ربایت ااطر بیشتری میرااد .الزم باه ذکار ااات کاه
برابراازی ،به ندرت به طور کامل انجام میگیرد ،زیرا فرد ،تمام شیتیت مورد نظارش
را در اود جای نمیدهد؛ بلکه صفات مورد نیاز و مطلو

اود را انتیا

کرده و اود

را با آنها هماهنگ میاازد» (فرویاد .)26 :8611 ،از آنجاا کاه «شاهریار» ،دوران کاودکی
اود را در کنار «اان ننه» ااپری کارده باود ،بسایاری از صافات و رفتارهاای نیکاوی
«اان ننه» را در اود« ،درونی اازی» کرده بوده اات .یکی از ای ارزشهاا ،اعتقاادات
مذهبی عمیق «اان ننه» بود که بعد از «یکسان اازی» در ذه و روان «شهریارِ» کودک،
«شااهریارِ» باازرگ و اااالیورده در چکامااههااایی جاودانااه ،آنهااا را بااه تتااویر کشاید.
«ای مکانیسم برای رشد «م » و «فوق م » بسیار حائز اهمیت اات؛ زیرا شیتای کاه
به نحو موفقیت آمیزی اود را با شیص دیگری همانند کرده اات ،اعماال و رفتاارش
شباهت زیادی با رفتار و الوک آن شیص پیدا اواهاد کارد و ارزشهاا ،معتقادات و
راوم وی را مورد پاذیرش قارار اواهاد داد» (احمدوناد .)16-33 :8631 ،بناابرای  ،ایا
اازوکار بر رفتار شاعر نیز ،تاثیر مثبت نهاده اات .از نکات قابل توجاه ایا ااات کاه
«شهریار» ای رثا را در ا هفتاد االگی اروده (رجوع شود به :شهریار )832 :8611 ،و باا
یاد «اان ننه» و اوشیهای آن دوران ،ااطر حزی اود را آرام کرده اات.
 8ـ  0ـ پیری و یاد مرگ
«غالباً در بزرگساالن ،اصلیتری ااز و کارهای دفااعی« ،واپاسزنای» ( )Repressionو
«جدااازی عواط
(8312میالدی) ،عواط

» ( )Isolation of affectاات .طباق نظار «اای .برناز» ()C. Brans

از دو جز مهم تشکیل شده اات :احسااس و فکار .احساااات

میتوانند لذت بیش یا غیر لذت بیاش باشاند و افکاار نیاز ،مایتوانناد اودآگااه یاا
نااودآگاه باشند .اصطالح «واپس زنی» فرایندی اات که روان ،در موقعیتهای نااگوار
به طور اودکار ،محتوای تفکر را (از یک عاطفه) به بیرون از حیطة اودآگاهی میراند.
«جدااازی» نیز اشاره به آن نوع فعالیت روانی دارد که احساس را باه ااارج از حیطاة
آگاهی می راند ،و اااااً شامل افکار نمیشود .بنابرای  ،به طور کلی ،میتوان گفت اایر
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دفاعها ،نوعی ااز و برگهای دفاعی کمکی هستند که «واپس زنی»« ،جداااازی» و یاا
هر دوی آنها ،ای ااز و بارگهاا را پشاتیبانی مایکنناد» (بلکما  .)23 :8636 ،باا توجاه
به اینکه ،عواط

(چه اوشایند و چه نااوشایند) از دو جز احساس و تفکار ااااته

شده اات؛ مسالة پیری و یاد مارگ نیاز مایتواناد باه عناوان یاک عاطفاه یاا هیجاان
نااوشایند ،تلقی گردد که روان شااعر بارای جلاوگیری از تانش و نگرانای ،اقادام باه
«جدااازی» میکند؛ یعنی محتوای احساای را از عاطفه جدا مایکناد و فقا محتاوای
فکری میماند؛ چرا که محتوای احساای ،باعث رنجش ااطر میگردد.
«اید قطب» ،در وص

عمری که در آشفتگی و براالف مراد اپری شد ،میگوید:

«
» (قطب« .)33 :8313 ،با ارزشتری دورة زندگی ،اپری شد /پس دیگر اندوه
ای چیز با ارزش را نمیاورم /اوشتری لحظات زندگی ،گذشت /که شادی و زیبایی بود/
دورة جوانی ،همانگونه که آمده بود ،اپری شد /دورة آرزوها و ایال /عمرم در آشفتگی و

پریشانی ،اپری شد /و بدون لذت بردن ،روی گرداند و رفت» .او در چکامهای دیگر ،اشاره
میکند که دیگر آار کار اات و چارهای جز پذیرش مرگ و تسلیم شدن در برابر آن
نیست؛ در حالی که آرزوها ،همچنان ناکام ماند« :انْتَهَینا قَد مَضَی

