پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،72شماره  ،1بهار و تابستان  ،1041از صفحه  084تا 247

084

شناسه دجييتال )10.22059/JOR.2020.309360.2042 :(Doi
شاپاي چاپي ) 8822-1414 :(issnشاپاي الکترونیکي)8822-2908:(issn
نشاني اينترنتي مجله ،http//jor.ut.ac.ir :پست الکترونیكpajuhesh@ut.ac.ir :

تحليل رمان «مردان آفتاب» از غسان کنفانی بر اساس نظریة مکانيسم
دفاعی فروید
عزت مالابراهيمی



استاد زبان و ادبیات عرب ،دانشکده ادبیات و علوم انساني ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران


ریحانه حمزه

کارشناس ارشد ادبیات عربي ،دانشکده ادبیات و علوم انساني ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
(تاريخ دريافت ،00/90/41 :تاريخ تصويب ،00/92/80 :تاريخ چاپ :بهار و تابستان )4194

چکيده
روان انسان به طور ناآگاهانه يا آگاهانه از ابزارهاي مختلفي براي کنترل اضطراب،
کاهش نگرانيها و رسیدن به آرامش استفاده ميکند که به آنها مکانیسم دفاعي
مي گويند .بررسي واکنشهاي دفاعي ،افزون بر آنکه زمینه را براي خودآگاهي دروني
فراهم مي سازد ،فرصتي است براي شناخت سرچشمة رفتارها وگفتارهاي ظاهري هر
فرد .رمان «مردان آفتاب» [رجال في الشمس] ،اثر غسان کنفاني در بیان وقايع اشغال
فلسطین توسط صهیونیستها در سال  4012و تنیدگيهاي رواني ناشي از آن نوشته
شده است .نويسنده در اين رمان تاثیر اشغال ،پیامدهاي ناشي از جنگ همچون ترس و
اضطراب و مکانیسم هاي دفاعي بدن در مقابله با دشمن را بیان ميکند .نگارندگان در
اين پژوهش که به روش توصیفي -تحلیلي تدوين شده ،کوشیدهاند تا ضمن معرفي
نظرية فرويد و کارکرد آن به تحلیل جنبههاي روانشناختي رمان «مردان آفتاب» و
واکنشهاي قهرمانان آن در برابر حوادث ناگوار فلسطین بپردازند و توانايي داستانپرداز
را در شکل دادن به نظام و ساختار روايي داستان مورد ارزيابي قرار دهند .از يافتههاي
تحقیق چنین استنباط ميشود که هر کدام از شخصیتهاي داستان به تناسب حال و
تیپهاي شخصیتي خود از انواع مکانیسمهاي دفاعي براي کاهش اضطراب و نگراني
خود استفاده کردهاند.
واژگان کليدی :مکانیسم دفاعي ،فرويد« ،مردان آفتاب» ،غسان کنفاني ،تنیدگيهاي
روحي.
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 _1مقدمه
در عصر کنوني شناخت ويژگيهاي دروني شخصیتهاي داستاني در بسیاري از
موقعیتهاي زندگي اجتماعي چون جنگ و اشغال و نیز درک انواع مکانیسمهاي دفاعي
که آنها در برخورد با اين مشکالت به کار گرفتهاند ،ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر
ميرسد .شخصیت در داستان در واقع همان بینش و جهانبیني نويسنده است که در
قالب شخصي تقلید شده از جامعه عینیت مييابد و محل بروز حاالت ،احساسات،
تجربیات و شناخت نويسنده از جامعه خود است و هیچگونه موجوديتي خارج از
چارچوپ داستان ندارد (بیك باباي  .)182پیشتر توجه به جنبههاي روانکاوانه آثار
ادبي بسیار کم رنگ بود و محققان در بررسي داستانها ،بیشتر به عناصر داستاني ،شیوهها
و ساختار بیروني آن ميپرداختند و از بیان جنبههاي روانشناسي شخصیتها و واکنشهاي
دفاعي آنها در برابر مشکالت دروني غافل بودند .اما امروزه توجه به شیوههاي نقد
روانکاوانه در ادبیات داستاني بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در نتیجه آمیختگي جهان واقعي داستان و جنبههاي خیالي آن بهتر براي مخاطبان آشکار
ميشود.
غسان کنفاني از داستانپردازان مشهور فلسطیني است که با به کار بردن شیوههاي
داستانپردازي و مفاهیم نو چون هراس و ترسهاي مزمن و نمايش دادن دغدغههاي
روحي ،آشفتگيهاي رواني ،اضطراب و ناآراميهاي هموطنانش ،جايگاه ويژهاي در
رمان پايداري فلسطین بدست آورده و به عنوان نويسندهاي صاحب سبك مطرح شده
است .از اين رو مقاله حاضر در صدد واکاوي و تحلیل انواع واکنشهاي دفاعي است که
شخصیتهاي داستاني در رمان «مردان آفتاب» از آن برخوردار بودهاند .چراکه ،اين رمان
عمال نقطة شروع رمان نو فلسطیني به شمار ميرود که بالفاصله پس از انتشار مورد
استقبال شديد طیف وسیعي از خوانندگان و منتقدان کشورهاي مختلف عربي قرار
گرفت .اين استقبال البته داليل متعددي داشت؛ از جملة آنها ميتوان به «پیام شفاف و
قاطعي که در داستان بود اشاره کرد که چرا ملت فلسطین دست روي دست گذاشته و
مقاومت نميکند؟» (مونسي و مالابراهیمي  .)08از سوي ديگر نويسنده در اين رمان
سرگذشت چهار شخصیت فلسطیني را به تصوير ميکشد که هر کدام نمايندة قشر
خاصي از مردم اين کشور هستند« .ابو خیزران نماد سران و رهبران عاجز و فريبکار
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ملت فلسطین است .ابو قیس ،اسعد و مروان نیز به ترتیب نمايندة سه نسل متوالي از
فلسطینیان هستند .نسل اول در وهم و خیال بهسر ميبرد ،نسل دوم فريبخورده است
و نسل سوم ناتوان است از طرح اين پرسش که چرا در هنگام خفگي بر ديوارههاي
تانکر نکوبیديد؟ و چراهاي ديگر؟» (عباس و ديگران  .)89علت ديگر شهرت رمان
«مردان آفتاب» «شايد در شفافیت و رسايي بعد نمادين داستان باشد يا در توانايي
نويسنده اش در ايجاد هماهنگي و انسجام بین ديدگاه سیاسي و ديدگاه فني يا به عبارتي
بین سیاست و هنر .شايد اين رمان بهخوبي توانسته جوابگوي نیازهاي رواني و
اجتماعي آن زمان ملت فلسطین باشد و ديدگاه بسیار جسورانهاي را مجسم کند»
(ماضي  .)80 - 88گذشته از اينها رمان «مردان آفتاب» در چارچوبي فني به نقطة عطف
مهمي در روند رماننويسي فلسطین تبديل شد ،چرا که «اولین رمان فلسطیني بود که
توانست واقعیت تاريخي زمانش را بیان کند ،نبض آن را در دست گیرد ،براي پرسش-
هاي حیاتي آن پاسخي داشته باشد و در عین حال با طرح سؤال دربارة عمل ناپیدا،
ملت خويش را به چالش بکشد .تحقق جدال ديالکتیکي پیشرفتة سیاست و ايدئولوژي
در ساختار فني پیشرفتة رمان ،اين اثر را به آغاز واقعي رمان فلسطیني و سنگ اول بنايي
تبديل کرده که آثار بعدي اين حوزه بر پاية آن شکل گرفته است .در نتیجه اين رمان به-
مثابة «اعالن انتقالي بود از عصر سخنراني به عصر قلمراني» (وادي .)10
 _7کليات پژوهش
 _1_7بيان مسأله :از جمله مباحثي که فرويد در نظرية شخصیت مطرح کرده ،بحث
مکانیسمهاي دفاعي روان 4است که پیوند استواري با بروز اضطراب و ناکامي افراد دارد.
