
 

  »طلخند و گو نداستا در دفاعي هاي مكانيزم بررسي«
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  2سارا مسرور
  چكيده

 مورد هايهدف به نتواند فرد كه شوند،مي باعث مشكالت از برخي .هستند روبهرو زندگي هايدشواري با همواره هاانسان
مـي  متوسـل  دفـاعي  ساختكارهاي به هاناكامي با مقابله براي افراد گاه. كندمي شكست احساس نتيجه در يابد، دست خود نظر

 هـاي واقعيت با هميشه توانيمنمي ما .روندمي كار به اضطراب موقت تسكين و سازگاري ايجاد منظور به هاشيوه اين كه شوند،
 نيسـتند  گرايانـه واقع كه كنيم،مي استفاده هاييروش از خود وجدان يا محيط با مواجهه در وقتي .كناربياييم گرايانهواقع موجود

  .هستيم دفاعي هاي مكانيزم كاربرد حال در
روان هايجنبه به فردوسي ابوالقاسم حكيم همانند كه يافت توانمي را كسي كمتر ايران بزرگ انديشمندان و شاعران بين در

 بـه  توجـه  طلخنـد  و گـو  داسـتان  و سياوش داستان نظير شاهنامه هايداستان برخي در .باشد كرده توجه انسان رفتار شناختي
مكـانيزم  جستار اين در. گرددمي مشاهده... و» گريويران« ،»رويواپس« ،»فرافكني«، »توجيه« مانند دانش اين مفاهيم و مسائل
پرداختـه  احتمـالي  يهاتفاوت و تشابه بيان به مثال شواهد ارائه با سپس و گرديده بررسي طلخند و گو داستان در دفاعي هاي
  .است شده
 .روي واپس  ،دفاعي مكانيزم، گو ،فرافكني، طلخند، سركوبي ،سازي جانشين ،هتوجي :ها واژه كليد 

  مقدمه
دارنـد؛  بـر نمـي   آني دسـت از سـر او   ،انسان، همواره در پي آرامش است، اما در طول حيات مصائب و مشكالت

آورند و باعث ناكـامي او  ميهايي برايش فراهماي گاه دشواريآداب و رسوم و مقررات قومي و قبيله احكام، ها،آيين
الغريـق يتشـبث بكـل    «كننـد، از آن جـا كـه   گردند و او را دچار اضطراب و بيقـراري مـي  يش ميهادر تحقق خواسته

زنـد، تـا آرامـش، ايـن     آويزي چنـگ مـي  ها به هر دستها و ناكاميشكستهايي از بار فشار او هم براي ر ،»حشيش
دهد، اهميت است، كه گاه حتي خود را فريب ميو اين امر در نظر او چنان باخوشبختي ناشناخته، را از آن خود كند 

تـرين و بهتـرين راه   هاي دفاعي طبيعي مكانيزمآوردن به  روي ،يابي به اين مهم براي دست. تا به اين سكون دست يابد
  .است

  ؟مكانيزم دفاعي چيست
كند و اگر عاملي، به هر شكل، عزت او را تهديد كند،دست به هركس براي حفظ ذات و شخصيت خود تالش مي

  .خيزدميبهترين راه ممكن به مقابله برشود و با استفاده از كار مي
. شـوند هاي دفاعي متوسل ميها يا وسيلههاي خود، به ساختكاروناكاميها افراد براي مقابله با اضطراب، كشاكش«

هـايي  اصل كوششروند و درها به طور خودآگاه و به منظور سازگاري و تسكين موقت اضطراب به كار مياين شيوه
  )407-406: 1382پارسا،(».بردماندگي خود به  كار ميهستند، كه شخص براي پنهان ساختن ناتواني و در

بـه ناچـار دسـت بـه ايـن      اما براي دورساختن اضطراب و رهايي از آشفتگي، شيوه عمل ما هميشه منطقي نيست، 
  .دهيمزنيم و تا آنجا كه بتوانيم آن را منطقي جلوه ميها ميگونه كنش

 مـا  .كنـيم  مقابله اضطراب با موقتاً حداقل است الزم برآييم خاص عملي تجارب پس از اينكه براي اوقات اغلب«
 بـا  محيط با مواجهه در وقتي بياييم كنار گرايانه واقع موجود هاي واقعيت و خود با و باشيم منطقي هميشه توانيمنمي
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  .دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه هرمزگان.  2
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 هـاي  مكـانيزم  بـرد كـار  حال در نيستند، گرايانه واقع كه ،كنيممي استفاده هاييروش از خود وجدان با يا و هاتكانش
  )43: 1381ناي، . رابرت دي(».هستيم دفاعي

هاي عالم خارج دچـار تـنش   سان انسانها وقتي بهها و داستانهاي قصهرسيم كه شخصيتحال به اين پرسش مي
كننـد؛ و خـود را چگونـه از بـار عـذاب      شوند، براي رهايي از سرخوردگي، افسردگي، ناكامي يا حتي گناه چه ميمي

