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Abstract
Defensive actions and reactions versus psychological pressures have been always a
common theme in psychology and literature. In the meanwhile, story/fiction
functions a good role for a better understanding of these actions and reactions. In
Shahname, because of the numerous characters and a variety of incidents, host of
tensions, behaviors, and defensive reactions could be identified. A study of these
reactions can reveal underlying structures of the story, and hence, help to achieve a
psychoanalytic understanding.
Social tension and the unconscious protest of Toos
Every story proceeds based on the principles of the society in which it takes place.
These principles, sometimes, works as an obstacle for individuals, hence, they revolt
against them; that is what has been called as social tension. This tension has not been
observed in Mir Sadeghi's classification. In ancient Iran, obeying commands of the
king was an ethical value which had taken a legal form in that society. Toos, in
disobedience from Keykhosrow's command, chooses the path of Clat. This act is one
of the social tensions which has been put under the category of unconscious protest.
Mental tension and the mechanism of rationalization in Geeve
Bahram is resolute to find the lash. But Geeve is scared that he might get killed,
hence, promises him some glorious lashes. Their conversation with one another and
Bahram's act to bring the lash show two contrary thoughts. Geeve wants to show that
Bahram's absence in the battle field is an ordinary thing, therefore, unconsciously
resorts to a rationalization mechanism.
Emotional tension a mechanism of rationalization and projection
In the section related to the defeat of Toos, readers can, through an analysis of
Geeve's speeches, identify his internal and emotional tension. Although he is angry
with Foroud and his act, has some affections for Keykhosrow's brother. Hence, cools
himself down by rationalization. The other way is to blame other people for the
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event, which is called as projection. Although he knows that Toos's act was not
proper, blames Foroud's acts for the war and by this projection makes his war against
Foroud a legitimate one.
Piran and the defense mechanism of displacement
The suggestion of Piran to Bahram to come to Tooran, too, shows his internal
tension. Piran feels guilty of Siavash's death and Bahram is associative of Siavash for
him. With this displacement of internal emotions, he directs himself and alleviates
his internal chaos.
Afrasiab and the defense mechanism of displacement
Keykhosrow's failures in childhood had two consequences: aggression and
seclusion. Aggression is represented in his command to attack Tooran and his
seclusion is shown at the end of his reign and his resort to mountains.
Contrast and doubt in Foroud
A contrast of two purposes is seen in Foroud: on the on hand, the fact of Iran's
army arrival could be a good chance to take revenge for his father's blood by the help
of this army and on the other hand, he commands to close the door of the castle and
gathering of things. This contrast in behaviors originates from his internal contrast.
His doubt, also, can be seen in how Foroud faces Toos. Internal tensions take place
when the character is put in a doubt stance. This can be an internal entanglement
which the detangling can only be after the tension has taken place.
Toos and the mechanism of compensation
After hearing of Bahram's speeches about chivalries of Foroud, Toos feels a
tension within, and an inferiority one, which is the basis of his all abnormal
behaviors. He attacks Foroud's castle based on his inferiority complex, which is in
effect a compensation mechanism.
Tjhaw and the defense mechanism of reaction making
Tjhaw feels an internal tension after he hears Spinooy. His sorrow at the time of
Spinooy's release shows his emotional tension as well as his love for him. In this
section, he builds a ''reaction making'' defense mechanism and has a behavior, which
is contrary to his real feeling.
Jarire and mechanism of displacement and compensation
Many behaviors are the result of failures and oppressed desires. Since he cannot
resist Iranian army, Jarireh burns the castle and his treasures. This act originates from
his internal tension. His suicide not only makes any significant detriment to the allure
of the story but also could be figured as a compensation defense reaction.
Foroud and the mechanism of reverse reaction
Ladies of the harem threw themselves down from the castle because of Foroud's
commands. He builds this reaction, which is known as ''reverse reaction'' defense
mechanism, because of his intense love for his ladies as well as his inability to
protect them.
Speech tension
Controversies and speeches of the characters in which there is tension and
culminates in a climax is called speech act. This tension sometimes causes physical
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tension, such as speech tension of Fariborz and Bijan. Sometimes it does not lead to
physical tension, like that of Toos and Bahram.
Physical Tension
Because Shahname is an epic, most of its tensions are physical ones.
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بررسي تطبيقي عنصر داستاني کشمکش و مکانيسمهاي دفاعي فرويد در داستان فرود شاهنامه
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چکيده
کنشها و واکنشهای دفاعی در برابر فشارهای روانی همواره از موضوعات مشترر روا شناستی و ادبیتات بتوده استر در ا تن
زمینه ،داسرا کی از بهرر ن جا گاهها برای شناخر و ارائة ا ن کنشهتا و واکتنشهاستر و متیتوانتد جوتوهگتاه ژتهوهشهتای
میا رشرهای از جموه در حوزههای روا شناسی و داسرا ژردازی باشد در شاهنامة فردوسی ،به دلیل تعدد و تعامل شخصتیرهتا و
گوناگونی حوادث ،میتوا شاهد بسیاری از رفرارها و مکانیسمهای دفاعی در برابر عوامل گونتاگو بتود داسترا فترود ،در ا تن
میا  ،صحنة مناسبی اسر که جنبههای مخروف شخصیری را ارائه میکند در ا ن داسرا  ،انواع کشتمکشهتای درونتی ،اجرمتاعی،
ذهنی ،گفراری و جسمانی مشهود اسر بسیاری از حوادث آ نریجة کشمکش روانتی و عتايفی و مکانیستمهتای دفتاعی استر
مشاهدۀ مکانیسمهای دفاعی از جموه مکانیسم اعرراض ناهشیار يوس ،مکانیسم دلیلتراشی ،ژرخاشگری و انزوايوبتی کیخسترو و
گیو ،مکانیسم جبرا يوس و جر ره و واکنش معکوس تهاو ا ن داسرا را درختور توجته متیستازد بررستی و ر شته تابی ا تن
واکنشها میتواند ،با نشا داد ژرفساخری عمیق از داسرا  ،امکا برداشرهای روانکاوانه را فراهم آورد
کليدواژهها :فردوسی ،شاهنامه ،داسرا فرود ،کشمکش ،مکانیسم دفاعی
مقدمه
شاهنامه مجموعه داسرا های اسايیری ،حماسی و تار خی منظومی اسر که بارها از نظر تحویل محروا ی ،شکل ظتاهر ،گگتونگی
ارائة صور خیال و بررسی شده اسر داسرا ژردازی و ابعاد مخروف روا شناسی جنبههای د گری اسر که میتوا به ا ن اثتر از
منظر آنها نگر سر و ژهوهشها ی میا رشرهای در ا ن زمینه ارائه کرد
داسرا فرود سیاوش از داسرا های عايفی-حماسی شاهنامه استر کته دارای جنبتههتای روا شتناخری ژررنگتی استر فترود
شاهزادهای همنهاد با کیخسروسر اما سرنوشری د گرگونه با کیخسرو ،برادر ناتنی خو ش ،می ابد ژس از مرگ سیاوش ،يوس به
فرما کیخسرو همراه با سپاه ا را برای کینخواهی به سمر تورا حرکر میکند ا ن حرکر در ژتی حتوادثی ستبق تلابتل دو
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شخصیر محوری داسرا  ،عنی يوس و فرود ،میشود به دنبال ا ن رو ارو ی شخصیرهای د گر نیز به نوعی درگیر میشتوند و
هر ک در جبهة کی از ا ن دو قهرما قرار میگیرند ا ن تلابل ،کشمکش را ژیر زی میکند
کشمکش از موضوعات ادبیات داسرانی و روا شناسی و زمینهای مناسق برای تحلیلتات میتا رشترهای استر شخصتیرهتای
درگیرشده در مواردی برای ملابوه با کشمکشهای ا جادشده به مکانیسمهای دفاعی مخروفی دسر میزنند ا ن مکانیسمها نیز کته
موضوعی روا شناخریاند در داسرا راه افره ،موجق کشش و جذابیر آ میشوند همچنین ژیوند ادبیات داسرانی و روا شناسی
را عمیقتر و بیشرر میکنند
داسرا مجموعه حوادثی اسر که شخصیر بدا شکل میدهد گنانچه داسرا ژرداز شخصیرهای داسرا را به شتکوی واقعتی
به تصو ر درآورد ،در مواردی ناگز ر با د آنها را در ملابل کد گر قرار دهد تا از ا ن رو ارو ی عنصر کشتمکش بته وجتود آ تد
«کشمکش ملابوة دو نیرو ا دو شخصیر اسر که بنیاد حوادث را میر تزد» (میرصتادقی )72 :1380 ،بتا توجته بته ا تن م وتق
می توا کشمکش را تلابل و درگیری ذهن ،لفظ ،عمل ،عايفه و اخالق دو ا گند شخصیر با کد گر ا بتا ختود تعر تف کترد
کشمکش باعث تنش میشود و ا ن تنشها به داسرا ژو ا ی و جذابیر میبخشد بد ن وسیوه داسرا ژرداز خواننده را تا ژا تا بتا
خود همراه میکند
وجود جدال در هر داسرا ژیرنگ را محکمتر گردانده بسرر مناسبی برای رسید حوادث به نل ة اوج آماده میکند جا ژک در
اهمیر عنصر کشمکش میگو د« :در ک اثر ادبی همواره با د نوعی کشمکش وجود داشره باشد وگرنه داسترانی وجتود نخواهتد
داشر تشخیص تضاد اصوی کی از سر عتر ن راههای در داسرا استر» (ژتک )16 :1366 ،اگتر در داسترا تضتادی نباشتد،
جدالی نیز رخ نمیدهد و داسرا بیتحر ژیش میرود جمال میرصادقی کشمکش را به کشمش جستمانی ،1کشتمکش ذهنتی،2
کشمکش عايفی 3و کشمکش اخالقی 4تلسیم میکند (ر  :میرصادقی)73 -4 :1380 ،
داسرا دربردارندۀ حرکر و ماجراسر وقری نیاز شخصیر داسرا و رفرار و کردار او با مانع برخورد کنتد ،کشتمکش شتروع
میشود ا ن مانع میتواند ،درونی ا بیرونی باشد آنچه مربوط به حوزۀ درو میشود کشمکش شخصیر با خود ،وجتدا  ،تفکتر
و ذهنیر خود اسر و آنچه به حوزۀ بیرونی مربوط اسر برخورد شخصیر با ژد دههای بیرونی اسر
هر ک از کشمکشهای ذکرشده راب ة تنگاتنگی با کد گر دارند ا ن تودرتو ی میتواند جذابیر داسرا را بیشرر و خواننده را
با حوادث و جر انات داسرا درگیرتر کند با توجه به بررسی انجامشده در داسرا های شتاهنامه و حماستیتتاسايیری بتود آ ،
می توا افزو بر کشمکش درونی ،ذهنی و جسمانی ،کشمکش گفرتاری (لفظتی) و کشتمکش اجرمتاعی را نیتز بته تلستیمبنتدی
میرصادقی افزود
داسرا با کنشها و واکنشها شکل میگیرد ،از ا تن رو ،ر شته تابی رفرارهتا از د تدگاه روا شناستی معاصتر متیتوانتد در
درسرتری از داسرا به خواننده دهد ژس برای بررسی روا شتناخری واکتنشهتای شخصتیرهتا ،ابرتدا بته مفهتوم شخصتیر و
جنبههای آ از نظر فرو د اشاره میشود
فرو د معرلد اسر «نهاد»« ،خود» و «فراخود» ا «من برتر» جنبههای مخروف روا فرد هسرند نهاد بر اساس اصتل لتذت عمتل
میکند؛ عنی در افر لذت و دوری از رنج «نهاد» دلیل ،من ق ،ارزشها و اخالقیات را نمیشناسد دومین ساخرار« ،ختود» استر
«خود» واقعبین اسر عمل «خود» ا ن اسر که تما الت «نهاد» را بر اساس واقعیر و خواسرههای «فرد» بیا و ارضا کند «ختود»
می تواند خیال و آرزو را از هم جدا کند می تواند تنش را تحمل کرده مصالحه کند و در يی زما تغییر ابد «فراخود» ا من برتر
1
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سومین ساخرار نظر ة فرو د در مورد شخصیر اسر «فراخود» کمالجو و نل ة ملابل نهاد و بیانگر بخش اخالقی کنش فرد اسر
و شامل ا دهآلها ی اسر که فرد برای آ تالش میکند
ا ن ساخرار برای کنررل رفرار براساس قوانین اجرماعی عمل میکند فراخود ممکن اسر در س حی بسیار ابردا ی عمل کنتد و
کم و بیش از آزمو واقعیر ،عنی تغییر رفرار بسره به موقعیر ،عاجز باشد در ا ن موارد ،فرد نمیتواند بتین فکتر و عمتل تمیتز
قائل شود و در مورد فکری که به عمل منرهی نشده اسر احساس گناه میکند (ر  :ای ژترو ن ) 107-9 :1373 ،توجته بته سته
س ح ساخرار شخصیر ،نشا میدهد «خود» با د تعارض بین درخواسرهای نهاد و قید و بندهای جامعته تا فراختود را کتاهش
دهد به علیدۀ فرو د ا ن تعارض همیشه وجود دارد؛ ز را غرا ز همیشه برای ارضا فشار میآورند و تحر مهتای ايتراف همتواره
گنین ارضا ی را محدود میکند
فرو د معرلد اسر تمامی رفرارها با غرا ز برانگیخره میشوند و همه دفاعی هسرند ا ن مبارزه کته همیشته در درو شخصتیر
وجود دارد ،ممکن اسر نوسا داشره باشد اما هرگز مروقف نمیشود (شتولرز و  )64 :1390 ،وقرتی شخصتیر در اثتر تضتادها
دگار تنیدگی روانی میشود ،برای رها ی از ا ن فشارهای روانی ناآگاهانه به مکانیسمهای دفاعی مرعددی دسر میزند کته ستبق
سازگاری فرد با محیط میشود در تعر ف مکانیسم دفاعی آمده اسر :فرد برای ا نکه نیازها ،تما الت و خواسرههتای ختود را بتا
قید و بندهای اخالقی سازش دهد و میا آنها تعادل و هماهنگی برقرار نما د ،خودبهخود و غالباً ناآگاهانه تدابیری به کتارمی بترد
که آنها را مکانیسمهای سازگاری و دفاعی مینامند ا ن مکانیسمها از د تدگاه فرو تد انتواعی دارد؛ از جموته مکانیستم تعتو

