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 فصلية، العربية وآداهبا جملة اجلمعية اإليرانية للغة
ش/ . هـ 1401شتاء، 65الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 75-96صص؛ م 2022

های رومی با تکیه بر مکانیسمبررسی و تحلیل هجویات ابن

 روانی فرویدـــــــــــ دفاعی
 نوع مقاله: پژوهشی

 3، محمد غفوری فر*2، حسن مجیدی1جواد عابدی
 .رسبزوا ایران، حکیم سبزواری، دانشکده علوم انسانی،کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ـ 1

 سبزوار. ،ایران ،الهیات ومعارف اسالمیدانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ـ 2

 .دبجنور ایران، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کوثر بجنورد، دانشکده علوم انسانی،ـ 3

 01/06/1401: پذیرشتاریخ                  16/11/1400 :دریافتتاریخ 

 چکیده
های نقدی ترین روشبرجستهرای شناخت شخصیت صاحب اثر، یکی از ب هنری ادبی و آثار روانشناسی متون نقد

 جامعه و، ه محیطککوشد تا با تبیین جریان باطنی و احوال درونی شاعر، تأثیری است. این نوع از نقد ادبی می

 روانی لنست با تحلیتوا روانکاوی گذاربنیان عنوانبه ها داشته را مطالعه کند. فرویدسنن در تکوین این جریان

یی را وان آدمی ابزارهادهد. او بیان داشت ر ارائه هنری و آثار ادبی متون از ایتازه قرائت ،آثارش خالل از مؤلف

 ود. بررسیشه میهای دفاعی گفتدر اختیار دارد که به آن مکانیسم برای رهایی از فشار روانی و دفاع از خود

شعار شاعران ا .گردد آشکار عادی، ظاهر به گفتارهای و رفتارها برخی دالیل شودهایی سبب میچنین مکانیسم

ه برجستایان سرویهرومی از هجیابد. ابندر آن نمود می اثر یکی از انواع ادبی است که بازتاب شخصیت آفریننده

ا ماعی رهای جسمانی و اجتعصر عباسی است که زندگی روی خوشی به وی نشان نداد و در وجود خود حقارت

با  است تا های روانی او گشت. این پژوهش در تالشکرد، در نتیجه هجویات وی عرصة جوالن عقدهاحساس می

ش در ن رومی از رهگذر هجویاتـ تحلیلی، با رویکرد نقد روانشناسی به تبیین شخصیت ابروش توصیفی

ر بات آن های دفاعی فروید بپردازد و تعارض درونی شخصیت او را تبیین و تأثیرچارچوب نظریة مکانیسم

ار روانی اهش فشکدهد ابن رومی برای رهایی و یا زندگی و جهان بیرون او را نشان دهد. نتیجه پژوهش نشان می

 ،پرخاشگری چون: همانندسازی با دفاعی هایو عاطفی از مکانیسمناشی از شکست و ناکامی و کشمکش روانی 

 و دلیل تراشی بهره گرفته است.جبران ، به دوران جوانی جابجاسازی در وصف طبیعت، بازگشت

 ی. روم، هجویات ابنروانی ـ های دفاعینقد روانشناسی، فروید، مکانیسم ها:واژهلیدک
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 ـ مقدمه 1

 ـ بیان مسأله1ـ1

گرفت،  کلش بیستم قرن ابتدای از که ادبی آثار بررسی و نقد گوناگون هایروش میان در

 رخورداراصی بشناسی از ویژگی خنقد روانکاوانة آثار هنری و تحلیل متون ادبی از منظر روان

ا بر خود ر شناختیهای روانای که بسیاری از روانشناسان برجستة معاصر، نظریهبگونه ؛است

 اند.دبی ارائه نمودهپایة آثار ا

 متون لخال از شناسیکشف مسائل روان ینقد روانشناسی در ادبیات به معنای کوشش برا

 وانشناسی،با تکیه بر اصول و مبانی ر کوشدینوع از نقد م نیا گردی عبارتبه ؛است ادبی

 و آثار خود از استفاده با را ادبی اثر یك آفرینش بر مؤثّر عوامل و روحی هیجانات و هامحرّك

شاعر  یونو احوال در یباطن انجری و بازشناسد نویسنده یا شاعر بیوگرافی کمك به سویی از