  دهند؟وجدان وشكست نجات مي
. شناسي سهم بـه سـزايي دارد  هاي گوناگون است؛ در اين ميان رواناز حكمت و دانش شاهنامه استاد طوس لبريز
سرايان اصطالحات خاص علوم را به كار برده باشـند يـا واقعـاً در آن موضـوع تخصـص      مهم اين نيست، كه داستان

  . ستا ها و كاربرد هنري علوم در آثارشانآگاهي آنان از اين دانش اهميت در ،داشته باشند
داستان گو و طلخند كه در دفتر هشتم شاهنامه به آن پرداخته شده، حكايت دو برادر است كه دست روزگار آنهـا  

هر كدام از شخصيت هاي اصلي و فرعي در موقعيـت هـاي گونـاگون از برخـي      روي يكديگر قرار داده و در را رو
در شاهنامه عالوه بر اين داسـتان در  .اندده نمودهاستفا... سازي و توجيه، فرافكني، جانشين :مكانيزم هاي دفاعي چون

شود به ميل شيطاني خـود  آنجا كه سودابه موفق نمي. بينيمماجراي سودابه و سياوش نيز آشكارا عنصر فرافكني را مي
 اندازد؛ همچنان كه زليخـا در كند و گناه خود را به گردن سياوش ميراي جبران ناكامي خود فرافكني ميدست يابد، ب

 .توان ديدهاي سندبادنامه نيزشواهد فرافكني را ميدر برخي داستان .حق يوسف كرد
 آن از وپـس   شـطرنج  آوردن داسـتان، داسـتان   اين از پيش .است انوشيروان پادشاهي زمان در داستان اين رخداد 

 .شـود  مـي  ديـده  داسـتان  ايـن  نيز ثعالبي اخبار در .است هندوان به مربوط هرسه شده، كه مطرح دمنه و كليله داستان
. ك.ر( كنـد  مـي  روايـت  شكل چهار به را بازي و كندمي بيان را شطرنج پيدايش داستان ،الصدورراحـه در نيز راوندي
  )41-405 صص:1386راوندي،

 از ذاتـي وي  آگـاهي  آن و است بوده توس حكيم شگفت هايتوانايي از ديگر يكي در تأمل پژوهش ازين هدف 
 حضـور . باشـد و همچنين بررسي چگونگي انعكاس اين عناصر در اثر ارزشمند او، شاهنامه، مي شناسي روان مفاهيم
  .هاستداستان نشان بي دار نام و آفرينندگان او نشان دانش ذاتي او شاهكار سرتاسر در شناسانهروان عناصر

اسي، شخصيت قهرمانـان اصـلي و   شنهاي عمومي روانبدين منظور، با تحليل داستان گو و طلخند و مطالعه كتاب
هاي دفـاعي آنـان بـر اسـاس نظريـات      و مكانيزم فرعي داستان از خالل گفتگوها و رفتار و صفات آنها بررسي شده 

هـا نيسـت وتـا    منطبـق بـر ايـن مكـانيزم     الزم به ذكر است كه رفتارها دقيقاً. فرويد و اريك فروم تبيين گرديده است
  . حدودي با آنها انطباق دارد

 احمـد «. گرفتـه  قـرار  بررسـي  مـورد  كـه  است توجيه و فرافكني تنها دفاعي هاي مكانيزم ميان از ادبي مقاالت در
 .اسـت قـرارداده  ارزيـابي  در آثار موالنا مورد را شناسيروان ديگر اصطالح چند و فرايند دو همين ايمقاله در »كتابي

 كنـار  در »حـافظ  شـعر  در فرافكنـي  و بخشـي  شخصـيت « عنـوان  با پژوهشي علمي ايمقاله در نيز »آبادي آسيا علي«
  .است پرداخته آن بررسي به و برده نام نيز فرافكني از... و بخشياستعاره، شخصيت

 :از عبارتند گفتار اين در شده مطرح دفاعي هاي مكانيزم
  روي واپس -7 فرافكني -6سركوبي  -5 گريويران حالت -4سازي جانشين -3توجيه  -2پرخاشگري  -1

  خالصه داستان  
بـه  » مـاي «رود برادرش از دنيا مي ،دارد» گو«در حالي كه فرزند خردسالي به نام » سندلي«، پادشاه كشور »جمهور«

پـس از مـرگ زود    .شـود متولـد مـي   »طلخند«كند از او نيز فرزندي به نام رسد و با همسر او ازدواج ميپادشاهي مي
وقتـي فرزنـدان   . دنشودو موبد نيز براي پرورش دو پسر انتخاب مي شود؛ او سپرده مي ادشاهي به همسرهنگام ماي پ