،

دلیلتراشی ،واکنش معکوس ،بازگشر و (ر  :سیاسی)96 :1356 ،
کشمکش بین نهاد و فراخود و مکانیسمها ی که فرد برای دفاع و سازگاری به کار میبترد در عرصتة داسترا هتای مخروتف راه
افره و قابلبررسیاند کی از ا ن داسرا ها که عرصة مناسبی برای ا ن بررسی اسر و نرا ج ستودمندی متیدهتد ،داسترا فترود
شاهنامه اسر که در ا ن ژهوهش به آ ژرداخره میشود
در زمینة ژهوهشهای میا رشرهای دربارۀ شاهنامه و روا شناسی ملاالتی با رو کرد روا شناخری تألیف شده اسر که متیتتوا بته
ملاله «تحویل شخصیر کاووس ،گرسیوز و سیاوش در شاهنامه» نوشرة احمد امین و « ،تحویل شخصیر در داسرا رسرم و ستهرا »
نوشرة سیدکاظم موسوی و و همچنین ملاله «تحویل میروسهتای روا تی لشکرکشتی کیکتاووس بته مازنتدرا در شتاهنامه» نوشترة
مص فی موک ژا ین و اشاره کرد اما دربارۀ مکانیسمهای دفاعی در شاهنامه اثری د ده نشد و موضوع در نوع خود تازه اسر
ا ن ژهوهش به شیوه تحویوی-توصیفی ارائه میشود و افزو بر بررسی عنصر کشتمکش و انتواع آ بته تحویتل روا شتناخری
کنشها و گگونگی بهکارگیری مکانیسمهای دفاعی شخصیرها میژردازد روش کار در ا ن ژهوهش ،بررسی انتواع کشتمکش بتا
توجه به درو ما ه و شکل داسرا فرود اسر  ،بر تلسیمبندی کشمکش توسط صاحقنظرا انواع د گری نیتز از تنتة داسترا بته
دسر آمده اسر که بیانگر مهارت و تسوط فردوسی در داسرا نو سی اسر
انواع کشمکش و مکانيسمهاي دفاعي مربوط به آن در داستان فرود
براساس آنچه گفره شد و با توجه به زمینة داسرا به انواع کشمکش در داسرا فرود ژرداخره میشود:
-1کشمکش اجتماعي
هر داسرا با توجه به اصول جامعهای که حوادث در آ جر ا دارد ژیش میرود گاهی ا تن اصتول ،کته شتامل اصتول اخالقتی،
قوانین اجرماعی و ارزشهای رفراری اسر ،مانع فرد میشوند و او قادر نیسر در مسیر اهداف و امیال خود حرکر کنتد؛ از ا تن
رو ،فرد دسر به قیام عویه ا ن اصول میزند که از آ به کشمکش اجرماعی تعبیر میشود ا ن نوع از کشتمکش در تلستیمبنتدی
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میرصادقی وجود ندارد اما میتواند نوع جد دی از کشمکش در نظر گرفره شود
از کشمکشها ی که در ا ن داسرا می توا شاهدش بود ،واکنش ژیرا اسر از اصول حاکم بر جامعته و آ تین جنگتاوری آ
اسر که با فرارسید شق ،جنگ به ژا ا رسد؛ اما ژیرا و لشکر تورا بر خالف ا ن ارزش عمتل متیکننتد و مستری ا رانیتا را
غنیمر شمرده شبانه بر آنها شبیخو میزنند حموة آنها با ارزشهای حاکم برجامعه منافات دارد در تأ ید ا ن سخن میتتوا بته
ژیام فر برز خ ا

به ژیرا اشاره کرد فر برز توسط رهتام ژیتامی بترای ژیترا متیفرسترد و در آ از ا تن عمتل ناجوانمردانته و

غیراخالقی اظهار گوهمندی میکند:
کستتتی کتتتو بتتتال جستتتر گتتترد آ بتتتود

شتتتتتبیخو نتتتتته کتتتتتردار متتتتتردا بتتتتتود

شتتتتتتتبیخو نستتتتتتتازند کنتتتتتتتداورا

کستتتتی کتتتتو گرا تتتتد بتتتته گتتتترز گتتتترا
(فردوسی) 1285-6/4 :1382 ،

-1-1کشمکش اجتماعي و مکانيسم اعتراض ناهشيار طوس
در داسرا شخصیرها در يول حوادث با کنشهای مخروف با خواننده ارتباط برقرار میکنند ا ن کنشها گتاهی در ژاستخ بته
عوامل بیرونی و درونی اسر شرا ط مرفاوت ،فرد را به واکنشهای رفراری وامیدارد هر رفرار در ژی انگیزهای انجام متیگیترد و
تحلق نیافرن انگیزهها و اهداف فرد سبق تنیدگی روانی میشود در داسترا فترود تحویتل روا شناستانة رفرارهتای شخصتیرهتا
موجق دسر ابی به عول و منشأ واکنشهای شخصیرها میشود و میتواند رهیافری به درو شخصیر و ضتمیر ناخودآگتاه فترد
باشد ا ن شیوه موجق ارتباط بهرر با داسرا میشود و بد ن گونه خواننده با داسرا ژرداز همراه میشود
اقدام يوس در صحنة رفرن به تورا از منظر روا شناسی قابلبررسی اسر در جامعة ا را باسرا اياعر از فرمتا ژادشتاه در
همة امور ،ک ارزش اخالقی اسر و در قالق قانونی اجرماعی درمیآ د يوس شخصیری خودرأی و مغرور اسر او در انرختا
راه برای رسید به سرزمین تورا برخالف فرما کیخسرو عمل میکند و با آگاهی کامل بر عالقة کیخسرو به فرود ،راه کتالت را
برای عبور خود انرخا