البته اين سخن بدان معنا نیست که اين سازوکارها فقط مخصوص کساني است که از
اختالالت رواني و نابهنجاري روحي رنج ميبرند ،بلکه افراد سالم نیز براي حفظ
يکپارچگي خود در مقابل حقايق ناگزير به طور ناهوشیارانه از آنها استفاده ميکنند؛
چندانکه نمود اين مکانیسمها را به طور غیرمستقیم ميتوان در رفتار همگان مشاهده و
استنباط کرد .در واقع فرد از اعمال چنین سازوکارهايي آگاه نیست و نسبت به
رويدادهاي بیروني و خواستههاي دروني خود ،ناهشیارانه انواع مکانیسمهاي دفاعي
__________________________________________________________________________

1-Defense Mechanisms
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روان را فعال ميسازد .فرد با به کارگیري واکنشهاي دفاعي ،مسائل و مشکالت خود را
حل نميکند؛ بلکه صرفا به تحريف آنها و در واقع به تحريف واقعیتها ميپردازد .اما
بايد در نظر داشت که هیچیك به طور آگاهانه انجام نميگیرد .روانشناسان بر اين
باورند که «روانکاوي در پي آن است که انسان از کشمکشهاي دروني خويش ،تا آنجا
که ممکن است ،رها شود ،به واقعیتهاي دروني خويش بصیرت پیدا کند و بر خود فائق
آيد .ولي ميدانیم که انسان نميتواند و يا شايد هم مقدور نیست که از همه اين
کشمکشها و خردگريزيها آزاد شود .زيرا انسان بايد انسان بماند .موجودي اجتماعي و
خردپذير که خردگريزي را نیز در درون دارد و با آنها در آرامش و آشتي است» (مهمان
دوستي و داودي پناه .)28
کنشها و واکنشهاي دفاعي در برابر فشارهاي رواني همواره از موضوعات مشترک
روانشناسي و ادبیات بوده است .در اين زمینه ،داستان يکي از بهترين جايگاهها براي
شناخت و ارائة اين مکانیسمهاست .وقتي شخصتي در اثر تضادها دچار تنیدگي رواني
ميشود ،براي رهايي از اين فشارهاي رواني ناآگاهانه به سازوکارهاي دفاعي متعددي
دست ميزند که سبب سازگاري فرد با محیط زندگي ميشود .در تعريف مکانیسم
دفاعي گفتهاند «فرد براي آنکه نیازها ،تمايالت و خواستههاي خود را با قید و بندهاي
اخالقي سازش دهد و میان آنها تعادل و هماهنگي برقرار نمايد ،خودبهخود و غالبا
ناآگاهانه تدابیري به کار ميبرد که آنها را مکانیسمهاي سازگاري و دفاعي مي-
نامند»(زارعي و ديگران .)1
روانکاوي شخصیتها يکي از جنبههاي بارز داستانهاي غسان کنفاني است که در آن
آموزههاي روانشناختي زيگموند فرويد 8بیش از ديگران نمود پیدا ميکند .شیوههاي
روانکاوي شخصیتها در داستانهاي کنفاني گاهي به صورت فراگیر و گاهي به صورت
نمادين به کار رفته است؛ فراگیر از آن جهت که بر درونماية اين داستانها تاثیر ميگذارد
و نمادين از آن جهت که گاهي خواستار معنايي فراواقعي است .اما در اين میان رمان
«مردان آفتاب» به دلیل تعدد و تعامل شخصتیها و گوناگوني حوادث داستان ،بیش از
ساير داستانهاي نويسنده ميتواند واکنشها و مکانیسمهاي دفاعي را در برابر عوامل
گوناگون بازتاب دهد .چه ،وي در آن ،صحنة مناسبي را ميآفريند و تیپهاي مختلف
__________________________________________________________________________

2_Sigmund Freud
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شخصیتي را به نمايش ميگذارد؛ چندانکه انواع کشمکشهاي دروني ،ذهني و رفتاري در
آن بروز مييابد و بسیاري از حوادث داستان با تنیدگي رواني شخصیتها گره ميخورد.
اين جستار در صدد است تا با ريشهيابي اين واکنشها بتواند ژرفساختي عمیق از
داستان نشان دهد و امکان برداشتهاي روانکاوانه را براي مخاطبان فراهم آورد.
 _7_7پيشينة پژوهش :تاکنون پژوهشهايي به نقد و بررسي رمان «مردان آفتاب»
پرداختهاند که برحسب جستجوهاي نگارندگان بدين قرارند:
میرزايي ،فرامرز و مريم مرادي (« ،)4109شگردهاي روايت زمان در ادبیات پايداري
فلسطین ،مطالعة مورد پژوهانه :رجال في الشمس و ما تبقي لکم از غسان کنفاني»،
فصلنامه نقد وادبیات تطبیقي ،سال ،4شماره8؛ که نويسندگان به بیان شگردهاي روايت
زمان و ترفندهاي روايي آن براي بیان درونمايه داستان پرداختهاند و گفتهاند که کنفاني
با ناديده گرفتن ترتیب خطي رخدادها در متن داستاني و با تکیه بر شگردهاي گوناگون
روايت زمان ،مانند پس نگري ،رفتن به آينده و آرايشهاي زماني ،اطالعات گستردهاي را
در اختیار خواننده قرار ميدهد.