به سراغ مادر رفته نظر او را درباره شايسـتگي خـود بـراي سـلطنت جويـا       ،شوندبه  مقام و موقعيت خويش دانا مي
چـرب و  ، دينـدار، زبـان  هر كـس كـه خردمنـد، هنرمنـد، پرهيزگـار     : گويدشوند؛ مادر به آنها خردمندانه پاسخ مي مي
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رفيـق و  . گر باشد شايسته حكومت است و چون از نژاد شاه هستيد بايد شرم، پرهيز و دادگري داشـته باشـيد   ستايش
انگيخت و بر اثر آن در كشور دودسـتگي ايجـاد شـد؛ بـا ايـن همـه       ها را برحسادت آن ،آموزيبا بد  ناصالحمشاور 

گويد پادشاه بايـد در خـدمت   كند و ميها را به آرامش دعوت ميمادر آن. ندكنفشاري ميهمچنان بر حقانيت خود پا
   .شودكس كوچكترين ستمي كند دچار عذاب جهنم ميكند و هرمردم باشد؛ خداوند از داد و بيداد باز خواست مي

  

ــتم ــد س ــاه ياب ــه از ش ــر پش  اگ
  

ــد دژم  ــه دوزخ بمان  روانــش ب
  

)8:221ج1373شاهنامه، (
  

دو بـار ديگـر دشـمني آغـاز شـد و اخـتالف       و بر اثر جانبداري مشـاوران فرزانـه از آن   فروكش نكرد اما اختالف
وقتي خبر آشوب به آن ها رسيد، دوباره به گفتگو نشستند، امـا بـه نتيجـه نرسـيدند و هريـك بـر موضـع        . باالگرفت

بخشـد   ند، مقاومت گو سودي نميكطلخند كه اخالق تند و تيزي دارد دعوت به مبارزه مي .كردخويش پافشاري مي
فرستد كه فكر جنگ را از سرت بيـرون   مي سوزاند، پيغامگو به حال برادر دل مي. گيرندمقابل هم قرار مي ،و دو سپاه

 كنـي  جنگ كه اگر گويد مي دارد واو را از جنگ برحذر مي .شود، فردا بايد پاسخگو باشيكن، چون هر خوني ريخته
اي كـه در  فرزانـه  .شـود ها آمـاده جنـگ مـي   توجه به اين حرفشوي، اما طلخندبيمي)11:حج( اآلخره و الدنيا خسر

كنـد، كـه طلخنـد بـه زودي      مـي  بينـي  را بر گنج بگزين وپـيش و او گويد با برادر نرم باش خدمت گو است به او مي
گـو متوجـه   . پـذيرد اما او نميكند فرستد، تا او را از جنگ منصرفمرد گو چندين بار به سوي برادر قاصد ميخواهد

 حفر خندقي و ببريم دريا كنار به را لشكر دهد، كهمي پيشنهاد شود جنگ مانع نيست قادر ايشيوه هيچ به شود كهمي
 در ايشـان  اسـت  )ع( علي حضرت جنگي سياست اين ترفند شبيه.دهد رخ جا همان فقط خونريزي و جنگ تا كنيم،
 آنـان  بـر  خـواري  جامـه  كـه  جـز  نكوشـيدند،  شـان خانـه  آستانه در مردمي با سوگند خدا به :فرمايندمي جهاد خطبه

 تـا  بكشـيد،  دشـمن  سـرزمين  به را جنگ كه فرمايندمي صيه تو شيوه اين به حضرت )27:1384البالغه،  نهج(».پوشيدند
  .نبيند آسيب شما سرزمين

  

ــن ــرزازي ــادم ــاآب ــذريمم  بگ
  

 بـريم  دريـا  پـيش  همهراسپه 
  

)237شاهنامه، ص(  
  

كند كه، اگر برادرم را گرفتيـد  ها به سپاه خود توصيه ميهركدام از آن .گيرندنهايتاً دو برادر مقابل يكديگر قرار مي
كنـد؛ در ميانـه    جنگ را طلخند آغاز مـي . نباشند جنگ گر آغاز كه دهدمي دستور خود سپاه به گو. به او آزار نرسانيد

گو به سپاه مقابـل   .دهديابد و او بدون هيچ جراحتي بر پشت فيل جان ميسوي طلخند تغيير ميمبارزه جهت باد به 
آورد و با اندوه و گريه مباحث مطرح شده بـين خـود و بـرادر را شـرح     دهد و دانايان هردو لشكر را گرد ميامان مي

سـوزي  و به شيوه هندوان، قصد خـود كشد همه چيز را به آتش مي ،رسدوقتي خبر مرگ طلخند به مادر مي .دهدمي
خود با راهنمـايي   كند گو براي تبرئهكشي مياما مادر او را متهم به برادر من عامل مرگ او نيستم،: گويدگو مي. دارد