می کند ا ن عمل در فرهنگ ا را قیام عویه ژادشاه و در واقع عویه جامعته استر و در زمترۀ جتدالهتای

اجرماعی به شمار میآ د از سوی د گر ،ا ن اقدام يوس نوعی کشمکش با ارزشهای اخالقی اسر او با رفترن از راه کتالت بتر
عهد و ژیما خود ژا دار نمیماند و بد ن گونه عویه ارزشهای اخالقی حاکم بر جامعه قیام میکند
اقدام يوس که در بررسی عناصر داسرا ذ ل عنوا کشمکش اجرماعی قرار دارد از مکانیسمهتای دفتاعی م تر شتده فرو تد
اسر و ذ ل عنوا اعرراض ناهشیار قرار میگیرد گاهی فرد با يرز رفرار خود از قبول نلشی که ارادۀ د گرا بر او تحمیل میکنتد
سرمیتابد اگر نلشی که به او محول میشود نلشی باشد که نرواند مسئولیر آ را نپذ رد ا رد کرد آ آشکارا غیراخالقی جوتوه
کند ،آ وقر اسر که اعرراض عویه نلش تحمیلشده ظهور میکند که در روا شناسی در مبحث يبلهبنتدی واکتنشهتا از آ بته
«اعرراض ناهشیار» تعبیر می شود گاهی گنین اعرراضی حالر امرناع ا کارشکنی را نسبر به نلشی که بر وی تحمیل کرده انتد در
وی به وجود میآورد (ر  :منصور)79 :1369 ،
يوس با سرژیچی از فرما کیخسرو نسبر به ا ن وظیفه اعرراض خود را نشا میدهد که هما اعرراض ناهشیار اسر او قادر
نیسر فرما کیخسرو را نپذ رد و مخالفر خود را بیا کند؛ ز را نپذ رفرن فرما ژادشاه عموی غیراخالقی اسر بنتابرا ن ،در ا تن
صحنه با رفرن به راه کالت مخالفر خود را نشا میدهد
-2کشمکش ذهني و مکانيسم دليلتراشي گيو
گاهی فرد در برابر اند شة د گرا دگار تضاد ذهنی میشود در واقع ،ا ن تضاد باعث از بتین رفترن تعتادل متیشتود در نریجته،
شخصیر نیازمند برگشر ا رسید به تعادل اولیه ا تعادل ثانوی میشود ا ن تضاد کشمکش ژد د میآورد و جذابیر داسرا را

بررسی ت بیلی عنصر داسرانی کشمکش و مکانیسمهای دفاعی فرو د در داسرا فرود شاهنامه 5 /

بیشرر می کند نریجة ا ن تضاد کشمکش ذهنی اسر کشمکش ذهنی از مبارزۀ دو اند شته در برابتر کتد گر بته وجتود متیآ تد
داسرا ژرداز می تواند خواننده را در زمانی کوتاه با تمام زوا ای رو شخصیر آشنا سازد تا خواننده به تحویل شخصیر و رفرار او
با شناخر کافی بپردازد (ر  :اولیا ینیا )54 :1379 ،در داسرا فرود ،میتوا شاهد کشمکش ذهنی در میا سخنا بهرام با گیتو
بود بهرام به خاير گم شد تاز انة خود اندوهگین و برای افرن آ مصمم اسر گیو از رفرن و کشره شد بهرام هراسا اسر و
به او وعدۀ تاز انههای رنگین می دهد اند شه و فکر بهرام در افرن تاز انه از آ جهر اسر که نام او بر تاز انه حک شده استر
در شاهنامه ،نام عنی افرخار ،زندگی و در مجموع عنی هو ر قهرما به نظر میرسد کی از شاهبیرهای شتاهنامه کته حتاکی از
تفکر و اند شة ا رانی و انسانی اسر ا ن بیر اسر:
شتتتتما را ز رنتتتتگ و نگارستتتتر گفتتتتر

متتترا آنکتتته شتتتد نتتتام بتتتا ننتتتگ جفتتتر
(فردوسی)1455/4 :1382 ،

اما تفکر گیو غافل از ا ن امر اسر و وی بینش و تفکری مرفاوت با بهرام دارد گیو برخالف بهترام تاز انته را وستیوهای بتیش
نمیبیند سخنا آ دو با کد گر بیانگر دو اند شه و تفکر مرضاد اسر اگرگه به ظاهر نتوعی اخترالفنظتر استر کته در قالتق
کشمکشی گفراری و لفظی نما ا میشود ،در ال ههای ز ر ن آ میتوا شاهد بود که ا ن اخترالف نظتر برخاستره از دو ذهنیتر
مرفاوت اسر:
بتتتدو گفتتتر گیتتتو ای بتتترادر مشتتتو

فتتتتتراوا متتتتترا تاز انتتتتتهستتتتتر نتتتتتو

کتتتی شوشتتتة زر بتتته ستتتیم اندرستتتر

دو شتتتتیبش ز خوشتتتتا

و ز گوهرستتتتر

فتتترنگیس گتتتو گتتتنج بگشتتتاد ستتتر

متتتتترا داد گنتتتتتدا ستتتتتویح و کمتتتتتر

متتتتتن آ درع و تازانتتتتته برداشتتتتترم

بتتتته تتتتتورا دگتتتتر ختتتتوار بگذاشتتتترم

کتتتی نیتتتز بخشتتتید کتتتاووسشتتتاه

ز زر و ز گتتتتتوهر گتتتتتو تابنتتتتتده متتتتتاه

دگتتتتتر ژتتتتتنج دارم همتتتتته زرنگتتتتتار

بتتتتتترو بافرتتتتتته گتتتتتتوهر شتتتتتتاهوار

تتترا بخشتتم ا تتن هفتتر ز ا تتدر متترو

کتتتتی جنتتتتگ خیتتتتره میتتتتارای نتتتتو

گنتتتین گفتتتر بتتتا گیتتتو بهتتترام گتتترد

کتتته ا تتتن ننتتتگ را ختتترد نرتتتوا شتتتمرد

شتتتما را ز رنتتتگ و نگارستتتر گفتتتر

متتترا آنکتتته شتتتد نتتتام بتتتا ننتتتگ جفتتتر

گتتتتر ا تتتتدونک تازانتتتته بتتتتاز آورم

و گتتتر ستتتر ز کوشتتتش بتتته گتتتاز آورم
( هما )1447-56 :

در ا نجا ،گیو در ژی آ اسر که بازنگشرن بهرام را به میدا جنگ من لی جوتوه دهتد و ناخودآگتاه بته «دلیتلتراشتی» 1مبتادرت
میکند دلیلتراشی نوعی مکانیسم دفاعی اسر که به موجق آ فرد برای ا نکه رفرار خود را من لیتر و ملبولتر جووه دهد آ را
به صورت مرفاوتی تعبیر میکند و فکر ا عمل تهد دکنندهای را با قانع کرد خود به ا نکه توجیته من لتی بترای آ وجتود دارد،
موجه جووه میدهد» (شولرز و  )67 :1390 ،گیو با وعده داد به انواع تاز انهها ی که در اخریار دارد ستعی دارد نترفرن بهترام را
من لی جووه دهد و توجیه کند
-3کشمش دروني (عاطفي)
هر آنچه فرد انجام میدهد میتواند تحر تأثیر افکاری باشد که ر شه در گذشره و آ نده دارد نلش عوايف برای تبیین رفرتار ،نلشتی
انکارناژذ ر اسر و بسیاری از رفرارها نریجة کشمکش درونیت عايفی فرد اسر کشمکش درونی به قیام و شورشی که در درو فترد
1

rationalization
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بر ژا شود ايالق میشود و آ «وقری اسر که عصیا و شورشی در میا باشد و درو شخصیر داسرا را مراليم کند» (میرصتادقی،
 ) 74 :1380ا ن تاليم درونی موجق ا جاد واکنشها ی به نام مکانیسم دفاعی میشود با بررسی و تأمل در داسرا متیتتوا گفتر
ممکن اسر کشمکش با عوايف و احساسات خود فرد باشد ا با علا د ،اصول اخالقی و ارزشی او هرگه کشتمکشهتای درونتیتت
عايفی داسرا بیشرر باشد ،بحرا ها قویتر ،تعویقها شد دتر و در نریجه داسرا از جتذابیر و کشتش بیشترری برختوردار متیشتود
کشمکش درونی بر اثر کارکردها و کنشهای روانی در فرد ا جاد میشود ا ن فعل و انفعاالت منشأ بروز رفرار و واکنش از سوی فترد
اسر بررسی ا ن واکنشها از منظر روا شناسی و عور ابی آنها در در بهرر اثر کمک شا انی میکند
-1-3گيو :کشمکش عاطفي و مکانيسم دليلتراشي و فرافکني
توجه به رفرار و گفرار از جنبة روا شناسی میتواند کشمکشهای نهفره را نشا دهد؛ برای نمونه ،در صتحنة شکستر يتوس،
خواننده با واکاوی سخنا گیو می تواند به کشمکش درونی او دسر ابد گیو با د د شکسر يتوس دگتار کشمکشتی عتايفی
میشود اگرگه در ظاهر هیچ نشانی از ا ن کشمکش نیسر ،در ال ههای ز ر ن سخنا گیو میتوا شاهد کشمکش درونی او بود
او از ک سو از عمل فرود خشمگین اسر و از سوی د گر مهری نسبر به برادر کیخسرو در وجود خود احساس میکند:
بپیچیتتتتتد زا کتتتتتار ژرما تتتتته گیتتتتتو