عبدي ،صالح الدين و مريم مرادي (« ،)4104کارکرد راوي در شیوة روايتگري رمان
پايداري ،موردکاوي رمان :رجال في الشمس اثر غسان کنفاني» ،نشريه ادبیات پايداري،
سال ،1شماره0؛ که نويسند گان پس از بررسي شیوه روايتگري داستان ،به اين نتیجه
رسیدهاند که دور ايستادن روايتگر از متن برخي رويدادها و سپس ورود مداخلهگرانه به
رويدادي ديگر و توجه به چگونگي نقل قول گفتار اشخاص داستان در برهههاي
مختلف ،از جمله شگردهاي روايي اين داستان است.
عموري ،نعیم و حسن نجاتي (« ،)4102تحلیل مؤلفههاي ادبیات پايداري در رمان
رجال في الشمس اثر غسان کنفاني» ،مجله پژوهش در آموزش زبان وادبیات عرب،
سال ،4شماره4؛ که نويسندگان معتقدند کنفاني با برشمردن نقاط ضعف جامعه
فلسطیني ،هموطنان خود را به تفکر و تحرک واميدارد و در نهايت با طرح پرسش
غم انگیزي در پايان داستان ،بر ضرورت گام نهادن مردم در مسیر مبارزه و خروج از
حالت سکوت ،تسلیم و يأس تاکید ميکند.
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تاجیك ،سعید ،شمسي واقفزاده (« ،)4102کارکرد شگردهاي زمان در تکوين فرايند
گفتمان روايي در رمان رجال في الشمس اثر غسان کنفاني» ،مجله علمي پژوهشي
انجمن ايراني زبان وادبیات عربي ،شماره81؛ که نويسندگان با بررسي ساختار زمان،
کانون هاي روايت ،فاصله روايت با بیان راوي و انواع ديدگاه به کار رفته در رمان ،به
تحلیل متن روايي پرداخته و توانمندي داستانپرداز در شکل دادن به نظام روايي داستان
را سنجیدهاند.
سنچولي ،احمد ،حسنیه نومسلمان (« ،)4100بررسي تطبیقي مؤلفههاي پايداري در
داستان زنده باد کمیل (محسن مطلق) و رجال في الشمس (غسان کنفاني) ،کاوشنامه
ادبیات تطبیقیي ،سال ،49شماره4؛ که نويسندگان به بررسي تطبیقي مضامین مشترک
پايداري در داستان مطلق و کنفاني پرداختهاند و دريافتهاند که مهمترين مؤلفههاي
پايداري در داستان "زنده باد کمیل" ،تالقي حماسه و عرفان ،شهادت طلبي ،دفاع از
میهن و حفظ آزادي بوده است .اما داستان "رجال في الشمس" بر بیداري مردم براي
دفاع از میهن ،اعتراض و مبارزه با ستم و ايستادگي در برابر اشغالگران تکیه دارد.
همانطور که مالحظه شد اکثر اين پژوهشها در حوزة چگونگي روايتپردازي و بیان
مؤلفه هاي پايداري اين داستان بوده و تاکنون پژوهش مستقلي درباره تبیین مکانیسمهاي
دفاعي شخصیتهاي اين رمان با تکیه بر نظريه فرويد تدوين نشده است؛ که مقاله حاضر
از اين نظر ميتواند نوآوري داشته باشد.
 _4_7ضرورت و اهميت پژوهش :جنگ و اشغال سرزمینها و پیامدهاي ناگوار ناشي
از آن ،همواره از تلخترين و پرخطرترين حوادث زندگي بشر بوده است .بررسي
روانشناختي نمود اين آسیبها در زندگي انسانها و نیز شناخت انواع سازوکارهاي دفاعي
که آنها در موقعیتهاي مختلف و هنگام مواجهه با فشارهاي روحي گوناگون به کار
ميگیرند ،از اهداف مهم اين پژوهش به شمار ميآيد.
 _0_7روش تحقيق :اين پژوهش به روش توصیفي -تحلیلي تدوين شده است.
نگارندگان بدين منظور نخست انواع مکانیسمهاي دفاعي مطرح شده از سوي فرويد را
با شخصیتهاي داستان تطبیق داده و سپس به نقد اين شخصیتها با توجه به کاربست
سازوکار دفاعي متفاوت آنها پرداختهاند.
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 _2_7سؤالهای تحقيق :در اين جستار سعي بر آن بوده تا به اين پرسش اصلي پاسخ
داده شود که به کارگیري مکانیسمهاي دفاعي رشديافته و رشدنايافته در میان
شخصیت هاي داستاني ،به چه علت بوده و هر کدام با استفاده از چه سازوکارهاي
دفاعي توانستهاند بر بحرانهاي روحي و کشمکشهاي عاطفي خود غلبه کنند؟
 _4خالصه داستان
اين داستان وصف حال پناهجويان فلسطیني آوارهاي است که تصمیم به فرار از وضعیت
مشقتبار معیشتي خود به سمت کشور نفتخیز کويت ميگیرند .آنها در بصره با هم
توافق ميکنند و قرار بر اين ميشود که رانندة کامیوني به نام ابو خیزران آنها را در
داخل مخزن کامیونش تا رسیدن به کشور کويت بهطور قاچاق حمل کند .اما در نهايت
هر سه پناهندة فلسطیني در داخل تانکر در اثر گرماي آفتاب خفه ميشوند .راوي
داستان مي کوشد با به تصوير کشیدن ،ماجراي زندگي اين سه شخصیت از بحرانها و
مشکالتي که فلسطیني ها پس از اشغال اين سرزمین با آن روبرو شدند ،پرده بردارد و به
بیان سختيها و ناکاميهايي که بر آنها گذشت و ميگذرد ،بپردازد .زماني که راوي
داستان از جريان زندگي شخصیتها و سرگذشت آنها سخن ميگويد ،اين حوادث 49
سال پس از اشغال فلسطین يعني در سال  4082میالدي رخ داده است.
 _0دادههای اصلی پژوهش
نظرية مکانیسم دفاعي عبارت است از واکنش ناخودآگاه فرد به منظور کاهش اضطراب
از طريق تغییر در ادراک واقعیت .سازوکارهاي دفاعي شیوههايي هستند که افراد به طور
ناخودآگاه در برابر رخدادهاي دلهرهآور به کار ميبرند تا از خود در برابر آسیبهاي
رواني محافظت کنند .در واقع همان طور که سیستم ايمني و دفاعي بدن انسان هنگام
هجوم میکروبها به طور خودکار شروع به دفاع از بدن ميکند ،روان انسانها نیز به طور
خودکار در هنگام مواجهه با رويدادهاي ناگوار زندگي وارد عمل ميشود و با استفاده از
مکانیسمهاي مختلف دفاعي ميکوشد تا از انبوه فشار روحي که بر فرد وارد ميشود،
بکاهد(بلکمن .)2
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انديشة به کارگرفتن مکانیسم دفاعي نخستین بار در سال  4201توسط زيگموند فرويد
مطرح شد .به نظر او سازوکار دفاعي موجب کنار زدن افکار متعارض يا ناخوشايند از
حیطه هوشیاري ميشود و اضطراب فرد را کاهش ميدهد (موللي  .)88انواع مکانیسمها
و واکنشهاي دفاعي را بر اساس کارآمدي آنها به چهار دسته تقسیمبندي کردهاند که هر
دسته انواع گوناگوني از اين مکانیسمها را در خود جاي داده است:
 -4مکانیسم دفاعي آسیبزا که شامل فرافکني هذياني ،تبديل ،انکار ،پارهسازي ،فرار،
تحريف يا طفره و انحراف ميشود.