ها صحنه جنگ  ي وعاجي اسب و شتر و فيل در خانههاي ساجخانه و چيدن مجسمهاي صدفرزانگان، با ساختن تخته
  .كندميرنج ازدست دادن فرزند را تحمل)شطرنج(كند و مادر تا آخر عمر با اين بازي سيم ميرا براي مادر تر

  هاي دفاعيمكانيزم
  فرافكني)الف

هـا را بـه   دانيم و دوست داريم مقصري بيابيم و بـار كاسـتي  ها خودمان را مسؤل شكست خود نمياغلب ما انسان
كنـيم، بلكـه آن را در   نجار خود متنفريم، اما هرگز خود را سرزنش نمـي هبههاي نادوش او بيندازيم همچنين از رفتار

گاه شخص و رفتـار نادرسـت او را مـورد    كنيم، آنبينيم يا ديگري را متهم به آن رفتار ناشايست ميوجود ديگري مي
  .ت قرار دهيمحال آنكه بايد خودمان را ارزيابي كنيم و مورد باز خواس، كنيمدهيم و تقبيح ميانتقاد قرار مي
ايـن كـار بـا    .آورد ميعملهاي غير قابل قبول خود بهتالشي است كه شخص براي رهايي از شر ويژگي« فرافكني
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  ) 44: 1381 ناي،.دي(» .شودها به ديگران انجام ميانتساب اين ويژگي
كنيم احساس راحتي مي كنيم كه ديگران هم واجد آن هستند،بينيم يا ادعا ميوقتي عيب خودمان را در ديگري مي

  .بينيمچون خود را ديگر تنها نمي
  )230 :1386كاالت، ( ».شودمي ناميده فرافكني ديگران به خويش ناخوشايند خصوصيات دادننسبت«  :دوم تعريف

شـود كـه نـوعي    افكندن خصايصي كه نادلچسب است و چسباندن آن به ديگران  سـبب مـي  اين كار؛ يعني، برون
  .به فرد دست دهد و از شدت فشاري كه بر او تحميل شده كاسته شود واحساس آزادي كنداحساس آرامش 

كند كه سعي كن به خاطر مال و مقـام دنيـوي خـودت را دچـار رنـج و زحمـت و       مادر  عاقالنه به گو توصيه مي
  .آشفتگي نكني

 همان كن كه جـان را نـداري بـه رنـج
  

 اج و گــنجـافــرازي و تــرـزبهــر ســ 
  

)222:1383شاهنامه،(  
  

آيد و فرافكنانه او را متهم به جانبـداري  نميخوشآميز مادر به مذاقشاما طلخند كه شنونده است سخنان نصيحت
. كنـد يـك طرفـداري نمـي   سـت و از هـيچ  هـا در حالي كه مادر، دلسوزو نگران زنـدگي و آينـده آن   .كنداز رقيب مي

هاي شاهنامه هجاهاي كوتاه اين مانند بسياري ديگر از بيت. قدرت به خطر نيفتدخواهد جان آنها به خاطر مسابقه  مي
  .دكن كند و سيلي هاي چپ و راست را به ذهن متبادر ميبيت خشم بسيار طلخند را تداعي مي

  

ــري ــز مهت ــت ك ــين گف ــادر چن ــه م  ب
  

ــي داوري   ــو كنـ ــي گـ ــي از پـ  همـ
  

)223: همان(
  

 گويد نبايد به دنبال سلطنت باشد چـون كشـور را دچـار اغتشـاش    و مي كندجويي برادر را نكوهش ميگو برتري
  .كند مي

ــوي ــاهي مج ــت ش ــزا تخ ــن ناس  مك
  

 مكــن روي كشــور پــر از گفــت و گــوي 
  

)226: همان(  
  

جـويي   با پافشـاري بـر تخـت    ويات را دارد سخنان او نوعي فرافكني است چون خودش هم دقيقاً همين خصوص
-گذشتگيخودتواند براي تحقق خواسته خود يعني آرامش كشور، ازگردد حال آنكه ميدستگي در كشور ميسبب دو

  .كند و حق خود را به برادر واگذارد
اي كـه در خـدمت گـو اسـت     طلخند مشاوران بدخواهي دارد، كه اصالً راهنماي به خير نيسـتند و ماننـد فرزانـه    

كنـد كـه   امـا گـو را مـتهم مـي     ؛شـوند ماندن او نيز ميراهيگمكنند، بلكه با سخنان نادرست باعث درهدايتگري نمي
  . اييش را دور خودت جمع كردهدمشاوران بدان

  

ــد ــزد توانـ ــه نـ ــگاالن بـ ــه بدسـ  همـ
  

ــد     ــزد توانــ ــرام روز اورمــ ــه بهــ  بــ
  

)922: همان(  
  

هـا   ويژگـي و او را به خـاطر ايـن   دهد گو در جايي ديگر بدنامي، بدگوهري و بدخويي خود را به برادر نسبت مي
كه در نظر همه جنگ حاليدر كنندگويد به خاطر اين جنگ تورا نفرين و مرا تحسين ميكند و ميگناهكار قلمداد مي