کتتتتته آمتتتتتد ژیتتتتتاده ستتتتتپهدار نیتتتتتو

گنین گفتر کتین را ختود انتدازه نیستر

رخ نامتتتتتدارا بتتتتتر ن تتتتتتازه نیستتتتتر

اگتتتتر شهر ارستتتتر بتتتتا گوشتتتتوار

گتتته گیتتترد گنتتتین لشتتتکر گشتتتن ختتتوار

نبا تتتتد کتتتته باشتتتتیم هتتتتمداستتتترا

بتتته هتتتر گونتتتهای کتتتو زنتتتد داستتترا

اگتتتر يتتتوس تتتک بتتتار تنتتتدی نمتتتود

زمانتتتتته ژتتتتترآزار گشتتتتتر از فتتتتترود

همتتته جتتتا فتتتدای ستتتیاوش کنتتتیم

نبا تتتتد کتتتته ا تتتتن بتتتتد فتتتترامش کنتتتتیم

زرستتتر گرانما تتته زو شتتتد بتتته بتتتاد

ستتتتتتتتواری ستتتتتتتترافراز نتتتتتتتتوذرنهاد

بتتته خونستتتر غرقتتته تتتتن ر تتتو نیتتتز

از تتتن بتتتیش ختتتواری گتتته بینتتتیم نیتتتز

گتتترو ژتتتور جتتتم استتتر و مغتتتز قبتتتاد

بتتتته نتتتتادانی ا تتتتن جنتتتتگ را برگشتتتتاد

همتتی گفتتر و جوشتتن همتتیبستتر گتترم

همتتتتی بتتتترتنش بتتتتر بدر تتتتد گتتتترم
(فردوسی)724-33/4 :1382 ،

او با اسرفاده از مکانیسم دفاعی دلیلتراشی درو خود را آرام میگرداند از سو ی به شیوۀ غیرمسرلیم عمل يتوس را سترزنش
میکند ،اما بیدرنگ با بیا دال وی ،شورش يوس و آماده شد خود را برای جنگ با فرود توجیه میکند او همچنین به مکانیستم
فرافکنی دسر میزند راه د گر برای دفاع کرد عویه تکانههای ناراحرکننده ،نسبر داد آنها به فرد د گری اسر ا ن مکانیستم
دفاعی ،که فرافکنی 1نامیده میشود ،اض را

را کاهش میدهد (فیسر و  )53 :1387 ،گیو نلش فترود را در ا جتاد ا تن جنتگ

ژررنگتر نشا میدهد او اگرگه اقدام يوس را اقدامی نادرسر میداند ،با برشتمرد اقتدامات فترود نلتش او را در ا جتاد ا تن
درگیری بیشرر میداند و با فرافکنی ،جنگ خود عویه فرود را موجه جووه میدهد
سخنا گیو توجیهی برای اقدام او عویه فرود اسر درحلیلر ،او با ا تن ستخنا  ،دربتارۀ عمتل ختود قضتاوت و آ را تأ یتد
میکند توجه به ارتباط کشمکشها و حوادث شیوهای برای در افر بهرر ژیام و درو ما های استر کته از تک داسترا متیتتوا
اسرنباط کرد درحلیلر ،تشخیص تضادها که منجر به کشمکش میشود از راههای در داسرا اسر (ر  :ژک)16 :1366 ،
-2-3پيران و مکانيسم دفاعي جابهجايي
ژیشنهاد ژیرا برای آمد بهرام به تورا نیز نشانة کشمکش درونی اسر .ژیرا که از سالها قبل با بهرام آشتنا ی داشتره استر،
1
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نسبر به او مهر و ع وفر خاصی نشا میدهد او با د د وضعیر بهرام اندوهگین و آشفره میشود
بیامتتتتد بتتتتدو گفتتتتر کتتتتای نامتتتتدار

ژیتتتتتتاده گتتتتتترا ستتتتتتاخری کتتتتتتارزار

نتته تتتو بتتا ستتیاوش بتته تتتورا بتتدی

همانتتتا بتتتته ژرختتتتاش و ستتتتورا بتتتتدی

متترا بتتا تتتو نتتا و نمتتک ختتورد استتر

نشستتترن همتتتا مهتتتر ژتتترورد استتتر

نبا تتتد کتتته بتتتا ا تتتن نتتتهاد و گهتتتر

بتتتتد ن شتتتتیر متتتتردی و گنتتتتد ن هنتتتتر

ز بتتتاال بتتته ختتتا انتتتدر آ تتتد ستتترت

بستتتتتتتوزد دل مهربتتتتتتتا متتتتتتتادرت

بیتتتتا تتتتتا بستتتتاز م ستتتتوگند و بنتتتتد

بتتته راهتتتی کتتته آ تتتد دلتتتر را ژستتتند

از آ ژتتس کتتی بتتا تتتو خو شتتی کنتتیم

گتتتو خو شتتتی بتتتود رای بیشتتتی کنتتتیم

ژیتتتتاده تتتتتو بتتتتا لشتتتتکری نامتتتتدار

نرتتتتتابی مختتتتتور بتتتتتا تنتتتتتر ز نهتتتتتار
(فردوسی)1510-17/4 :1382 ،

سخنی که ژیرا در ژا ا کالم خود به بهرام میگو د ،نشانة د گری از آشکارشد کشمکش درونی او در مورد وضتعیر بهترام
اسر بهرام از ژیرا میخواهد اسبی در اخریار او قرار دهد و ژیرا گنین ژاسخ میگو د:
اگتتتتتر نیستتتتتری رنتتتتتج افراستتتتتیا

کتته گتتردد ستترش ز تتن ستتخن ژرشتترا

تتتتتترا بتتتتتارگی دادمتتتتتی ای جتتتتتوا

بتتتتتدا تتتتتتات بتتتتتردی بتتتتتر ژهوتتتتتوا
(هما )1526-27 :

توصیف حالر ژیرا هنگام بازگشرن از نزد بهرام در بیا ا ن کشمکش مؤثر اسر:
بگفتر ا تتن و برگشتتر و شتتد بتتاز جتتای

دلتتتش ژتتتر زکتتتین و ستتترش ژتتتر ز رای
(هما )1528 :

واکنشهای دفاعی لزوماً نبا د منفی باشد فرد میتواند در شرا ی عکسالعموی از خود نشا دهد که جنبة مثبر آ قوی باشد
و برواند اض را

و تنش فرد را بکاهد ژیرا در ا ن صحنه از جنگ به واکنش «جابهجا ی» دسر میزند اگر گیزی که تکانة نهاد

را ارضا میکند در دسررس نباشد ،امکا دارد فرد آ تکانه را با گیز د گری جابهجا کند؛ ا ن عمل به جابهجتا ی 1معتروف استر
(فیسر و  )52 :1387 ،ژیرا نسبر به سیاوش مهر فراوانی دارد و ژس از مرگ سیاوش خود را ملصر میداند ا تن خوداتهتامی
همواره با ژیرا همراه اسر از ا ن رو ،با د د وضعیر بهرام که از همراها سیاوش اسر ،دگرگو میشود در واقع ،بهرام برای
ژیرا تداعیکنندۀ وجود سیاوش اسر او محبری را که نسبر به سیاوش داشره ،نسبر به بهرام نشا میدهد و با ا ن جابتهجتا ی
تما الت درونی خود را جهر میبخشد و از آشفرگی درونی خود میکاهد
 -3-3افراسياب و مکانيسم دفاعي جابهجايي
افراسیا

نیز از مکانیسم جابهجا ی اسرفاده می کند؛ اما ا ن واکتنش بترخالف واکتنش دفتاعی ژیترا بازتتابی منفتی دارد او از

شکسر سپاه تورا و ربوده شد اسپنوی بسیار ناراحر اسر و گو قادر نیسر ا ن شکسر و حلتارت را جبترا کنتد ،خشتم
خود را مروجه ژیرا میکند و برای کاهش اض را