 -8مکانیسم دفاعي رشدنايافته که خیالپردازي ،آرماني ساختن ،پرخاشگري انفعالي،
فرافکني ،همانندسازي فرافکنانه ،جسماني کردن و برونريزي را در برميگیرد.
 -1مکانیسم دفاعي روانرنجوره که جابجايي ،گسستگي ،خود بیمارانگاري ،توجیه
عقلي ،جداسازي ،دلیلتراشي ،واکنش وارونه ،واپسراني ،باطلسازي و انزواطلبي در آن
جاي دارد.
 -1مکانیسم دفاعي رشديافته که شامل نوعدوستي ،پیشبیني ،شوخطبعي ،همانندسازي،
درون فکني ،وااليش و سرکوب ميشود (نك :فرويد481 -481؛ سیاسي .)02 -00
 _2بررسی انواع مکانيسمهای دفاعی در شخصيت ابوقيس
ابوقیس ،مرد میانسال و افسردهاي است که پس از حادثه اشغال فلسطین در سال 4012
و غارت روستا و درختچههاي زيتونش توسط صهیونیستها پس از گذشت ده سال هنوز
نتوانسته با اين حادثه کنار بیايد .به همین دلیل در تالش است تا آن را انکار کند.
 _1_2انکار نابخردانه :پیوندي نزديك با واپسراني دارد و به معناي نپذيرفتن و انکار
وجود تهديد بیروني يا رويدادي آسیبزاست که رخ نموده است(ثابت و محمودي
 .)112در اين مکانیسم دفاعي فرد جنبهها و بخشهايي از واقعیت را که نميتواند آنها
را به دلیل اضطرابآور بودن بپذيرد ،به شکل ناخودآگاه رد ميکند .ابوقیس در فرايند
داستان تنها شخصیتي است که در مقايسه با دو شخصیت اصلي ديگر يعني اسعد و
مروان از سازوکارهاي دفاعي بیشتري استفاده ميکند و سعي دارد با استفاده از اين
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مکانیسمهاي دفاعي به طور ناخودآگاه خود را از شرايط اضطرابآور موجود برهاند.
بعضي از اين واکنشهاي دفاعي ابوقیس بلوغ نايافته و ناپخته و برخي آسیبزاست.
ابوقیس در حديث نفس و گفتگوي دروني با خود که نشان دهندة کشمکش روحي او
براي پذيرش حادثه اشغال سرزمینش توسط صهیونیستها است ،ميگويد« :طي ده سال
گذشته کاري جز انتظار انجام ندادهاي ،به ده سال زمان نیاز داشتي تا باور کني که تمام
درختان ،خانه ،جواني و روستايت را از دست دادهاي ....چرا اين همه انتظار کشیدي؟
ميخواستي از آسمان پول ببارد توي خانهات؟ ...آن خانه که ديگر خانة تو نیست»
(کنفاني  .)81ابوقیس مدام با خود بر سر پذيرش اين اتفاق بهرغم گذشت ده سال
کلنجار مي رود نه اصل حادثه را باور دارد و نه آنجايي را که در آن سکونت دارد ،خانه
خود ميپندارد .نمودهاي انکار ابو قیس بسیار گسترده و آسیبزاست .به گونهاي که
توانايي کنار آمدن با تهديدهاي واقعي را از او سلب ميکند و درک حقیقت را برايش
ناممکن ميسازد .او در اين حالت واقعیت را بازآفريني و بازآرايي ميکند که از نگاه
روانکاوان است فاده از مکانیسم دفاعي انکار نابخردانه را به کار بسته است .نويسنده در
جاي ديگر نمودهاي انکار ابوقیس را از زبان دوستش سعد بازگو ميکند؛ آنجا که او به
همسر ابوقیس ميگويد« :حرف همسرت را شنیدي؟ ميگويد آخر و عاقبت ندارد!
انگار زندگي مثل آب خوردن است! چرا مثل ما عمل نميکند؟ مگر او وضعش بهتر از
ماست» (کنفاني  .) 81گفتة سعد که چرا ابوقیس در اين ده سال کاري انجام نداده و
مانند بقیه نبوده ،از بروز واکنش انکار در ابو قیس پرده برميدارد و آن را به وضوح
شکار ميسازد؛ چندانکه او به رغم اقامت در کويت ،هنوز نتوانسته زندگي و موقعیت
جديد خود را بپذيرد.
 _7_2بازگشت یا واپسروی :در اين مکانیسم دفاعي شخص به زمان گذشته باز مي-
گردد و به مرحلهاي از زندگي ميرود که در آن اضطراب کمتري داشته است (بلکمن
 .)18ابوقیس در ذهن خود مدام انديشة بازگشت به زمان گذشته را مرور ميکند؛ يعني
آ ن زماني که در روستايش ده درختچه زيتون داشت و در مزرعه کار کشاورزي ميکرد.
راوي داستان حالت ابوقیس را اينگونه توصیف ميکند« :ابوقیس سینهاش بر روي خاک
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خیس آرام گرفت ،زمین زيرش شروع به تپیدن کرد ،هر بار که خود را به روي خاک
ميانداخت آن تپش را احساس ميکرد .وي از زماني که براي اولین بار در آنجا دراز
کشیده بود ،راهي سخت به سوي يافتن نور از میان عمیقترين جاي جهنم ميشکافت.
وقتي يکبار احساسات خود را با همسايهاش که با او در مزرعهاي که ده سال پیش آن را
از دست داده بود ،شريك بود ،در میان گذاشت ،با تمسخر جواب شنید :هنگامي که
سینهات را به زمین ميچسباني ،اين صداي قلبت است که ميشنوي ،واين يعني حرف
مفت!» (کنفاني .)12
در اينجا کامال مشخص است که ابوقیس سعي دارد با خوابیدن بر روي زمین زراعي به
ايام لذتبخش گذشته بازگردد که در کمال آرامش و امنیت به سر ميبرد .از اين رو
پیوسته خاطرات آن ده سال را در ذهنش مرور ميکند و با گذر در آنها ،مکانیسم دفاعي
واپسروي را فعال ميسازد .اما وقتي اين حس خود را با شريك همسايهاش در میان
ميگذارد ،با نگاه تمسخرآمیز او مواجه ميشود و بیهودگي آن را درمييابد.