  .كننداست و هيچ كس را به خاطر جنگ افروزي و شومي آن تحسين نميهميشه ناستوده
  

ــ ـــگنه ــم پي ـــكار ه ـــش ي  وييـزدان ت
  

ــد   ــه ب ــويي  ك ــد خ ــدگوهر و ب ــام و ب  ن
 

 زخوني كه ريزنـد زيـن پـس بـه كـين
  

ــرين    ــا ف ــن ب ــرين و م ــه نف ــو باشــي ب  ت
 

)229: همان(     
  

فهمانـد   كند و به او مـي فكر قلمداد ميدهد و او را بياز در جايي ديگر صفات ناخوب خود را به برادر نسبت مي
خاطرخوشبخت شناخته نخواهـد  كند و به پادشاهي هم نخواهد رسيد و به همين فكراست و عاقالنه رفتار نميكه بي
  .شد
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 اي دور وز تـــاج و تخـــتاز انديشـــه
  

  بختنخواند تو را دانشي نيك 
)232: همان(   

  

عالقه برادر را » خو داشتن به پاليز«دارد و با تعبير توهين آميز نمين جنگ هم دست از فرافكني  برطلخند در ميدا
  .كندپادشاهي تحقير مي تاج و تخت به

ــامي ــوپيـ ــك گـ ــتاد نزديـ  فرسـ
  

  كه اي تخت را چون به پاليز خو 
)235: همان(     

        

كنـد و بـرادر را بـا همـين     افكنـي مـي  حالي كه خودش هم مستبد و خود رأي وخودكامه است  برونگو در عين 
توجـه  كند، كه به علت خودرأيي به پيام خيرخواهانـه مـن   دهد و به او گوشزد ميويژگي منفي مورد خطاب قرار مي

  .كنينمي
 بــر ايــن اســت رايــم كــه دادم پيــام

  

 كـــاماگـــر بشـــنود مهتـــر خـــويش 
 

)237: همان(     

  جانشين سازي)ب
يـابي آنچـه از دسـت داده بـه تناسـب روحيـات       بـراي بـاز   ،هـاي خـود را جبـران كنـد    انسان براي اينكه ناكـامي 

  .برداز بين مي گزيند و با پرداختن به آن خأل حاصل از فقدان راخود،جايگزيني برمي
رود، با اين حـال  هاي شيئ پيش ميسازيهاي انرژي و جانشينجايياي از جابهرشد رواني ما در جهت مجموعه«

  )270: 1390الندين،(» .شود نه شيئانرژي است، كه جا به جا مي
چـه بسـا باعـث    . تابدنميراحتي فقدان آنها را برها دارند و آدمي بهها اهميت بسياري در زندگي انسانبعضي چيز

اي را جسـتجو   بنابراين براي كسب آرامش وسيلهشود سالمت رواني يا ادامه حيات او در معرض خطر قرار گيرد، مي
مادر هم براي تسكين درد فراق  .رفته ها منحرف سازد ها يا ازدستز پرداختن به نداشتهفكر خود را ا ،كند، تا با آنمي

  :كندآورد و اين گونه جانشين سازي ميميفرزند رو به بازي شطرنج 
ــ ــطرنج طلخــ ــندـزشــ  آرزويدـبــ

  

ــو  ــاه آنگ ــك و آزاده ش ــوي  ني  خ
 

ــي ــرد هم ــادرك ــم ــهـب ــاهازيـب  نگ
  

ــراز  ــونپ ــد دل خ ــاه ازبهرطلخن  ش
 

ــهرايــشوكــام همــه ــودشــطرنجب  ب
  

ــدز  ــر جــانش طلخن ــجاز پ ــود رن  ب
 

 سرشـكخـونينريخـتهمـي هميشه
  

 بـودش پزشـك   شـطرنج  درد،آنبر 
 

)247:1383شاهنامه،(     
  واپس روي)پ

كنـد و بـه   رفـت مـي  گاه شخص به جاي اين كه راه حلي منطقي و عاقالنه براي حل مشكالت خويش بيابد پس 
گونه موارد بسيار در اين. كند كه حتي ممكن است به خودش هم آسيب برساند تا محق قلمداد شوداي عمل ميگونه

  .كندگيرد و كودكانه عمل ميتصميم مياحساسي و عجوالنه 
تالشي براي اجتناب كردن از اضـطراب رو بـه رو   .كردن استپخته تر عملكردن به سطح نابرگشت«) روي واپس(

  )230:1386كاالت،(».شدن با نقش فعلي فرد در زندگي است
كند، گـو در  گناهي گو را باور نميبيورزد و كند و بر اين اتهام اصرار ميوقتي مادر، گو را به برادر كشي متهم مي