خود از مکانیسم جابهجا ی کمک میگیرد توصیف ا ن صحنه در نشتا داد

ا ن امر کمک میکند:
ا تتتن ستتتخن

غمتتتی گشتتتر و بتتتر گتتتاره افگنتتتد بتتتن

گتتتو بشتتتنید افراستتتیا

بتتته ژیتتترا و ستتته گنتتتین گفتتتر شتتتاه

کتتته گفتتترم بیتتتاور ز هتتتر ستتتو ستتتپاه

درنتتتتتگ آمتتتتتدت رای از کتتتتتاهوی

ز ژیتتتتتری گتتتتترا گشتتتتتره و بتتتتتددلی
(فردوسی)1128-30/4 :1382 ،
displacement
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 - 4-3کيخسرو و مکانيسم دليلتراشي
سخنا بیملدمة کیخسرو با رسرم و ايرافیا نشا دهندۀ جدال درونی اوسر و جنبة ژنها شخصتیر او را نما تا متیستازد
کیخسرو ژس از رفرن يوس به سمر تورا با رسرم و تنی گند از بزرگا دربار ،مجوسی ترتیق میدهد او از مرگ ژتدر غمگتین
و برای کینخواهی او دگار جدالی درونی میشود و سعی دارد با ا ن سخنا عمل لشکرکشی به تورا را موجته و من لتی جوتوه
دهد کیخسرو در ا ن صحنه برای ا جاد سازگاری میا تما الت خود و موانع و دشواریهای محیط به مکانیسم دفاعی دلیلتراشی
دسر میزند «ا ن مکانیسم دفاعی «من» تالشی ذهنی برای معرفی امیال و سائقها به منظور ژذ رفره شد آنهاسر در ا نجتا ژتای
گونهای توجیه و توضیح علالنی محر ها در میا اسر» (موکی وی)33 :1377 ،
کیخسرو از سو ی حموه به نیای خود ،افراسیا  ،را عموی غیراخالقی می داند و از سوی د گر انرلام خو ژتدر نیتز درو او را
ناآرام کرده اسر سرا نده داسرا با بیا ا ن دال ل از زبا کیخسرو ،خواننده را به درو شخصتیر او متیبترد ا تن درو نگتری
شخصیر برای داسرا ژرداز ضروری اسر درو نگری به منزلة ايالعات تکمیوی اسر و خواننده را از واکنش شخصیر در برابتر
حوادث آ نده آگاه میکند درحلیلر «درو نگری کاشرن عمده افکاری در ذهن شخصیر برای افشای واکتنش ذهنتی او در برابتر
حادثه اسر» (بیشا )76 :1383 ،
کتتتی مجوتتتس آراستتتر بتتتا ژیوتتترن

رد و موبتتتتتتتتتتد و خستتتتتتتتتترو رایز

فتتتراوا ستتتخن گفتتتر ز افراستتتیا

ز رنتتتتج تتتتتن ختتتتو ش و ز درد بتتتتا

ز آزرد متتتتتتتتتتتتادر ژارستتتتتتتتتتتتا

کتتته بتتتا متتتا گتتته کتتترد آ بتتتد ژرجفتتتا

متتتتترا زی شتتتتتبانا بتتتتتیما تتتتته داد

زمتتتتن کتتتتس ندانستتتتر نتتتتام و نتتتتهاد

فرستتترادم ا تتتن بتتتار يتتتوس و ستتتپاه

از تتتتن ژتتتتس متتتتن و تتتتتو گتتتتذار م راه

جهتتتا بتتتر بدانتتتد ش تنتتتگ آور تتتم

ستتتتر دشتتتتمنا ز تتتتر ستتتتنگ آور تتتتم
(فردوسی)425-30/4 :1382 ،

 -5-3کيخسرو و مکانيسم پرخاشگري-انزواطلبي
ر شه ابی رفرار کیخسرو و دقر در جوانق د گر آ ستبق شتناخر بیشترر رفرارهتای او متیشتود دورا کتودکی نامناستق
کیخسرو (از دسر داد ژدر ،دوری از مادر ،بی مهری نیای خود و ژرورش در کتوه) بترای او ا جتاد نتوعی ناکتامی کترده استر
صاحقنظرا در عوم روا شناسی معرلدند که فرد همتواره در ژاستخ بته ناکتامی و فشتاری کته از آ ا جتاد متیشتود سته نتوع
عکسالعمل از خود نشا میدهد؛  )1ژرخاشگری  )2رجعر  )3بیتفاوتی آنها معرلدنتد ژرخاشتگری همیشته بته دنبتال ناکتامی
آشکار میشود گاهی رجعر ،گوشه گیری و انزوايوبی نیز از عوارض ا ن ناکامی اسر (ر  :عظیمی)154-7 :1350 ،
در ا ن داسرا  ،ناکامی های دورا کودکی و نوجوانی کیخسرو دو ژیامد ژرخاشگری و رجعر (انزوايوبتی) 1را بته همتراه دارد
نمود ژرخاشگری او را در فرما حموه به تورا و نمود رجعر و انزوايوبی او را در ژا ا حکومر او و ژناه برد به کوه میتتوا
د د دور بود از مادر در دورا کودکی و يرد شد او از سوی نیای خود ،افراسیا  ،در زما نوجوانی منشأ ناکامیهای کیخسرو
اسر که بسرری را برای کشمکشهای درونی او فراهم می آورد سخن رسرم در ژا ا کالم کیخسرو تأ یدی بتر وجتود کشتمکش
درونی کیخسرو اسر با دگفر ژی برد به تضادهای درونی شخصیر باعث میشود خواننده ذهن ختود را فعتالتتر کنتد تتا بته
ال ههای ز ر ن داسرا دسر ابد ا ن عمل هم باعث جذ
ورا ژیوتتترن گفتتتر کتتتین غتتتم متتتدار

بیشرر خواننده میشود و هم داسرا را از کنواخری دور میکند
بتتتته کتتتتام تتتتتو گتتتتردد همتتتته روزگتتتتار
(فردوسی)431/4 :1382 ،

regression
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 -6-3فرود و تضاد و ترديد:
داسرا ژرداز گاهی با بیا کنشها به روانکاوی شخصیر میژردازد فردوسی از رفرار و کنش فرود بهره میگیرد و درو نتاآرام
او را به تصو ر درمیآورد اعمال و رفرار فرود ژس از شنید خبر لشکرکشی يوس گو ای وجود جدال درونی اوسر:
گتتتتو بشتتتتنید ناکتتتتار د تتتتده جتتتتوا

دلتتتتش گشتتتتر ژتتتتردرد و تیتتتتره روا

بفرمتتتتود تتتتتا هرگتتتته بتتتتودش وتتتته

هیونتتتتتتتا و ز گوستتتتتتتفندا گوتتتتتتته

فستتتیوه بتتته بنتتتد انتتتدر آرنتتتد نیتتتز

نمانتتد ا تتچ بتتر کتتوه و بتتر دشتتر گیتتز

همتتته ژتتتا ستتتوی ستتتپد کتتتوه بتتترد

بتتته بنتتتد انتتتدرو ستتتوی انبتتتوه بتتترد
(هما )453-6 :

او از ک سو فرما به جمعآوری گوه و بسرن در قوعه میکند و به نوعی حالر تدافعی به خود میگیرد و از سوی د گر دربارۀ
آمد لشکر ا را و مهما کرد آنها با جر ره رایزنی مینما د تضاد رفرار و گفرار فترود ،جتدال درونتی او را نشتا متیدهتد
سخنا او با مادر حاکی از درو آشفرة اوسر
بتتتتر متتتتادر آمتتتتد فتتتترود جتتتتوا

بتتتتدو گفتتتتر کتتتتای متتتتام روشتتتتنروا

از ا تتترا ستتتپاه آمتتتد و ژیتتتل و کتتتوس

بتتته ژتتتیش ستتتپه در ستتترافتتتراز يتتتوس

گتته گتتو ی گتته با تتد کنتتو ستتاخرن

نبا تتتتتتد کتتتتتته آرد کتتتتتتی تتتتتتتاخرن
(هما )458-60 :

توجه به رفرارهای دوگانة فرود ،جنبهای د گر از شخصیر او را به خواننده نشا میدهتد او هنگتام شتنید خبتر لشکرکشتی
يوس ،دگار «تضاد» میشود «تضاد در اثر درگیری دو انگیزه مرفاوت ولی همزما حادث شده ،سبق ا جاد فشتارهای شتد د در
ارگانیزم میشود در ا ن حالر ،فرد خود را در ملابل دو هدف میبیند که هر دو برای او دلژسند ولتی مغتا ر هسترند» (عظیمتی،
 )171 :1350فرود در تضاد میا دو هدف قرار میگیرد؛ اول خبر آمد سپاه آمد سپاه ا را و ا نکه او با کمک آنها انرلتام ختو
ژدر را بگیرد اما در سوی د گر ،جا خود را در خ ر میبیند و فرما به جمعآوری اموال و بسرن در قوعه برای محافظر میدهد
ا ن تضاد رفراری ناشی از تضاد درونی فرود اسر
نوع د گر حالر ترد د و در نها ر ا جاد نوعی کشمکش درونی را در برخورد فرود با يوس میتوا د تد بته نظتر متیرستد
جدالهای درونی بیشرر زمانی به وجود میآ د که شخصیر در حالر ترد د قرار میگیرد ا ن موضوع میتواند نوعی گترهافکنتی
باشد و از آ به گرهافکنی درونی تعبیر میشود و تنها با رخ داد کشمکش گرهگشا ی میشود
فرود با د د يوس ،که تخوار به وی معرفیاش میکند ،تصمیم به جنگ می گیترد ،امتا ستخنا تختوار باعتث متردد شتد او
میشود آنچه درو فرود را آشفره و دگرگو میسازد افزو بر شنید دالوری يتوس از زبتا تختوار ،آزرده شتد کیخسترو از
احرمال مرگ يوس و ناکام ماند جر ا کینخواهی سیاوش اسر ا ن عوامل باعتث ترد تد او متیشتوند و درو او را مشتوش
می کنند بازگشر او به داخل قوعه ،نشانة ا ن جدال درونی اسر که در نها ر با بازگشرن بته قوتة کتوه بته ژا تا متیرستد ا تن
کشمکش در ا جاد تعویق نیز مؤثر اسر و کشش داسرا را در اوج نگه میدارد
گنتتتین گفتتتر بتتتا شتتتاهزاده تختتتوار