 _4_2انزواطلبی یا گوشهگيری :در اين مکانیسم دفاعي فرد به طور ناخودآگاه براي
کاهش اضطراب خود از اطرافیانش فاصله ميگیرد و در تنهايي دنیاي خیالي خود فرو
ميرود .انسان عزلت طلب با خود نیز بیگانه است و از لحاظ روحي و عاطفي دچار
نوعي بيحسي و رخوت ميشود .او نميداند چه چیز را دوست دارد ،از چه چیز متنفر
است ،نسبت به هدف و اعتقادش بي تفاوتي است ،اجازه ورود ديگران به حريم
خصوصي خود را نميدهد و اگر احساس کند کسي مخل تنهايي اوست ،احساس
هراس و تشويش ميکند (هورناي ،تعارضات دروني ما.)08 -09،
اين مکانیسم دفاعي از جدال دروني و حديث نفس ابوقیس با خودش و نیز از
احساسات سرکوب شدة او پرده برميدارد؛ او در ذهنش از اين عزلتگزيني خسته شده
و با ناسزاگويي به خود ،آشفتگياش را در برابر اوضاع ناگوار نشان ميدهد« :بیشتر از
گذشته احساس تنهايي و حقارت کرد .دستش را روي چانة زبرش کشید و تمام
افکاري که مورچهوار او را احاطه کرده بود ،از سر گذراند .آنگاه با خود گفت در اين
سالهاي طوالني مردم راههايشان را رفتهاند و تو چون سگي پیر در خانة کوچکت
چمباتمه زدهاي» (کنفاني  .)81بديهي است که ناکاميهاي زندگي ،واکنش دفاعي
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رجعت و انزواطلبي را براي ابو قیس به همراه داشت .او از بي تحرکي و عزلتگزيني
خود شاکي است و خود را نیز سرزنش ميکند .فکر اينکه ديگران براي تغییر زندگي
خود و کنار آمدن با شرايط موجود گامهاي مؤثري برداشتهاند ،اما او هنوز پس از
گذشت ده سال همچنان تك و تنها در کنج خانهاش نشسته است ،سخت خاطر ابوقیس
را ميآزارد.
 _0_2خيالبافی و آرمانیساختن :فرد به منظور گريز موقت از شرايط دردناک به
خیالپردازي روي ميآورد و آرزوهاي دست نیافتني خود را به قوة تخیل ميسپارد.
کساني که از اين مکانیسم دفاعي استفاده ميکنند با بزرگ نشان دادن خود ،ديگران را به
اشتباه مياندازند وگزافهگوييهاي تحريف شدهاي از ارزشهاي ديگري دارند (بلکمن
 .)11يکي از داليل استفاده از آرمانسازي ،فرو نشاندن احساس شرم از بي کفايتي
است .در واقع اين مکانیسم «کوششي است براي سرپوش نهادن بر نقاط ضعف و عدم
کفايت فرد» (برونو  .)812بدين دلیل ابوقیس در ذهن خود دربارة کويت به خیال-
پردازي روي ميآورد و تالش ميکند آنجا را براي خود مدينه فاضلهاي جلوه دهد؛
جايي که بتواند آرزوهاي دست نیافتهاش را تحقق بخشد« :پشت اين رود تمام چیزهايي
که آنها را حرام کرده وجود دارد .آنجا کويت است چیزي که سابقا به صورت رؤيا و
خیال در ذهنش و جود داشته آنجاست .حتما کويت هم از سنگ ،خاک ،آب و آسمان
است .حتما آن جا هم کوچه و خیابان دارد ،زنان ،مردان و کودکاني هستند که البهالي
درختان ميدوند( ».کنفاني  .) 81افزون برآن ابوقیس با فعال سازي مکانیسم دفاعي
خیالپردازي ،آرزو دارد که در کويت هم مثل وطنش درختچههاي زيتون داشته باشد؛
چرا که او همیشه آرزو داشت به گذشته بازگردد؛ دوباره همان درختان زيتون روستايش
را بدست آورد و در همان مزرعهاي مشغول به کار شود که اکنون ويران شده است.
ابوقیس که با گذشت ده سال نتوانسته به خواستههايش دست يابد در کشاکش با
ناکاميها به خیالبافي پناه ميبرد و «به منظور گريز موقتي از شرايط دردناک آرزوهاي
دست نیافتني و يا نامقبول خود را با قوه تخیل هدايت ميکند» (پارسا )811
 _2_2فرافکنی :نسبت دادن ماهیت شخصي خود به فرد ديگري را فرافکني ميگويند.
در اين سازوکار دفاعي فرد تکانهها ،افکار و تمايالت نامقبول خود را با نسبت دادن به
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ديگران از خود دور ميسازد تا از اضطرابش کاسته شود (فیست  .)81ابوقیس حسرت
اين را مي خورد که چرا سواد ندارد و هیچ وقت به مدرسه نرفته است .روزي او پنهاني
به مدرسة پسرش ،قیس ميرود ،از پشت پنجره يواشکي به کالس درس آنها سرک مي-
کشد و گفتههاي معلم را ميشنود که ميگويد «هنگامي که دو رود دجله و فرات به هم
ميپیوندد ،شطالعرب تشکیل ميشود .در همان شب ناگهان ابوقیس بر سر پسرش فرياد
ميزند و از او سوال ميکند که شطالعرب چیست؟ ميخواست او را امتحان کند .اما
قیس با صداي بلند و به سرعت پاسخ سوالش را داد .ابوقیس رو به همسرش کرد و
خنديد .با اين حال اندکي خجالتزده شد و به آرامي گفت :من جواب اين سوال را از
قبل ميدانستم.
 نه نميدانستي امروز فهمیدي ،وقتي که از پنجره به کالس ما سرک ميکشیدي. خب! چه اهمیتي دارد که بدانم يا ندانم ،آسمان که به زمین نميآيد؟» (کنفاني .)84ابوقیس ندانستگي و بیسوادي خود را که برايش نامقبول و رنجآور است به پسرش،
نسبت ميدهد و ميکوشد براي پوشاندن و ترمیم ضعفهاي دروني خود با پرسشهاي
نابجا از قیس ،او را زير سوال ببرد .او با استفاده از مکانیسم دفاعي فرافکني تالش دارد
تا پوششي بر بیسوادي ناخواستهاش بیفکند .اما چون پسر ميفهمد که او پشت پنجرة
کالسشان پنهان شده بود ،آن را مطرح ميکند تا ابوقیس از فرافکني دست بردارد.