برايش اثبات كند كه چنـين خطـايي مرتكـب     توانداي كه ميخواهد به هر شيوهآيد و ميصدد دفاع از خويش بر مي
ايـن تهديـد و   . كشـم هاي من آرامت نكرد، به خاطر بدانديش خودم را جلو تو به آتش مـي گويداگر حرفنشده، مي

  .روي استاقدام احتمالي نوعي واپس
  

 كه پيشـت بـه آتـش بـر خـويش را
  

ــديش را    ــر بدانــ ــوزم ز بهــ  بســ
 

)245:1383شاهنامه،(     



 1939/      »طلخند و گو نداستا در دفاعي هاي مكانيزم بررسي«

 تراشيتوجيه يا دليل)ت

براي حفـظ شخصـيت   . ايمها از آن بهره بردههاي دفاعي است كه همه ما در طول عمر خود بارترين شيوه از رايج
دهـيم و بـا اسـتنتاجي    ها داليل نادرستي را ارائـه مـي  خطا ها و درست جلوه دادنخود وسرپوش گذاشتن بر كوتاهي
  . آرامي حاصل از خطا و گناه رها سازيمنادرست سعي داريم خود را از نا

  )409:1382پارسا،(».رودتراشي در واقع سرپوشي است كه براي پنهان ساختن ناكامي فرد به كار ميدليل«
امـا   ،اي نادرسـت و با بهره گيري از مقدمات درسـت، نتيجـه  كند در اين شيوه دفاعي شخص خطاكار سفسطه مي

  .گيرددلخواه مي
  ) 45:1381ناي،.دي(».منطقي و غير قابل قبول است ارائه توجيهات به ظاهر منطقي براي رفتارهاي غير«)تراشيدليل(

شور را بـه طلخنـد   گيرد به من دروغ نگو كگويد اگر كشور از من فروغ نميدر ادامه ماجرا گو خطاب به مادر مي
كند، كه  به خـاطر سـن بيشـتر و عـاقلي، مـن بـراي       شوم  وبعد ماهرانه توجيه ميبسپار من چاكر و خير خواه او مي

دليل ديگر او اين است كه  من پسر جمهورم، البتـه ايـن دليـل هـم فقـط يـك توجيـه اسـت         . حكومت شايسته ترم
  .وبراساس منطق نيست

 وگــر مــن بــه ســال و خــرد مهتــرم
  

 هــم از پشــت جمهــور كنــداورم    
 

 بدو گـوي تـا از پـي تـاج و تخـت
  

 نگيــرد بــه بــي دانشــي كــار ســخت 
 

)221:1383شاهنامه،(     
               

درست است كه برادرم از نظر سني از من پيشتر اسـت   :گويدطلخند براي اثبات صالحيت خود براي پادشاهي مي
البتـه توجيـه او منطقـي اسـت،يعني دليـل منطقـي       . شايستگي نيسـت  اما سن و سال بيشتر كه هميشه مالك برتري و

  .آورد نه اينكه دليل تراشي كند مي
  

 به سـال ار بـرادر زمـن بهتـر اسـت
  

 نه هر كس كه او مهتـر، او بهتـر اسـت    
 

)222:همان(   
  

 پادشاهي نكـرد و  تر و انديشمندتر از پدر تو بود، ولي پدر تو ادعايپدر من مسن: گويدگو خطاب به  طلخند مي
جـويي  پدرت را الگو قرار دهي؛ دنبال برتـري  بايد هم تو گويدمي توجيه اين با نداشت ننگ خدمت و كوچكتري از

حال آنكه اگر شايسته ساالري باشد چه ايـرادي دارد كـه بزرگتـر در خـدمت كـوچكتر      . نباشي و به من خدمت كني
  باشد؟

 نــه ننــگ آمــدش هرگــز از كهتــري
  

 بـــر مهتـــران مهتـــرينجســـت ايـــچ  
 

ــ ـــن ــا پسن ـــگر ت ـــدد چني  رـن دادگ
  

 كــه مــن پــيش كهتــر ببنــدم كمــر      
 

)223:همان(   
  

رسد با خشـمگيني شـروع بـه    دو مي جاي كشور به گوش آنآشفتگي در جاي و در جاي ديگر وقتي خبر آشوب
كوچكتر  چون پدرت به عنوان برادر :گويد مي گرانه توجيه كند و گو به نفع خود برادر را نصيحت مي. كنندمذاكره مي

بايد فرمانبردار من باشي و بيهوده به دنبال كسب مقـام نباشـي    ،تو هم كه برادر كوچكتر مني در خدمت پدر من بوده
  .كه اين نافرماني سلطنت جويي تو از نظر اهل فهم و عقل پسنديده نيست

  