کتتته شتتتاها ستتتخن را ندارنتتتد ختتتوار

تتتو هتتم تتک ستتواری اگتتر ز آهنتتی

همتتتتی کتتتتوه ختتتتارا ز بتتتتن برکنتتتتی

از ا رانیتتتتتا نتتتتتامور ستتتتتی هتتتتتزار

بتتتتته رزم تتتتتتو آ نتتتتتد بتتتتتر کوهستتتتتار

نتته دژ مانتتد ا نجتتا نتته ستتنگ و نتته ختتا

سراستتتتر ز جتتتتا انتتتتدر آرنتتتتد ژتتتتا

[وگتتر يتتوس را ز تتن گزنتتدی رستتد

بتتتته خستتتترو ز دردش نهنتتتتدی رستتتتد
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بتته کتتین ژتتدرت انتتدر آ تتد شکستتر

شکستتتری کتتته هرگتتتز نشتتتا دش بستتتر

بگتتتتتردا عنتتتتتا و مینتتتتتداز تیتتتتتر

بتتته دژ شتتتو مبتتتر رنتتتج برخیتتتره خیتتتر

ستتخن هرگتته از ژتتیش با ستتر گفتتر

نگفتتتر و همتتتی داشتتتر انتتتدر نهفتتتر

ز بتتتتتیما تتتتته دستتتتترور ناکتتتتتاردا

ورا جنتتتگ ستتتود آمتتتد و جتتتا ز تتتا

فتتتتترود جتتتتتوا را دژ آبتتتتتاد بتتتتتود

بتتتتته دژ در ژرستتتتترنده هفرتتتتتاد بتتتتتود

همتتته متتتاهرو تتتا بتتته بتتتاره بدنتتتد

گتتتتو د بتتتتای گینتتتتی نظتتتتاره بدنتتتتد

ازآ بازگشتتتتتترن فتتتتتترود جتتتتتتوا

از شتتتتتا همتتتتتی بتتتتتود تیتتتتتره روا
(فردوسی)697-708/4 :1382 ،

تکگو یها نلش بهسزا ی در نشا داد کشمکش درونی دارد عنصر گفروگو در داسرا  ،درو آشفره شخصیرها را نما تا
میکند در ا ن صحنه ،فرود با د د گیو در جدالی درونی قرار میگیرد
فتتتترود ستتتتیاوش گتتتتو او را بد تتتتد

کتتتتی بتتتتاد ستتتترد از جگتتتتر برکشتتتتید

همتتتی گفتتتر کتتتین لشتتتکر رزمستتتاز

نداننتتتتتتتتد راه نشتتتتتتتتیق و فتتتتتتتتراز

همتتتته تتتتک ز د گتتتتر دالورترنتتتتد

گتتتو خورشتتتید تابتتتا بتتته دو ژیکرنتتتد

ولتتتیکن ختتترد نیستتتر بتتتا ژهوتتتوا

ستتتر بتتتیختتترد گتتتو تتتتن بتتتیروا

نباشتتتتند ژیتتتتروز ترستتتتم بتتتته کتتتتین

مگتتتر خستتترو آ تتتد بتتته تتتتورا زمتتتین

بتتته کتتتین ژتتتدر جموتتته ژشتتتر آور تتتم

مگتتتتر دشتتتتمنا را بتتتته مشتتتتر آور تتتتم
(هما )735-40 :

گرهخوردگی عناصر داسرا گاه به گونهای جداناشدنی هسرند جدالها ژیشزمینة حوادث د گر و حتوادث ،زمینتهستاز جتدال
هسرند تا جا ی که «جدال نل ة اوج ا ن حادثههاسر» (محبری )89 :1381 ،و دسر کم آنها را به سوی نل ة اوج ژیش میبرد
 - 7-3طوس و مکانيسم جبران يا تالفي
در مواردی رقابر و تضادی که بین شخصیرها وجود دارد ،سبق جدال میشود «جدال ،تأثیر مرلابتل اشتخاص تا نیروهتای
مخالف در ک روا ر و در شخصیر داسرا اسر که موجق ا جاد هیجا در کنشها و رو دادها میشود» (رضا ی)62 :1382 ،
نیروهای مخالف در ا ن داسرا از عوامل ا جاد کشمکش هسرند يوس با شنید سخنا بهرام در مورد دالوری فرود ،دگار جدال
درونی میشود ا ن کشمکش منجر به حادثهای میشود فرما يوس به عدهای از گردا برای حموه به قوة کوه حادثهای اسر کته
آشکارکنندۀ ا ن جدال درونی اسر از منظر روا شناسی ا ن عمل يوس ناشتی از احستاس حلتارتی استر کته در شخصتیر او
وجود دارد ر شة احساس حلارت در يوس ناشی از سرخوردگیهای او در گذشره اسر او همواره در ژی تفوق و برتتری ختود
اسر اما به دلیل دسرنیابی کامل به ا ن برتریها در مواقعی رفرارها ی از خود نشا میدهد که بیانگر علدۀ حلارت اوسر
آلفرد آدلر احساس کهرری را انگیزۀ واقعی کویه رفرارهای غیرعادی میداند به نظتر او ا تن رفرارهتا را متیتتوا از تستویم تتا
شورش از شرارت تا اياعر و بندگی و يبلهبندی کرد مکانیسمی که فرد به کار میبرد تا عویه کهرری خود مبارزه کنتد همتواره
بر ک اصل مرکی اسر و آ اصل «جبرا ا تالفی» 1اسر جبرا فلط به معنی از بین برد نارسا ی نیسر؛ ز را ممکن اسر ا ن
احساس که ظاهراً از میا رفره اسر باز هم با فرد باقی بماند جبرا انواع مخروفی دارد از جموه «جبرا تهاجمی» که گتاهی آ را
انرلامی مینامند؛ ز را فرد را وادارمیکند که بر اثر عیو

خود از د گرا انرلتام بگیترد (ر  :منصتور )22-39 :1369 ،يتوس بتا

حموه به سوی قوعه فرود عویه حلارت خود مبارزه میکند؛ حلارتی که منشأ مکانیسم جبرا اسر نریجة کشمکش درونتی يتوس
compensation

1

بررسی ت بیلی عنصر داسرانی کشمکش و مکانیسمهای دفاعی فرو د در داسرا فرود شاهنامه 11 /

را در جا ی د گر میتوا شاهد بود؛ يوس با د د ژیکر فرود لحظهای از مرگ او مرأثر میشود حس عايفه ،درونتش را متراليم
میکند گر سرن او ژس از د د ژیکر بیجا فرود مبین ا ن امر اسر در ا نجا داسرا ژرداز به کمتک توصتیف ا تن جتدال را بته
تصو ر درمیآورد
ستتتپهبد بتتته ستتتوی ستتتپد کتتتوه شتتتد

وزآنجتتتتا بتتتته نزد تتتتک انبتتتتوه شتتتتد

گتتتو آمتتتد بتتته بتتتالین آ کشتتتره زار

بتتترآ تختتتر بتتتا متتتادر افگنتتتده ختتتوار

گشتتم

نشستتتتره بتتتته بتتتتالین او ژتتتتر ز خشتتتتم

بتته تتک دستتر بهتترام ژتتر آ

بتتتته دستتتتر دگتتتتر زنگتتتتة شتتتتاورا

بتتتتترو انجمتتتتتن گشتتتتتره کنتتتتتداورا

گتتوی گتتو درخرتتی بتترآ تختتر عتتاج

بتتتته د تتتتدار متتتتاه و بتتتته بتتتتاالی ستتتتاج

ستتتیاوش بتتتد خفرتتته بتتتر تختتتر زر

ابتتتتا جوشتتتتن و تیتتتتگ و گتتتترز و کمتتتتر

بتتترو زار بگر ستتتر گتتتودرز و گیتتتو

بزرگتتتتا گتتتتو گتتتترگین و بهتتتترام نیتتتتو

رخ يتتتوس شتتتد ژتتتر ز ختتتو جگتتتر

ز درد فتتتتتتتتتتترود و ز درد ژستتتتتتتتتتتر
(فردوسی)907-14/4 :1382 ،

 -8-3تژاو و مکانيسم دفاعي عکسالعملسازي
ت تهاو با شنید سخنا اسپنوی دگار کشمکشی درونی میشود بیا حالر او ژس از شنید سخنا اسپنوی جدال درونی او را
نشا میدهد:
روی

گتتتتو نزد کتتتتی دژ رستتتتید استتتتپنوی

بیامتتتتتتد خروشتتتتتتا ژتتتتتتر از آ

کتتته از کتتتین گنتتتین ژشتتتر برگاشتتتری

بتتتتتد ن دژ متتتتترا ختتتتتوار بگذاشتتتتتری

ستتتتزد گتتتتر ز ژتتتتس برنشتتتتانی متتتترا

بتتتتد ن ره بتتتته دشتتتتمن نمتتتتانی متتتترا

تتتتتتهاو ستتتتترافراز را دل بستتتتتوخر

بتتته کتتتردار آتتتتش رختتتش برفروختتتر

فتتتتراز استتتتپنوی و تتتتتهاو از نشتتتتیق

بتتتتتدو داد در تتتتتتاخرن تتتتتک رکیتتتتتق

ژتتس انتتدر نشتتاندش گتتو متتاه دمتتا

برآمتتتتد ز جتتتتا بتتتتاره ز تتتترش دنتتتتا
(هما )1101-6 :

هنگامی که تهاو می خواهد اسپنوی را رها کند و به فرار خود ادامه دهد ،غمگینی او گو تای کشتمکش عتايفی او و عشتق بته
اسپنوی اسر:
فتتتترود آمتتتتد از استتتتر او استتتتپنوی