 _6بررسی انواع مکانيسمهای دفاعی در شخصيت اسعد
اين شخصیت جوان داستان در مقايسه با ديگر شخصیتها مثل ابوقیس و مروان ،تنها از
يك واکنش دفاعي در مواجهه با شرايط ناگوار و اضطرابآور استفاده کرده و آن هم
مکانیسم دفاعي فرار است که در زمرة سازوکارهاي آسیبزا و پرخطر به شمار ميرود.
اسعد به دختر عمويش «ندي» هیچ عالقهاي ندارد و نميخواهد با او ازدواج کند .اما
عمويش  89دينار به او ميدهد تا براي ازدواج با «ندي» وسايل الزم براي تشکیل يك
زندگي مناسب و آبرومند را فراهم کند .اسعد شهامت و شجاعت کافي در ابراز عقیده
خود را ندارد و نميتواند خواستههاي قلبي خود را با عمويش در میان بگذارد .از اين
رو به جاي آنکه پول را به عمويش پس دهد و او را از عدم عالقهاش به «ندي» مطلع
سازد ،تصمیم به فرار ميگیرد و با هدف گريز از احساسات و تکانههاي غريزي خود
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راهي کويت ميشود .اسعد براي اينکه از ازدواج اجباري و تحمیل خواستة عموي خود
رهايي يابد ،مکانیسم ناکارآمد گريز را در پیش ميگیرد تا در کشوري ديگر براي خود
زندگي جديدي تشکیل دهد .فعال ساختن مکانیسم فرار «يعني گريز از يك موقعیت
پرخطر و اضطرابآمیز و متوسل شدن به افعال نادرست ديگر» (زندي و ديگران )88
اسعد را واميدارد تا به جاي آنکه صورت مسئله را حل کند ،آن را به کلي بزدايد و به
مکانیسم دفاعي رشدنايافته متوسل شود .در واقع روان او دچار اختالل ترس نابهنجار
شده است که «از تعارض و کشمکش میان نهاد و "خود" 3سرچشمه ميگیرد .چنین
اضطرابهايي در آغاز هشیارانه است اما به زودي "خود" کنترل کششهاي غريزي
ناخواسته را بر عهده ميگیرد و آنها را سرکوب ميکند و فقط به عنوان يك ترس ناآگاه
باقي ميماند» (شولتز  .) 09از اين رو اسعد به جاي آنکه او در برابر اجبار و خواسته غیر
منطقي عموي خود مقاومت کند ،تصمیم ميگیرد از دست آنها بگريزد و خود را در
کشور دوري يعني کويت مخفي سازد .نويسنده جدال دروني اسعد را با کاربست
تکنیك تكگويي نشان داده است .چه« ،عنصر گفتگو در داستان ،به خوبي درون آشفته
شخصیتها را نمايان ميسازد» (زارعي و ديگران  .)49از اين روست که اسعد در حديث
نفس و گفتگوهاي دروني خود پیوسته عمويش را مؤاخذه و سرزنش ميکند ،بي آنکه
شهامت رويارويي با او را داشته باشد« :احساس کرد بغض گلويش را ميفشارد .دوست
داشت آن  89دينار را برگرداند و آن را با تمام تواني که در بازو و کینهاي که در سینه
دارد ،جلوي عمويش پرت کند» (کنفاني .)08
 _2بررسی انواع مکانيسمهای دفاعی در شخصيت مروان
اين شخص یت نوجوان داستان با وجود سن کم ،نسبت به دو شخصیت ديگر در مواجهه
با شرايط اضطرابآور ،از مکانیسمهاي دفاعي بلوغ يافته و عاقالنهتري استفاده ميکند.
وي سازوکارهاي دفاعي مقبولي را برميگزيند که نشانگر سالمت دوح و روان اوست.
 _1_2سرکوب :فرايندي آگاهانه يا نیمه آگاهانه است که در آن فرد خواستهها و امیال
خود را مهار ميکند ،يا به طور موقت خاطرات ناراحت کننده را کنار ميگذارد و به آنها
__________________________________________________________________________

3_Ego
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نميانديشد« .در اين مکانیسم ،انديشه ،مفهوم يا آرزويي از هوشیاري بیرون رانده مي-
شود» (پروين و جان  .)20تنها آرزو و خواستة مروان ماندن در فلسطین و ادامه تحصیل
در رشتة پزشکي بود .اما به خاطر شرايط سخت زندگي از يك سو و تنهايي مادرش و
عدم درآمد کافي براي امرار معاش از سوي ديگر ،مجبور شد راهي کويت شود تا در
آنجا به کار بپردازد .او با فعال کردن مکانیسم دفاعي سرکوب ،موقتا از آرزوي ادامه
تحصیل و پزشك شدن دست کشید ،اين خواسته را در ذهن خود پنهان ساخت و با
خود گفت« :تو هنوز جواني و درکت از زندگي به اندازة درک يك کودک شیرخواره
است ،مدرسه چیزي به انسان ياد نميدهد .فقط تنبلي را به آنها ميآموزد .پس رهايش
کن ...وارد گود شو؛ مثل کاري که بقیه انجام دادهاند» (کنفاني .)498
 _7_2نوعدوستی :به هنگام خدمترساني و ياري رساندن به ديگران که رضايت فردي
را به دنبال دارد ،فرد از واکنش مثبت ديگران نسبت به خود خشنود ميشود و احساس
خوبي پیدا ميکند« .واکنشهاي دفاعي لزوما نبايد منفي باشند .فرد ميتواند در شرايطي
عکسالعملي از خود نشان دهد که جنبة مثبت آن قوي باشد و بتواند اضطراب و تنش
او را بکاهد» (زارعي  .)2مروان شخصیتي است که از حس نوعدوستي و مسئولیت-
پذيري برخوردار است .با اينکه نوجواني کم سن و سال است ،اما وقتي ميبیند برادرش
زکريا ديگر پولي براي خانواده نميفرستد ،به خاطر تأمین مخارج زندگي خود ،مادر،
خواهر و برادر کوچكترش تصمیم ميگیرد آرزوي تحصیل در رشتة پزشکي را رها
کند و در کويت به کار مشغول شود .در اينجا مروان به مکانیسم دفاعي جابهجايي
دست مي زند .يعني «اگر چیزي که تکانة نهاد را ارضا ميکند در دسترس نباشد ،امکان
دارد فرد آن تکانه را با چیز ديگري جابهجا کند» (فیست  .)88مروان نسبت به
شخصیت ابو قیس حس مسئولیتپذيري بیشتري دارد .چه ،او به صورت خودجوش و
با اراده و اختیار خود تصمیم به مهاجرت ميگیرد .در واقع خواسته دروني و عالقههاي
فردي خود را فداي آسايش و تامین رفاه خانوادهاش ميکند .حال آنکه ابو قیس در اثر
باورناپذيري شرايط نابسامان زندگي ،دچار نوعي بي تحرکي و انزواطلبي ميشود و در
نهايت در پي حرفهاي تند و گزندة اسعد و تشويقهاي مداوم او تصمیم ميگیرد براي
تأمین مخارج زندگي خانوادهاش راهي کويت شود.