ــوي ــزي مج ــره چي ــا روي برخي  بت
  

 كـــــه فرزانگـــــان آن نبيننـــــد روي 
 

 شــنيدي كــه جمهــور تــا زنــده بــود
  

 بــرادر و را چــون يكــي بنــده بــود     
 

)226:همان(   
  

گويد چـون مـن بـرادر بزرگتـرم     كند و ميادامه توجيهي به سود خود و توجيه ديگري از زبان طلخند بيان مي در
در حالي كه دليل هيچكدام  .ترم و تو مدعي هستي به دليل كم سني به تاج و تخت سزاوارتريبراي پادشاهي شايسته
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ها را در جاي ديگري از داستان مادرشان تري دارد كه اين ويژگيتر و منطقيمنطقي نيست و پادشاهي شرايط سنگين
  كندبه آنها يادآوري مي

  

 مــن از تــو بــه ســال و خــرد بهتــرم
  

ــرم      ــرم بهت ــن كهت ــه م ــويي ك ــو گ  ت
 

)226:همان(   
  

كند و و به او يادآور اش او را آرام ميكند اما فرزانهد مهر برادري را فراموش ميشنوهاي برادر را ميگو وقتي پيام
دار طلخنـد عمـدي نيسـت و    هاي نيشسخن» اقتضاي طبيعتش اين است /نيش عقرب نه از ره كين است«شود كهمي

كند كه طبـق پـيش   فه ميشود و در ادامه اضاذاتش اين گونه است كه تا زماني كه عمر دارد با رفتارش باعث آزار مي
كن رفت؛ بنابراين با او صبوري پيشهد و همه چيز به ميل تو پيش خواهدرس بيني ها عمر طلخند به زودي به پايان مي

  .داردكشي باز مينكن و با اين توجيه او را ازعمل شوم برادر و نسبت به او تندي
  

ــا نگــردد هــالك ــامور ت ــن ن ــه اي  ك
  

 تيــره خــاكبگــردد چــو مــار انــدرين 
 

)236:همان(   
  

دارد كه خشم و خشونت  طـرفين دعـوا در   تراشد و اظهار ميمي گ طلبي خودش دليلي تقريباً واقعيگو براي جن
خواهد منفعتي را به سوي خود جلب كنـد  جنگ براي رسيدن به هدفي است و هر كس با خشونت به خرج دادن مي

داند و تندي و تيزي رفتـار خـود را درسـت جلـوه     نگي را مباح ميو با اين سخنان و توجيهات، جنگ و خشونت ج
  .دهدمي

 هر آنكس كه در جنـگ تنـدي كنـد
  

 همــــي از پــــي ســــودمندي كنــــد 
 

)238:همان(   
  

كشي او را رسـيدن بـه تـاج و    و دليل برادر كند گو را متهم به برادركشي مي مادر كه از مرگ طلخند ناراحت است
هاي مادر و پس اتهام. هيچ نقشي در مرگ برادر ندارد و به مرگ طبيعي از دنيا رفته استداند حال آنكه گو تخت مي

  .اي نداردتوجيهات او براي اثبات اين اتهام پايه
  

ــاج و تخــت ــي ت ــرادر كشــي از پ  ب
  

ــك    ــو را ني ــد ت ــكنخوان ــتدل ني  بخ
 

)242:همان(   

  گريويران)ث
شود و دنيـا را بـراي   دادن كسي يا چيزي دچار نااميدي شديد مياي يا از دست وقوع حادثهگاهي انسان به خاطر 

هايي كه اطراف اوست يا حتي بـا  بيند و براي رهايي از اين حالت با آسيب رساندن به چيزخود تيره و تار و تنگ مي
  .يابدكند و به آرامشي غيرواقعي دست ميآسيب زدن به جسمش عقده خود را خالي مي

  )299:1390الندين، (».گريزدن دنياي بيروني از درماندگي ميشخص با نابود ساخت« 
پس از آن هم تصميم بـه   همه چيزرا نابود كندخواهد كشد و ميمادر پس از مرگ طلخند همه چيز را به آتش مي

امر گاه مقدمات اين  .خواهد با اين قصد، آني آرامش گيرد و با مرگ براي هميشه به آرام برسدسوزي دارد و ميخود
كنـد و شـروع بـه فـراهم نمـودن      دهد يعني وقتي قصد اين خودآزاري را به ديگران اعالم ميهم به انسان آرامش مي

شـود حتـي گـاه    تـر مـي  كاهد و شـخص آرام شود از هيجان اوليه مياي كه صرف اين كار ميكند انرژيمقدمات مي
  . كه ديگران مانع عمل او شوند ناراضي هم نيستشخص از اين

  