تتتتتتتهاو از غتتتتتتم او ژتتتتتتر از آ

روی

(هما )1113 :
تهاو در ا ن صحنه به مکانیسم دفاعی «عکسالعملسازی» 1دسر میزند ا ن وسیوة دفاعی عبتارت استر از کیفیرتی کته فترد
تحر آ رفراری برخالف احساس واقعی خود آشکار میکند در ا ن شرا ط فعالیر به يور ناخودآگاه اسر و هیچ گونه بصتیرت
و آگاهی از ا ن کوشش ندارد با ا ن وسیوه دفاعی فرد کامالً برخالف انگیزههای واقعی خودش که در شرا ط خاص يرد میشود،
رفرار میکند (ر  :عظیمی ) 208 :1350 ،در ا ن موقعیر «من» برای جووگیری از امر نام وو  ،خود را تسویم ضتد آ میتل تا
عايفه میکند و عموی از خود ظاهر میسازد که درسر مخالف آ عايفه و میل استر (ر  :سیاستی )41 :2536 ،نتاتوانی تتهاو
برای نجات اسپنوی سبق بروز ا ن مکانیسم تدافعی میشود و با رها کرد اسپنوی و فترار ،بته سترکو

تمتا الت درونتی ختود

میژردازد
reaction formation
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 -9-3جريره و مکانيسم جابهجايي
در رفرارشناسی بسیاری از رفرارها نریجة امیال سرکو شدهای اسر که فرد در ژی رسید به آنهاسر گو فرد در عتالم واقتع
نمیتواند همة امور را م ابق میل خود ژیش برد ،دگار ناکامی میشود ا ن ناکامیها نتوعی کشتمکش عتايفی استر و منجتر بته
واکنشها ی می شود که او را از واقعیر برهاند جر ره کته از مترگ فترود افسترده و غمگتین استر بته نشتانة اعرتراض قوعته و
گنجینههای خود را به آتش میکشد ا ن عمل ر شه در کشمکش درونی او دارد ا ن عمل جر تره از منظتر روا شناستی مکتانیزم
دفاعی «جابهجا ی» اسر «در حالر جابهجا ی ،افراد میتوانند امیال نامعلول خود را به سمر اشخاص ا اشیای گوناگو هتدا ر
کنند؛ به يوری که تکانة اصوی تغییر شکل افره باشد» (فیسر و  )52 :1387 ،جر تره در ا تن صتحنه دگتار دوگتانگی روانتی
می شود و گو قادر نیسر در برابر سپاه ا را اقدامی انجام دهد ،ا ن خشم را مروجه قوعته ،استبا و امتوال متیکنتد و آ را بته
شکوی کامل ظهور میدهد
کتتتی آتشتتتی ختتتود جر تتتره فروختتتر

همتتته گتتتنجهتتتا را بتتته آتتتتش بستتتوخر
(هما )889 :

-10-3جريره و مکانيسم جبران
خو شرنکشی جر ره از شدت اندوه مرگ فرزند در ژردازش و در اوج نگه داشترن داسترا ژتس از نل تة اوج اصتوی درختور
اهمیر اسر هر داسرانی ژس از رسید به نل ة اوج سیر نزولی می ابد و از کشش داسرا کاسره میشود ،اما داسرا ژردازی قتوی
فردوسی موجق میشود ژس از نل ة اوج اصوی ،کباره جذابیر داسترا کتاهش نیافرته و بتیرغبرتی در خواننتده بترای ژیگیتری
حوادث به وجود نیا د در ا ن کشمکش ،ک سو جر ره و سوی د گر خود ا نهاد اوسر که بر او غوبه متی ابتد ا تن خودکشتی
نریجة کشمکش عايفی جر ره اسر فراهمآ ی عوامل دفاعی ،خودکشتی را بته صتورت واکنشتی دفتاعی درمتیآورد کته فترد در
وابسرگی با ک درگیری روانی و اجرماعی از خود بروز میدهد در ا ن صحنه ،جر ره با خودکشتی بته واکتنش دفتاعی «جبترا »
دسر میزند
آدلر معرلد اسر خودکشی ناشی از سه عنصر اسر که کی از آنها فرار از مشکالت اسر احساس هرگونه نتاتوانی متیتوانتد
مولد ک سوسوه رفرارها ی شود که جنبة جبرانی دارد آدلر تحر شکل خاصتری میل به مرد را واکنشی دفاعی و انرلتامگیرنتده
به منظور جبرا بیش از اندازه احساس حلارت میداند کاهش افرن نیروی زندگی نابود شد غر تزه صتیانر ذات بتهخصتوص
تحر تأثیر فراهمآ ی عوامل مرگآفر ن ،فلط تصو ری از ک وضع منفی به دسر میدهد که در بعضی موارد اعربتار دارد لتیکن
میل به مرگ و گرا ش ژو ا به نابود کرد خود را توجیه نمیکند گاهی فرد دگار نلش گر ز میشود؛ ا ن حالر حاکی از نتاتوانی
فرد در ملابل خ ر هراسانگیز ک تهد د ا وضعی تحملنکردنی اسر ا ن فرد تجاوز را مروجه خو شرن متیستازد و اقتدام بته
خودکشی معنی گر ز به خود میگیرد در حلیلر ،خودکشی به نوعی تجاوز به خود اسر (ر  :منصور) 75-80 :1369 ،
ا نکه انسا برواند خود را نابود کند دلیل بر وجود وضع روحی خاصی اسر که او را به انصراف از غر زه معروف صیانر ذات
وادار میکند جر ره برخالف غر زه صیانر نفس عمل میکند و برای رها ی از وضع تحملناژذ ر ژیشآمتده اقتدام بته خودکشتی
میکند
-11-3فرود و مکانيسم واکنش معکوس
کنیزکا و زنا حرمسرا به فرما فرود خود را از باره بر زمین میافکنند ا ن عمل آنها در ژی کشمکش درونی آنهتا بته وجتود
میآ د عمل ند ما فرود عموی روا شناخری اسر و کامالً در درو فرد جر ا دارد احساسها نه د گر در روحشتا جتای دارد
و نه در جسمشا  ،بوکه تغییری در رفرار اسر (ر  :بورنوف ،اوئوته )196 :1378 ،در حلیلتر ،احساسشتا را بتا رفرارشتا بته
تصو ر درمیآورند بد ن ترتیق ،داسرا ژرداز عمل شخصیر را میکاود و در برابر خواننده مرصور میکنتد اگتر ا تن عمتل را از
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منظر رفرارشناسی شخصیر فرود بنگر م ،از ا ن جهر که فرما خو شرنکشی ند ما را فرود صادر میکند ،با د گفتر فترود بتا
ا ن فرما در واقع به مکانیسم دفاعی «واکنش معکوس» دسر میزند او از ک سو به دلیل عشتق فتراوا ختود بته نتد ما و از
سوی د گر ،به عور ناتوانی در محفاظر از آنها به ا ن واکنش روی میآورد
 -4کشمکش گفتاري
کشمکش گفراری ،گفروگوها ی اسر که با لحن تند و خشمآلود بیا میشود گتاه ا تن کشتمکشهتا در نها تر منجتر بته جتدال
جسمانی میشوند و گاهی تنها در حی ة کشمکش لفظی باقی میمانند عناصر داسرانی اجزا ی بههمژیوسرهاند و نمتیتتوا بترای آنهتا
مرز و محدودۀ خاصی معین کرد گاه عنصری در دل عنصری د گر قرار میگیرد و همین تودرتو ی و ژیچیدگی استر کته داسترا را
منسجم میکند سخنا شخصیرها از سو ی جزء عنصر گفروگو و از سوی د گر در حی ة کشمکش گفراری قترار متیگیترد نکرتة
شا ا ذکر و تأمل ا ن اسر که کشمکش گفراری افزو برا نکه خود نوعی کشمکش اسر که در لفظ جووه مینما د ،نریجه ا فرآ نتد
ک نوع کشمکش د گر نیز هسر در واقع ،کشمکش گفراری جووهگاه کشمکش گفراری و کشمکش درونی ا ذهنی نیز هسر
«گاه در میا نبردها ی که فردوسی در شاهنامه توصیف میکند ،جنگ د گری بین ژهووانا رزمآور و سپاه درمیگیرد که ستال
آ تیر و کما و گرز و کمند و شمشیر و نیزه و ژوبین نیسر بوکه سال برندهتری بته کتار متیرود و آ زبتا استر بته همتراه
حرکاتی که رب ی به عمویات جنگی ندارد ولی موجق تضعیف روحیة دشمن و در نریجه شکسر خصم میشود» (ستروده:1369 ،
 )237به رجزخوانیها و سخنا شخصیرها که در آ نوعی جدال و کشمکش اسر و به ک نل ة اوج منرهی میشود ،کشمکش
گفراری میگو ند کشمکشهای گفراری را میتوا به دو دسره تلسیم کرد:
 کشمکشهای گفراری که در آ لحن تند اسر اما موجق جدال جسمانی نمیشود؛ برای نمونه ،بهرام ژس از بازگشر به نزديوس و معرفی نهاد فرود ،سخن کیخسرو مبنی برگذر نکرد از کالت را ادآوری میکند يوس از سخنا بهرام خشمگین شتده
در کشمکشی لفظی ا ن گونه میگو د:
گنتتتین داد ژاستتتخ ستتترمکاره يتتتوس