را ه شتدا اهانیجراین  نیجامعه و سنن در تکو ،طیکه مح یریراه تأث نید و از اکن انیرا ب

 د.مطالعه کن

منبع  د از یكچه حتواند اثبات کند که تصویرها و نمادها در اثر ادبی، تا شناسی میروان

ه ویسندنشناختی عمیق برخوردار هستند و درنتیجه به روشنی مفهوم واقعی از شخصیت روان

 دهد.میاز خالل آثارش ارائه را 

 او هایظریهن بیستم، قرن اوایل در فروید ویژه به روانشناسان هایپژوهش گیریاوج پی در

 از کیو ی یافت راه شناسیروان نقد حوزة در روانکاویش روش و ناخوداگاه ضمیر دربارة

 گردید.  بیستم قرن صدای و سر پر تفسیری هایمکتب

فراخود  ، خود وبندی فروید از ساختار و عملکرد روان آدمی، الگوی نهادترین دستهشناخته شده

 کند.های دفاعی را مطرح میکه به دنبال آن مبحث مکانیسم( 325: 1376)گرین و همکاران،  است

ویژه هجویات وی است که هرومی بعباسی اشعار ابن ةیکی از آثار مهم ادبیات عربی در دور

شناختی را دارد؛ اشعار وی بازتاب و انعکاس راستین روانو بررسی از منظر نقد قابلیت تحلیل 

رو، های روانی وی دانست. از اینعقده یتوان هجویات او را قلمرومیو  شخصیت اوست
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رومی و شخصیت وی را کند با روش توصیفی ـ تحلیلی، هجویات ابنتالش میپژوهش حاضر 

 روانی بازخوانی و تحلیل کند. های دفاع شناختی و مکانیسماز رهگذر نظریه روان

 های پژوهشسوال -2 -1

 خصیت وشرومی چه تأثیری بر ـ تعارض میان سطوح سه گانة )نهاد، خود، فراخود( ابن1

 است؟ زندگی ایشان داشته

نی ناشی از رومی برای رهایی از فشارهای رواروانی که ابن ـ های دفاعیـ مکانیسم2 

 ، کدام هستند؟هشکست و ناکامی بکار گرفت

 . پیشینة پژوهش3 -1

جمله رومی و اشعارش صورت گرفته است؛ از آنهای زیادی دربارة ابنتاکنون پژوهش

 به موارد زیر اشاره نمود: توانمی

هجویه  ابن رومی و انوری در عرصة»خود با عنوان مقاله ( در 1388محمدرضا صرفی )ـ 

ت بر شواهدی که دالل وپرداخته مضامین مشترك هجو در شعر دو شاعر به بررسی  «سرایی

 .دهدمیمورد تحلیل قرار دارد را تشابه این مضمون در شعر دو شاعر 

زد ابن هجا و علل هجویه سرایی ن»عنوان ( در مقالة خود با 1393روح اهلل صفری )ـ 

 ویه کو سرانجام از عواملی  اختهابن رومی پردهایی از هجویه سرایی به بررسی نمونه «رومی

 .دگویمی الً منشأ بسیاری از هجوهای اوست، سخنبرده و احتمااز آن رنج می

-لیل نظریهو تح بررسی»ای با عنوان ( در مقاله1394، سیمین غالمی )امین مقدسیمحمد ـ 

ژوهش در این پ. پردازدیآراء عقاد م لیو تحل یبه بررس« های عقاد درباره اشعار ابن رومی

 هر انیاپه و در آورده شد یو هایهیرد نظر ای دییتا یبرا گریو ناقدان د سندگانینو هایدگاهید

 شده است. انیبه همراه استدالل، ب یمنطق جةینظر برتر و نت ز،یمطلب ن

زتاب فرهنگ و ادب با»ای با عنوان (، در مقاله1397سهیال عیدانی و جواد سعدون زاده )ـ 

بیان ضمن اثبات تاثیرپذیری ابن رومی از فرهنگ و ادب ایرانی،  ،«ایرانی در شعر ابن رومی

که عالقة قلبی وی به سرزمین ایران، او را از توجّه به مبادی اسالمی بازنداشته و معرّفی کند می
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های فرهنگ سرزمین مادری خویش، ایران، به دیگر ادیبان و مخاطبان عرب، از جمله دغدغه