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 _4_2دليلتراشی و توجيه عقلی :در اين مکانیسم دفاعي از تفکر و منطق انتزاعي
براي پرهیز از احساسات آزار دهنده با تمرکز بر جنبة عقالني آن استفاده ميشود .يعني
فرد جنبة احساسي و عاطفي را ناديده ميانگارد و به تجزيه و تحلیل شناختي آن مي-
پردازد« .دلیلتراشي نوعي مکانیسم دفاعي است که به موجب آن فرد براي آنکه فرار
خود را منطقيتر و مقبولتر جلوه دهد آن را به صورت متفاوتي تعبیر ميکند و فکر يا
عمل تهديدکننده اي را با قانع کردن خود به آنکه توجیه منطقي براي آن وجود دارد،
موجه جلوه ميدهد» (زارعي و ديگران  .)0کنفاني واکنش مروان به ازدواج مجدد پدر و
ترک خانواده را در چند جاي داستان نشان ميدهد .مروان در اين کشمکش روحي به
استفاده از مکانیسم دفاعي دلیلتراشي روي ميآورد« .در اين حالت فرد احساسات و
انگیزههاي خود را تغییر ميدهد و براي فرار از رفتارها يا نگرشهاي نامقبول به
توضیحات منطقي متوسل ميشود» (بلکمن  .)89از اين رو مروان ميکوشد تا براي اين
اتفاق ناخوشايند توجیه عقالني بتراشد .او با گفتن دلیلي غیرواقعي رفتار پدر را منطقي
جلوه ميدهد تا تحمل آن برايش آسانتر گردد« :.انسان ميخواهد در پیرياش آرامش
بیشتري داشته باشد ،نه اينکه مجبور به سیر کردن شکم شش بچه باشد ...او مرد فقیري
بود ،تمام آرزويش چنانچه ميگفت اين بود از خانهاي گلي که ده سال پیش آن را در
اردوگاه ساخته بود ،به زير سقف سیماني برود و در آنجا ساکن شود ...درست است
پدرم کار زشتي کرد ،اما کدامیك از ما هر از گاهي اين کارها را نميکند؟» (کنفاني -24
.)29
همانطور که پیداست مروان با استفاده از مکانیسم دفاعي دلیلتراشي تالطم دروني خود
را فرو مينشاند .هرچند به شیوة غیرمستقیم کار ناپسند پدرش را سرزنش ميکند ،اما
بيدرنگ با بیان داليلي ،ترک خانه از سوي پدر و ازدواج مجدد او با زني به نام «شفیقه»
را موجه جلوه ميدهد و براي آن داليل عقلي ميتراشد .مروان در گفتگوهاي ذهني با
خودش نیز سعي دارد تا رفتار پدر را توجیه کند و خود را با اين حرف قانع سازد که
چه بسا اگر هر کدام از ما هم در موقعیت او قرار ميگرفتیم ،همین کار را انجام مي-
داديم .وي در جاي ديگر داستان در نامهاي که به مادرش مينويسد ميگويد« :من نمي-
خواهم از احدي بیزار باشم ،نميخواهم از پدرم متنفر باشم .اما چرا اينکار را با تو کرد؟
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مادر!» ( .)24مروان از تضاد و کشمکش دروني رنج ميبرد ،مرتب با خود کلنجار مي-
رود تا از وارد به بحث عاطف ي و احساسي بپرهیزد .چه ،او خوب ميداند که اگر جنبة
احساسي و عاطفي به ماجرا بنگرد ،نميتواند پدرش را ببخشد و از او کینه به دل مي-
گیرد .به همین دلیل مدام سعي دارد با آوردن داليل عقلي و منطقي کار پدر را توجیه
کند تا با اين مکانیسم دفاعي از شرايط استرسزا و اندوهگین رهايي يابد.
 _8بررسی انواع مکانيسمهای دفاعی در شخصيت ابوخيزران
ابوخیزران جزو آن دسته از مردان فلسطیني است که قبل از اشغال فلسطین در ارتش
انگلیس خدمت ميکرد و راننده ماشینهاي سنگین بود .او پس از اشغال به گروههاي
مبارز فلسطیني پیوست و در جريان مبارزه دچار حادثة تلخ و فجیعي شد و قوة
مردانگياش را از دست داد .به همین خاطر ابو خیزران نسبت به سه شخصیت ديگر
داستان ،افزون بر دست وپنجه نرم کردن با پیامدهاي ناگوار اشغال میهنش ،از آسیب
تلخ روحي نیز رنج ميبرد .در نتیجه از مکانیسمهاي دفاعي متفاوتتر وپیچیدهتري
براي کاهش اضطراب و نگرانيهاي دروني خود استفاده ميکند.
 _1_8تبدیل :در اين سازوکار دفاعي فرد اضطراب ،تشويش ونگراني دروني خود را
در نواحي از بدن که از عصب حرکتي وحسي مغز ناشي ميشود ،مثل سردرد ،تشنج،
تیك عصبي نشان ميدهد (هورناي ،عصبانیت هاي عصرما .)410،در اين داستان وقتي
اسعد از ابوخیزران مي پرسد که آيا ازدواج کرده است يا نه ،ياد آن واقعة دردناکي
مي افتد که در ايام اسارت بدست سربازان اسرائیلي برايش رخ داده بود .از اين رو
همواره درد شديدي در رانهاي پايش احساس ميکرد .در واقع تشويش روحي و
تنیدگي رواني ابو خیزران است که به طور ناخودآگاه به صورت درد در نقطهاي از
بدنش بروز مييابد « :اسعد به آرامي گفت :ابوخیزران بگو ببینم ...ازدواج کردهاي؟
ابوخیزران سرش را تکان داد ،بعد چشمانش را تنگ کرد تا جلوي نور خورشیدي را
بگیرد که بر روي شیشه جلويي افتاده بود .نور خورشید به شدت به چشمش ميتابید به
طوريکه در آغاز نتوانست چیزي را ببیند .با شنیدن اين سوال احساس کرد که درد
مرموزي بین رانهاي پايش پیچده است» (کنفاني .)22 -22
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 _7_8طفره و انحراف :طفره رفتن ،شانه خالي کردن از پاسخ صحیح و درست دادن و
منحرف کردن توجه مخاطب به مسائل يا افراد ديگر از ويژگيهاي اصلي اين مکانیسم
است .ابوخیزران هنگامي که با ابو باقر مواجه ميشود ،از جواب دادن به او طفره ميرود
و به دروغ مي گويد که در بصره بوده است .او با منحرف کردن ذهن ابو باقر ميکوشد
تا خود را از شر سؤال و جوابهاي مکرر ابو باقر برهاند و اضطراب خود را کاهش دهد:
« -ها! ابوخیزران!