 همه كـاخ و تـاج بزرگـي بسـوخت
  

 از آن پــس بلنــد آتشــي برفروخــت    
 

 ن هنـدـكه سوزد تـن خـويش باييـ   
  

 از آن ســوگ پيــدا كنــد ديــن هنــد     
 

  )243: شاهنامه(                               
  



 1941/      »طلخند و گو نداستا در دفاعي هاي مكانيزم بررسي«

زن پـس از  در هنـد باسـتان   «.انـد سوزاندهداردكه زن را به همراه جسد شوهر مي» ساتي«اين كار او اشاره به رسم 
سـايت  (»شـد  اند و اين رسم نشانه وفاداري زن به شوهر تلقي مـي سوزاندهسوزاند يا او را ميمرگ شوهر خود را مي
 .در اين جا رسم بر عكس شده در مرگ فرزند قرار است اين اتفاق بيفتد)شخصي آرش نور آقايي

سـاتي  » كتايي«يك قبيله پنجابي به نام . تهدهد در زمان اسكندر رسم ساتي در هند رواج داشاسترابون گزارش مي«
رسـم بـه   « )566: 1ج1378رانت، دوويل(» .آورده بود تا همسران را از مسموم كردن شوهران باز داردرا به شكل قانون در

» .دانـد  مـي  هاهاي باستان و تراكياييمرده نيز از بيرون به هند آمد هرودوت آن را رسم سكاييافكندن زنان شويآتش
  )565: همان(

  پرخاشگري) ج
پراكنـد و بيشـتر اوقـات باعـث     منطقي شخص است و ديگران را از گرد آدمي مي هايي است كه بيانگر بياز رفتار

بارآيد و سبب ناكامي بعدي شود كه ممكن است باز هم بـا رفتـاري غيرمنطقـي بـه     اي خالف انتظار بهشود نتيجه مي
  .دامنه مشكالت افزوده گردد

اي كودكانه و گاهي پديده با ناكامي و ناتواني فكري فرد يا افراد رابطه مستقيم دارد درواقع پرخاشگري وسيلهاين «
بار است و به جاي اين كه مشكلي را حل كند و از فشار و ناراحتي فرد بكاهد برايش درد سر ناك و زيانبسيار خطر

  )413:1382پارسا، (»آوردو رنج تازه اي فراهم مي
 گـري  پرخـاش  بـه  شـروع  شدند، كمبود دچار همين كه ها انسان گويدآز مي ضمن نكوهش سي در بيت زيرفردو

هاي ناپسند و نسنجيده دفاعي است كه بيشتر افـراد در كـاربرد آن بسـيار سـريع     اين شيوه رفتار از ساختكار. كنند مي
  .رساندبه نتيجه دلخواه نميآورد و انسان را ميكنند و اغلب اوقات هم پشيماني به بار عمل مي

 چشـمدومـردماسـتنهـاده بيشـي  به
  

ــي  ــود زكم ــر دل ب ــم و درداز پ  خش
 

)240:1383شاهنامه، (     

   :گيري نتيجه
هـا بـار   انسان در طول حيات خود همواره در معرض حوادث، مشكالت، و ناكامي حاصل از آنهاست، اين ناكامي

هـا  ناكـامي  هـا و شود، كه همواره با رنجكمتر انسان هوشمندي پيدا مي. نهدقابل تحملي بر دوش او مي سنگين و غير
افراد ناكام در مقابله بـا  . اي كه ميسر باشد خود را از زير بار سنگين آن برهاندكوشد تا به هر شيوهطبيعتاً مي بسازد و
دهنـد؛ گـاه شكسـت را بـه تلخـي پـذيرا       كنند؛ به نبرد ادامه مـي اي معقول يا نامعقول ايستادگي ميها به گونهناكامي

هـاي  شخصـيت . آورنـد  هاي دفاعي روي مي يا به طور خودآگاه به مكانيزمكنند؛ گناه معرفي ميشوند و خود را بي مي
  .دهندهاي واقعي با قرار گرفتن در شرايط مشابه واكنش مشابهي بروز مي سان انسانداستاني نيز به

بحـران  هـاي مختلـف بـا    داده و آنهـا را در موقعيـت  اي جاندار پـرورش گونههاي داستان را به فردوسي شخصيت
كنـد و سـاختكارهاي دفـاعي آنـان را ماهرانـه      اي طبيعي ترسيم ميرفت آنها را نيز به گونه كند و راه برونرو مي روبه

   .دهدنشان مي
هـاي   از ميان همه شخصـيت . انداشتههاي دفاعي مطرح شده، فرافكني و توجيه بيشترين كاربرد را دازميان مكانيزم

  .اندكه برادر بزرگتر است و پس از او طلخند بيش از ساير قهرمانان از اين دو مكانيزم بهره برده ،داستان، گو
 بـا  كـه  چرا بوده توانا بسيار هاشخصيت معرفي و پرورش در فردوسي كه برد خواهد پي خواننده پژوهش اين در

 مـورد  را آنان ها و عملكردويژگي وانت مياند و گرديده مجسم ملموس بسيار اي گونه به ها شخصيت داستان، خواندن
  .داد قرار نظر و نقد
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