 .فکری این شاعر شیعی بوده است

 یاجنبه گان بهها بنا به اهتمام پدیدآورندآثار فوق گویای این مطلب است که هر یك از آن

ین سی ما در اختصاص یافته است. نوع تحلیل و بررا شعار ابن رومیخاص از زندگی و ا

ا تا ب کنندة زاویه و دیدی خاص و متمایز است. در این پژوهش کوشش شدهمجال نیز بیان

د دة رویکرروانی که در محدوـهای دفاعیگیری از نظریه روانشناسی فرید و مکانیسمبهره

 دد.ئه گررومی اراگیرد، تحلیلی نو و تازه از شخصیت و شعر ابنروانشناسی شخصیت جای می

 های دفاعی از منظر فرویدتعریف مکانیسم -2

ه در برابر طور ناخودآگاهایی هستند که افراد، بهشیوه (defense mechanisms)مکانیسم دفاعی

ادن ز دست داهای روانی و برند تا از خود در برابر آسیبآور به کار میرویدادهای اضطراب

مثابه  فروید، روان یا شخصیت انسان بهاز دیدگاه محافظت کنند. ( self esteem)عزت نفس 

 ت سطحقسمت کوچکی از آن آشکار است؛ این قسم تکّه یخ قطبی بسیار بزرگی است که تنها

-یمرا تشکیل  آن، زیر آب است که ناخودآگاه دهد. بخش عمدة دیگرآگاه را تشکیل می

ها و نگیزهتمایالت، اها، ای از خواستهبخش ناخودآگاه، جهان گسترده (.59: 1384 )شولتز،دهد

ارهای ی رفتشده است که انسان از آن آگاهی ندارد. در حقیقت تعیین کنندة اصل عقاید سرکوب

، (id)شوند: نهادعوامل ناخودآگاه او هستند که از سه قسمت عمده تشکیل می بشر، همین

 هیشاز نظر فروید، رفتار یا روان یا شخصیت انسان هم .(superego)، فراخود(ego)خود

 (31: 1390)شاملو،  .محصول ارتباط متقابل متعامل و یا متعارض این سه عامل است

به عنوان سیستم آغازین و دیرینه شخصیت است و دو بخش دیگر « نهاد»به اعتقاد او، 

جایگاه و مخزن « نهاد»شوند؛ بنابراین ناشی می« نهاد»از « فرامن»و « من»شخصیت 

و بدنبال ( 131: 1376)گرین و همکاران، و امیال  هاو منبع تمام پرخاشگری (59)همان: هاست.غریزه

های اجتماعی و قانونی جویانه، بدون هیچ گونه توجه به قراردادسیراب کردن غرایز لذت

های خطرناك نهاد، الزم است که عوامل روانی دیگری با توجه به توان (.69: 1385)کریمی، است.
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وارد عمل شوند و اولین عامل از این عوامل تنظیم کننده که فرد را  برای حفظ فرد و جامعه

 (132.)همان: است« خود»کند، محافظت می

اقف قعیت وبه واوظیفه محدودسازی و کنترل نهاد را برعهده دارد و برخالف نهاد، « خود»

است و  تجنبة روانی شخصی« خود» (.16: 1982)فروید، کندپیروی می« اصل واقعیت»از  بوده و

مایی طلبد و به راهنکمك می ها و کسب خوشی از عقلها و ناراحتیبرای کاهش تنیدگی

ر کردن میان تعادل برقرا« خود»وظیفه دیگر  (224: 1373)شالچیان،  .پردازدهای نهاد میخواهش

برند، ر مینهاد و فراخود است. از آنجایی که نهاد و فراخود پیوسته در تعارض و کشمکش بس

فروید، )ند.کپیوسته مجبور است با قوة تفکر، میان آن دو میانجیگری و مصالحه ایجاد « ودخ»

 ( 17ـ16: 1982

د و آن مت کنخود افزون بر این دو دیکتاتور )نهاد و فراخود( باید به ارباب سومی هم خد

 رانه وهای کورکوکند بین درخواستمرتباً سعی می« خود»دنیای بیرونی است. بنابراین، 

که  ند. زمانیهای معقول دنیای بیرونی سازش برقرار کبا درخواست« فرامن»و « نهاد»نامعقول 