کارمند در حالیکه برگهها را عمدا با بيتوجهي از مقابلش کنار ميزد و بازوهايش را
روي میز آهني قرار ميداد ،گفت:
 اين همه وقت کجا بودي؟ابوخیزران نفس زنان جواب داد:
 بصره.حاج رضا بیش از شش بار سراغت را گرفته.
 ماشین خراب بود» (کنفاني .)490 -498 _4_8برونریزی :استفاده از کنشهاي خشونتآمیز فیزيکي يا گفتاري به جاي کنار
آمدن مستقیم با چالشهاي پیشرو و کنترل احساسات هیجاني منفي ،نوعي مکانیسم
دفاعي است که ابو خیزران در مواجهه با حادثه تلخ ايام اسارت آن را در پیش گرفته
است .چه« ،هرگونه احساس طرد شدگي ولو در مورد امري جزئي و بياهمیت ،نهتنها
موجب بروز اضطراب ميشود ،بلکه خشم و نفرت شديدي را در فرد بوجود ميآورد»
(هورناي ،عصبانیت هاي عصرما .)410 ،از اين رو ابوخیزران به قاچاق انسان و مسافران
فلسطیني به هنگام رفتن به کويت روي ميآورد و با غارت کردن پول و وسايل با
ارزش آنها ،ميکوشد تا از تشويشهاي روحي و رواني خود بکاهد .در واقع او به
واکنش دفاعي برونريز متوسل ميشود و به خشونتهاي انتقامجويانه دست ميزند .در
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اين نوع مکانیسم دفاعي «چنانچه حرمت فرد عاجز جريحهدار يا درهم شکسته شود؛
براي بازگرداندن آن تنها به يك راه توسل ميجويد و آن هم انتقامجويي است» (فروم
 .)84از اين رو در جواب اسعد که از او ميپرسد چرا قاچاق انسان ميکند و دست به
غارت اموال هموطنان خود ميزند ،ميگويد« :حقیقت را بهت بگم؟ من پول بیشتري
ميخواهم ...پول بیشتر ...فهمیدهام که جمع کردن ثروت از راه درست ،سخت است...
بعد از دو سال همه چیز را رها ميکنم و آرام ميگیرم .ميخواهم استراحت کنم و در
سايه دراز بکشم ...در زندگيام بیش از حد معمول رنج کشیدهام .آره به خدا ،بیشتر از
حد معمول( »...کنفاني .)08
 _4نتيجهگيری
در اين پژوهش سعي شد تا تنیدگي رواني شخصیتهاي مختلف داستان از خالل رفتارها،
حالتها ،واگويههاي دروني ،ارتباط با ديگران و کاربرد انواع مکانیسمهاي دفاعي در
جامعه بحرانزده فلسطین مورد بررسي قرار بگیرد .هر کدام از شخصتیهاي درگیر
داستان به فراخور موقعیت و شرايط روحي خود براي مقابله با کشمکشهاي ايجاد
شده از واکنشهاي دفاعي خاصي استفاده ميکنند .اين مکانیسمها که موضوعي
روانشناختياند در داستان راه يافته و موجب کشش و جذابیت آن شدهاند .در بررسي
اين مکانیسمهاي دفاعي دريافتیم که:
 از میان شخصیتهاي داستان ،ابوقیس از بیشترين مکانیسم دفاعي براي کاهشاضطراب ونگرانيهاي خود استفاده کرده و پنج سازوکار دفاعي را به کمك گرفته است.
يکي از داليل مهمي که اين شخصیت را به استفاده از مکانیسمهاي دفاعي متعدد وا
داشته ،بیماري افسردگي اوست .زيرا افراد افسرده براي رفع تعارضات روحي و رواني
خود ،از سازوکارهاي دفاعي متعددتري که اکثر آنها در سطح آسیبزا و رشد نايافتهاند،
بهره ميگیرند.
اسعد در مقايسه با سه شخصیت ديگر داستان ،تنها از يك سازوکار دفاعي ،يعني
مکانیسم دفاعي فرار استفاده کرده است که در سطح آسیبزا قرار دارد .اين شخصیت
تنها راه نجات خود و رهايي از تنیدگي دروني را در فرار از شرايط استرسآور ميداند.
در واقع به جاي آنکه به دنبال يك راه حل منطقي براي حل مسئلة خود بگردد،
آسانترين راه يعني فرار و پاک کردن صورت مسئله را انتخاب ميکند .اسعد با اين
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واکنش ساده خود را از رويارويي با مشکالت زندگي ميرهاند .اما چون با انتخاب اين
سازوکار از قبول مسئولیتهاي زندگي شانه خالي کرده و به راهکاري به ظاهر ساده اما
پرخطر روي آورده است ،جزو مکانیسمهاي آسیبزا محسوب ميشود.
 در میان شخصیتهاي داستان ،مروان تنها فردي است که داراي دو مکانیسم دفاعير شديافته است .او در مقايسه با ابوقیس و ابوخیزران که هر کدام از مکانیسم دفاعي
رشدنايافته و پرخطر استفاده کردهاند ،فرد معقولتري به نظر ميرسد.
 بیشترين مکانیسم دفاعي آسیبزا مربوط به ابوخیزران است که از دو مکانیسم دفاعيپرخطر براي رفع نگرانيهاي دروني خود بهره برده است .مهمترين علت آن هم از خود
بیگانگي ابوخیزران از بعد جنسي ،روحي و رواني است .او افزون بر آسیب جنسي ،از
نوعي دوگانگي شخصیتي و بحران بي هويتي رنج ميبرد .از آنجا که هويت جنسي وي
دستخوش دگرگوني شده ،اين امر منجر به احساس تضاد دروني در او ميشود؛
چندانکه هیچ ارزش و احترامي براي وطن و هموطنان خود قائل نیست .حتي اعتقادات
ديني او نیز مخدوش و کمرنگ شده است و با قاچاق کردن انسان ،تنها به کسب درآمد
بیشتري از اين رهگذر ميانديشد .او از مکانیسم جبران تهاجمي استفاده ميکند و مي-
کوشد بر اثر عیوب ناخواسته خود از ديگران انتقام بگیرد .وي در نهايت به دلیل
شخصیت بي ثبات و دوگانة خود ،جان ديگر شخصیتهاي داستان را به خطر مياندازد،
چندانکه بي مباالتي او به مرگ شخصیتهاي اصلي داستان ميانجامد .ابوخیزران حتي
پس از مرگ همراهانش در مخزن آب بر اثر گرماي طاقتفرسا ،به جسد بيجان آنها
هم رحم نميکند و آن را ميسوزاند.
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