جَمیعاً وَمَضینا/

اِنْتَهینا لَم نَعُدْ نَسأَل أَیّان وَأینَا /أو نَمُدُّ الیومَ لِألحالمِ واألوهامِ عَینا /انْطَوَی الحُلمُ الذی الحَ
زَماناً وَ انْطَوَینا /وَیدُ الدَّهرِ تَمَشَّتْ تُسبِلُ السِترَ عَلینا» (همان« .)222 :به پایان رایدیم .همانا
گذشته ،اپری شد و عمر همة ما به ار راید /به پایان رایدیم و دیگر نمیپرایم که کی و
کجا؟ /و دیگر اراغی از آرزوها و رؤیاها نمیگیریم /رؤیایی که زمانی دراشید ،ااموش شد
و ما نیز در هم پیچیدیم /و دات روزگار به راه افتاد و نقا

مرگ را بر ما فکند»« .شهریار»

مرگ را حقیقتی میداند که در دنیا به هیچ کس رحم نمیکند و میان فقیر و ثروتمند و
پیر و جوان فرقی نمیگذارد« :دونیا بُو شاهدِی ،بُو گِدا ،قانمیوب /ایندِیه تَک بِیر کَسَه
آلدانمِیوب /هِئچ بِیر چِیراغ ،صُوبحَه قَدَر یانمِیوب /باشآلتیمِیز گاه آلچاقدی ،گاه اوجا/
ئُولوم باخمِیر جَواندی بو یا قُوجا» (شهریار« .)11 :8611 ،دنیا ارش نمیشود که ای فرد شاه
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اات یا گدا /تاکنون ،فریب کسی را نیورده /هیچ چراغی تا صبح ،افرواته نمانده /زندگانی،
همواره نشیب و فراز دارد  /مرگ را باکی نیست که ای فرد جوان اات یا پیر».

عالوه بر اازوکار «جداااازی» ،روان ایا دو شااعر هامزماان دو مکاانیزم دفااعی
«تعقل» ( )Intellectualizationو «هنجاراازی» ( )Normalizationرا نیز به کار برده اات.
«محدود ااات عواط

و احسااات به وایلة قطع توجه عاطفی در برابر موقعیتهای

آزار دهنده و مضر ،توا مکانیزم «تعقل» انجام میگیرد .به طور مثال ،غم مرگ عزیزان
با گفت جمالتی چون «عمرش به ای دنیا نبود» یاا «باه هنگاام مارگ چهارهای کاامالً
نورانی داشت» و یا «بدون هیچ دردی ،جان اپرد» تسکی مییاباد» (فرویاد.)821 :8611 ،
«هنجاراازی» نیز ،بدی گونه تعری

میشود« :از آن جا کاه پاذیرش هار ناوع اااتالل

هیجانی ،باعث نگرانی شما میشود ،لذا به اود دلداری میدهید که هیچ چیاز ناراحات
کنندهای در زندگی شما وجود ندارد ،و فراز و نشیبهایی که با آنها مواجاه مایشاوید،
در واقع همان تجار

معمولی هستند که در زندگی هر کسی وجود دارد (بلکما :8636 ،

 .)866عباراتی مانند« :پس اندوه ای چیز با ارزش را نمیاورم» و «جوانی همانگونه کاه
آمده بود ،اپری شد» ،در شعر «اید قطب» و مفااهیمی مانناد «هایچ چراغای تاا صابح
افرواته نمانده ااات» و «زنادگانی هماواره نشایب و فاراز دارد» ،در شاعر «شاهریار»
به اوبی ،بیانگر کاربرد ای دو نوع مکانیزمند.
«شهریار» ،وقتی نشاانههاای پیاری را در ااود مایبیناد ،چنای حکیماناه واکانش
نشان میدهد که اگار انساان ،روح هناری داشاته باشاد ،روان و دلاش ،همیشاه جاوان
اواهد ماند و فق

جسمش پیر و فرتوت میشود« :آینایا باخاندا گُـؤردوم سَـققَلِیمَه دَن

دُوشُوبدِی /مَن کِی چوخ قُوجالمامِیشَام بِیلمِیرَم نَدَن دُوشوبدِی /هُنر اُولسـا روح جَوانـدِیر
هَلَه ـ هَلَه دوشگُون اُولماز /اُونداکِی گُؤردون دوشوبسن ،بُو نَفیر بَدن دُوشوبدی» (شاهریار،