-یشپصورت قابل شود، بهاز سه طرف، توسط نیروهای متفاوت و متخاصم محاصره می« من»

ز اشود برای دفاع شود و از آن پس مجبور میدهد و مضطرب میبینی واکنش نشان می

ست، )فی. های دفاعی استفاده کنداضطراب، از سرکوبی و سایر مکانیسمخودش در برابر این 

یه در تا از تنب کندهای اجتماعی را ایفا میکند؛ بلکه فقط نقشگذاری نمیارزش« من» (42: 1378

ظاهر  در صحنه« فرامن»امان باشد و در این موقع است که سومین ساختار شخصیتی؛ یعنی 

 (43)همان: شود. می

 لذت یهااست که گرایش از وجود بشر یدهندة بخشالگوی فرامن، عامل نظم، «دفراخو»

 ید. بخشکنیسرکوب م را های نهاداقیو اشت زهیغر ،یشهوات جنس لیرا از قب یآدم ةطلبان

-تهو آموخ تماعیقوانین اج ت،یدهد و بر اثر تربیها بها مو ارزش دهایو نبا دهایاست که به با

 (9: 1379چی، )ساعت «گیرد.مذهبی شکل میهای اخالقی و 
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ون گرایانه )همچهای واقعستیابی به هدفدکند و نه برای فراخود نه برای لذت تالش می

ا اصل ببدین ترتیب  (61: 1384)شولتز، خود(، بلکه تالش صرفاً در جهت کمال اخالقی است. 

« من»مانند  وآید به وجود می« نم»از « فرامن»مغایرت دارد. « من»و اصل واقعیت « نهاد»لذت 

ت که ن این اسآتفاوت دارد و « من»از یك نظر با « فرامن»از خودش انرژی ندارد. با این حال، 

 با دنیای بیرون هیچ تماسی ندارد و به صورت نامعقول تقاضای کمال دارد. 

حت ت بر اساس آنچه بیان شد، هنگامی که روان شخص در برابر واقعیت دنیای بیرون،

ز این اهایی رشود، برای گیرد، دچار تنیدگی روانی میفشار اختالفات نهاد و فراخود قرار می

عی یسم دفامکان شود که به آنفشار روانی نا آگاهانه به استفاده از ابزارهای دفاعی متوسل می

کند. می تحریف یا انکار ناهوشیار سطح در را واقعیت خود دفاعی های مکانیسم»گویند. 

 یند باشد، ولارزشم یفشارهای روان تواند در کاهشهای دفاعی میمکانیسم از آگاهانه استفادة

. ودفره رط تیشود شخص از مواجه شدن با واقعیخواهد بود و باعث م زابیآس اد،یاستفادة ز

  (60: 1381)شارف، 

ی، تراشیلان، دلها انواع مختلفی دارد؛ از جمله مکانیسم جبراز دیدگاه فروید این مکانیسم

 (95: 1356)سیاسی، بازگشت، جابجایی، ... .

جویات هدر  این رفتارهامفهوم رفتارهای دفاعی از منظر فروید،  اکنون با توجه به روشن شدن

 .ابن رومی بررسی خواهد شد

 زندگی و شخصیت ابن رومی -3

به  ورومی بود ابوالحسن علی بن عباس، شاعر بزرگ عرب، نیایش جورجیس یا جریح، مردی 

  (358: 2، 1364خلکان، )ابن .رومی لقب یافتاین سبب شاعر به ابن

ای گذشت که نتوانست پدر و مادرش را به خوبی درك رومی در دورهخردسالی ابن

رومی پس از مرگ مادر ازدواج کرد؛ اما حوادث روزگار یکی پس از ابن( 60: 1412)الحر، کند.