کتته متتن دارم ا تتن لشتتکر و بتتوق و کتتوس

تتتتترا گفتتتترم او را بتتتته نتتتتزد متتتتن آر

ستتتتخن هتتتتیچ گونتتتته مکتتتتن خواستتتترار

گتتتر او شهر ارستتتر ژتتتس متتتن کتتتیم

بتتتتر ن کتتتتوه گو تتتتد ز بهتتتتر گتتتتیم

کتتتتی تتتتتر زاده گتتتتو زاا ستتتتیاه

بتتتتتر ن گونتتتتته بگرفتتتتتر راه ستتتتتپاه

نبیتتتتتتنم ز خودکامتتتتتته گودرز تتتتتتا

مگتتتتتر آنتتتتتک دارد ستتتتتپه را ز تتتتتا

بررستتتیدی از بتتتیهنتتتر تتتک ستتتوار

نتتتته شتتتتیر ژ تتتتا بتتتتود بتتتتر کوهستتتتار

ستتتپه د تتتد و برگشتتتر ستتتوی فر تتتق

بتتتته خیتتتتره ستتتتپردی فتتتتراز و نشتتتتیق
(فردوسی)625-31/4 :1382 ،

 بیه ژس از شکسر ژدر با سخنا خود ،غیرمسرلیم او را تحلیر میکند گیو از ا ن گونه برخورد خشمگین میشتود و بتا اوبه تندی سخن میگو د (ر  :هما  758-66 :و )960-5
نوع دوم کشمکش های گفراری اسر که منجر به کشمکش جسمانی میشود؛ برای نمونه ،ژس از شکسر ا رانیتا و بازگشتر
يوس به دربار ،کیخسرو به عور مرگ فرود ،با يوس به تندی سخن میگو د (ر  )1265-75 :اگرگه داسترا ژترداز نل تة اوج
داسرا را ژشر سرگذاشره اسر ،کشمکشهای لفظی از سیر نزولی کبارۀ داسرا جووگیری میکند
ت کشمکش گفراری فر برز با بیه هنگام درفشخواهی او از ا ن نمونه اسر بیه به فرما گودرز از فر برز میخواهد درفتش
کاو انی را به او واگذار کند ،اما فر برز با سخنا ر شخندآمیز خود باعث میشود خشتم بیته برانگیخرته و منجتر بته کشمکشتی
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جسمانی شود (ر  :هما )1381-84 :
 بیه ژس از افراد از اسق نه تنها نمیگر زد بوکه شجاعانه در برابر فرود میا سرد و با سخنا ختود او را تحر تک متیکنتد(ر  ) 809 -11 :ا ن کشمکش در نها ر منجر به کشمکش جسمانی میشود و با کشره شد ژالشا به ژا ا میرسد
ت کشمکش گفراری گیو و تهاو نمونة د گری اسر قبل از مبارزه ،ا ن دو ابردا شروع بته رجزختوانی متیکننتد ستخنا آ دو
زمینة کشمکش جسمانی را مهیا میکند (ر  :هما )1059-79 :
 -5کشمکش جسماني
به دلیل حماسی بود شاهنامه درصد بسیاری از جدالهای داسرا جسمانی اسر برخورد و درگیری جستمانی میتا دو تا گنتد
شخصیر موجق کشمکش جسمانی میشود در مواردی نیز تضادهای فرهنگی ،اخالقی و اعرلتادی منجتر بته جتدال جستمانی،
ا جاد تعویق و تحر در داسرا میشود گاهی کشمکش درونی منشأ کشمکش جسمانی استر ا تن کشتمکشهتا ابتزاری بترای
ا جاد هیجا در داسرا اسر شاهنامه عرصة نما ش کشمکش جسمانی اسر در داسرا فرود سیاوش نیز ا ن نوع کشتمکش بته
دفعات د ده میشود برای جووگیری از اينا

به ذکر گند مورد اکرفا میشود

کی از کشمکش های جسمانی در ا ن داسرا که درخور توجه اسر ،کشمکش جر ره با اسقهای قوعه اسر اقدام جر ره بته
کشرن اسبا  ،نوع جد دی از جدال جسمانی اسر که ر شه در کشمکش عايفی و درونی دارد از سو ی کشرن اسق با توجته بته
شخصیرمندی اسق و حیوانات د گر در آثار حماسی-اس ورهای میتواند ا ن جدال را تا حد جدال انسانی ژیش برد
کتتی تیتتگ بگرفتتر زا ژتتس بتته دستتر

در خانتتتتتتة تتتتتتتازیاستتتتتتپا ببستتتتتتر

شکمشتتتتا بدر تتتتد و ببر تتتتد ژتتتتی

وختتتوی

همتتتی ر ختتتر از د تتتده خونتتتا

(هما )890-1 :
آنچه خواننده را جذ

میکند و حلیلر امر به شمار میآ د کشمکش انسانی اسر؛ حری اگر شخصیر اصتوی حیتوا تا هتر

گیز د گر باشد تلابل میا شخصیرهای داسرا منجر به کشمکش میشود که اساس دراماتیتک استر (ر  :تورکتو-5 :1389 ،
 )40در ا نجا اسق در جا گاه ک شخصیر قرار میگیرد و جدال با آ جدالی جسمانی به شمار میآ د اوج کشمکش جستمانی
داسرا فرود در خودکشی جر ره و ند ما د ده میشود از آنجا که برای انواع کشمکش نمیتوا مرز خاصی قائل بود ،خودکشی
جر ره از ک سو در حوزۀ کشمکش درونی قرارمیگیرد و از سوی د گر جزو کشمکش جسمانی به شمار میآ د اقتدام نتد ما
نیز نریجة کشمکش درونی اسر که در قالق کشمکش جسمانی نمود می ابد مهر فراوا ند ما به فرود ستبق متیشتود جتدالی
عايفی در آنها ا جاد شود انداخرن خود از بارۀ دژ کشمکشی جسمانی اسر که نریجة کشمکش درونی آنهاسر
 ژس از مرگ ر و نیز يوس از فرزندش ،زرسر ،میخواهد تا به جنگ فرود رود او نیز خود را آماده متیکنتد امتا سترانجامهمانند ر ونیز به دسر فرود کشره میشود (ر  :فردوسی )672-84/4 :1382 ،در ا نجا آنچه ستبق بته وجتود آمتد کشتمکش
جسمانی فرود و زرسق اسر ،جدال قبل از آ اسر
 يوس ژس از کشره شد داماد و فرزندش به سوی سریگ کوه حرکر میکند فرود با د د او به تحر ک تخوار ،استق او راهدف قرار میدهد و او ناکام باز میشود (ر  :هما )686-716 :
نتيجه
تحویل و بررسی ت بیلی داسرا فرود از د دگاه عناصر داسرا بهو هه کشمکش و مکانیستمهتای دفتاعی روا شناستی بیتانگر ا تن
حلیلر اسر که و هگیها و شرا ط روانی و کنشها و واکنشهای روا شناخری در شکلگیری داسرا و عناصر آ نلتش متؤثر و
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کارسازی داشرهاند و بسیاری از حوادث داسرا و کشمکش هتای موجتود در ژیرنتگ داسترا نریجتة کشتمکش روانتی-عتايفی و
مکانیسمهای دفاعی بوده و از منظر روا شناسی درخور تحویل و بررسی عومیاند آفر نندگا داسرا های کهن ا ن توانا ی شگفر
را داشرهاند که ا ن کنشها ،واکنشها و مکانیسمها را در و هنرمندانه بیا کنند ،اگرگه از تعر ف ،دسرهبندی و نامگذاری آنها به
شیوۀ جد د عومی بازماندهاند ژهوهشها ی از ا ن نوع میتواند با کشف و اثبات ا ن توانا یهتا بته مرتو داسترانی کهتن حیتاتی
دوباره ببخشد و آنها را با تحلیلات معاصر و بهروز عومی ژیوند دهد تا هم عمق و ژرفای آنهتا کشتف شتود و هتم خواننتدگا و
عالقهمندا سا ر حوزهها به م العة ا ن آثار ارزشمند و ژرمعنا ترغیق و تشو ق شوند
ا ن م العات میتواند در حوزۀ روا شناسی نرا ج مفید کاربردی نیز داشره باشند در داسرا فرود انواع کشمکشها ،کته نریجتة
تضادها و فشارهای درونی و محی ی اسر ،د ده میشود ا ن تضادها از ابردای داسرا با تضاد میا انستا و اجرمتاع ،آغتاز و بتا
کشمکش و تضاد درونی ،ذهنی ،گفراری و ادامه افره و به کشمکش جسمانی منرهی میشود در بررسی انجام شتده ا تن نریجته
حاصل می شود که هر فرد در شرا ط قرارگرفره و در ژی ا جاد تضاد در خود ،فشار و بحرا های روانی بته مکانیستمهتای دفتاعی
مخروفی دسر میزند مکانیسم اعرراض ناهشیار از مکانیسمها ی اسر که يوس در ابردای داسرا ژس از کشمکش اجرمتاعی بته
آ دسر میزند دلیلتراشی و فرافکنیهای گیو و کیخسرو نیز در قسمرهای مخروتف داسترا شتا ا توجته استر افراستیا ،
جر ره و ژیرا شخصیرهای د گری از داسرا اند که میکوشند با اسرفاده از مکانیسم جابهجا ی بر تنشها و فشارهای روانی فا ق
آ ند مکانیسم جبرا مکانیسم د گری اسر که در رفرتار يتوس و جر تره د تده متیشتود و ا تن دو شخصتیر بترای رهتا ی از
وضعیرهای ژیشآمده از ا ن مکانیسم اسرفاده میکنند مکانیسم عکسالعملسازی که تهاو به کار میگیرد هم در نوع خود درخور
تأمل اسر او با ا ن مکانیسم به سرکو

تما الت درونی خود میژردازد ژرخاشگری و انزوايوبی کیخسرو در ژا ا حکومر نیتز

واکنشی اسر که ا ن شخصیر در برابر موقعیرهای ژیشآمده از خود نشا میدهد
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