« .)836 :8611در آینه دیدم که بر موهای صورتم برف افتاده اات /م کاه زیااد پیار و نااتوان
نگشتهام ،علت ای افیدی چیست؟ /اگر انسان هنرمند باشد ،روح و روان آدمی ،جوان اات و
به ای زودی پیر و فرتوت نمیشود /و اگر زمانی دیدی که پیر شدهای ،ایا جسام فرتاوت و

بیارزش اات که پیر شده اات» .در ای چند بیت« ،شهریار» عالوه بر اازوکار «تتعید»،
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«جدااازی»« ،تعقل» و «هنجاراازی» ،از «کوچکنمایی» ( )Minimizationنیاز اااتفاده
کرده اات« .کوچک نمایی» ،یعنی «شما از واقعیتهای دردنااک زنادگی ااود ،آگااهی
دارید اما اهمیت کمتری به آن واقعیتها میدهید .گااهی باه محاض باروز یاک اتفااق
ناگوار ،ممک اات ای جمله را گفته باشید که «چنادان مهام نیسات» ،ارزش ناراحات
شدن ندارد» (بلکم  .)861 :8636 ،مضمونِ «اگر انسان هنرمناد باشاد ،روح و روان آدمای
جوان اات و به ای زودی پیر و فرتوت نمیشود /و اگر زمانی دیدی که پیار شادهای،
ای جسمت اات که پیر گشته اات» دال بر ای نوع دفاع روانی اات.
در پایان ،الزم به ذکر اات که برای از مضامی مشترک مانند «طبیعت» به دلیل
طوالنی شدن بحث ،مورد تطبیق روانشنااتی واقع نشد.
 -0نتیجهگیری
 8ا آثار ادبی را با نگرشهای میتلفی مانند دیدگاه جامعه شنااتی ،تارییی ،اجتماعی،
ادبی ،روانشنااتی و ...میتوان واکاوی کرد .از آنجا که شعر ،زاییدة روان آدمی و بیانگر
احساسها ،ناکامیها ،آرزوها و رفتارهای شاعر اات ،با نقد روانشنااتی آن میتوان
به روان شاعر پی برد و رفتار و شیتیت وی را تحلیل نمود.
 2ا در شعر «اید قطب» و دیوان ترکی «شهریار» ،مضامی مشترکی مانند ااطرات
دوران کودکی ،زادگاه کودکی ،عشق ،رثا و ...دیده میشود .از ای

دادههای شعری

مشترک ،میتوان برای تطبیق روانشنااتی شیتیت دو شاعر با تکیه بر مکانیزمهای
دفاعی روان ،ااتفاده نمود.
 6ا «شهریار» و «اید قطب» ،به دالیل میتل

شیتی ،ایاای ا اجتماعی و ...مانند

هر انسان عادی ،دچار آزردگی شدهاند .ای آزردگی ،موجب بر هم زدن آرامش «م »
ای

دو شاعر شده اات .در نتیجه ای

بی بردن ابطرا

عامل« ،مکانیزمهای دفاع روانی» برای از

و تنش وارد کارزار شده تا دوباره امنیت را در «م » برقرار نمایند.

2ا در بررای روانشنااتی مضامی مشترک «شهریار» و «اید قطب» ،میتوان پی برد که
روان ای دو شاعر برای حفظ تعادل «م » از ااز و کارهای میتلفی همچون« ،بازگشت
زمانی»« ،جاندار پنداری»« ،تتعید»« ،تعقل»« ،همانند اازی» و ...ااتفاده نموده اات.

واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار 82/

 1ا برای از ای مکانیزمها ،مانند «همانند اازی» ،در رشد شیتیتی نیز مؤثر بوده و
برای مانند «تتعید» به شعر آنها رنگ و بوی عرفانی داده اات.
پینوشتها
 .8جهت اطالع بیشتر دربارة زندگانی و شیتیت ادبی اید قطب و شهریار رجوع شود به :محمد
حسی  ،الباقی ،اید قطب حیاته و ادبه8336 ،؛ اربازی ،مظفر ،زندگی شهریار.8616 ،
( .2رجوع شود به بلوم 16 :8636 ،؛ احمدوند  886 :8631؛ فروید 16 :8612 ،؛ فروید 13 :8611 ،؛
بلکم  11 :8636 ،؛ شولتز،)32 :8636 ،
( .6جهت آگاهی از عاقبت امیال ارکوفته رجوع شود به :فروید)83 :8611 ،؛
( .2در مورد کارکردهای «اود» یا « »Egoرجوع شود به موکی یلی)832 :8611 ،
( .1در دانش روانشناای ،به هر چیزی که دارای نیروی روانی و جنسی باشد )object( ،گفته میشود.
مثل اشیاص مهم در زندگی(رجوع شود به بلکم  ،21 ،8636 ،پاورقی ؛ فیست.)311 :8611 ،
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