محمد و  اهلل،هبةهای د و سه فرزند کوچکش را به نامآیفرود میاش و خانوادهدیگری بر وی 

گیرد. سپس همسر جوانش را از از او می -که اسمی از آن در تاریخ نیامده است-دیگری 
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رومی برخالف دیگران دست داد و در میدان بال و مصیبت کسی جز خودش باقی نماند؛ امّا ابن

دانست که چگونه باید با این کنند. او نمیاندیشی میبود که در هنگام بال و مصیبت چاره

اما این تمام مسأله  (؛42: 1996الدین، )شرف گریختمصائب می مشکالت مقابله کند، لذا از آن

خُلقی تنگ داشت و گرفتار اختالل اعصاب بود؛ نسبت به همه چیز در اطراف خود »نبود او 

-دادند و در محافل خود میمورد اکرام قرار میخشمگین بود، حتی نسبت به کسانی که او را 

کرد؛ به همین دلیل از او کردند؛ ولی او آنها را هجو میمندش میپذیرفتند و از اموال خود بهره

ای رنجیدند و روی خوش به او نشان ندادند و آیندة درخشانی که در انتظارش بود، به آینده

 (  205: 1965شوقی، )«محرومیت بود. آور تبدیل شد که سرشار ازبار و رنجمرارت

از  ؛ زیراتر از زندگی فردی و خانوادگی نبودابن رومی در زندگی اجتماعی نیز خوشبخت

 سر به مهری قرار گرفته بود. مردم نیز به سبب جسم معیوبشتوجهی و بیهر سو مورد بی

راین همه این بناب ؛(393: 1383فاخوری، ) دادندگذارده و وی را مورد آزار و اذیت قرار میسرش 

 گیری شعر هجوآلود در ذهن و ضمیر او شد. عوامل سبب شکل

 رومیهای دفاعی هجاء ابنکانیسمم -4

ای در میان اغراض مختلف شعری ابن رومی، جنبه هجوآلود اشعار شاید مهمترین جنبه

مشاهده جزئیات و عیوب کند. مزاج تند و توانایی فوق العادة وی در گری میباشد که جلوه

« هجو طنزآلود»توان آن را جسمانی به او استعداد خاص برای نوعی هجو بخشیده بود که می

-ها به بازی مینامید، زیرا اشخاص مورد نظر خود را به شکلی گزنده، شبیه کاریکاتوریست

آن  سازیهنمایی و برجستکرد و به بدترین شکل به بزرگضعف آنان تکیه می طگرفت و بر نقا

های دفاعی مختلف در پاسخ رومی از مکانیسمبنابراین ابن ؛(217: 1965)شوقی،  پرداختنقاط می

بررسی گیرد که در ادامه بهمیکند، بهرهرا تهدید می« سیستم خود»هایی که امنیت به موقعیت

 آنها خواهیم پرداخت.
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 مکانیزم همانندسازی با پرخاشگر .1 -4

کار هبر فرد های دفاعی است که جهت سازگاری بهتهمانندسازی یکی از مکانیزماز نظر فروید، 

. کندمی ن تقلیدآناخودآگاه رفتار دیگری را الگو قرار داده و از فرد  ،در همانندسازیرود. می

رد یا به ف فکنی همراه است، بدین معنی که شخص خود راسازی غالبا با مکانیزم درونهمانند

 ده است.فکنی کرها را پذیرفته و درونهای او یا آنسازد که رفتار و اندیشهمیگروهی همانند 

رومی اهمیت دارد، اما آن نوع از همانندسازی که در مورد هجاء ابن( 61: 1392)فروید، 

ین است اباشد این نوع همانندسازی بیانگر همانندسازی با دشمن تهدید کننده یا پرخاشگر می

-ابگردد فرد برای غلبه بر این اضطراب آن موقعیت اضطردچار اضطراب می ،ودوقتی خُ»که 

است  تازگی متحمل گردیدهآوری را که بهآور را درون فکنی کرده و آن تجربه اضطراب

 (. 120: 1383، همان) «کند.سازی میشبیه

برد. در یمرومی برای مبارزه با پرخاشگران که جامعه و مردمان آن هستند به هجاء پناه ابن

 .هاجمیترومی به این نکته اشاره دارد که هجویاتش جنبه دفاعی دارد نه ابیات زیر ابن

 آلَيـُت ال  أَهـُجو ِطـَوا
 

 يَل الـدَّهِر ِإاّل َمـن َهـَجانِـ 
 (437 :3، 1415)ابن الرومی،              

 « سوگند خوردم در تمام زندگی کسی را هجو نکنم، مگر آنکه مرا هجو کند.»

است،  رومی سالحی برای دفاع و نه برای حملهاین اصل را که هجاء ابن توانمیبنابراین  

که  ه شدگفتیزم در توضیح این مکان زیرا؛ دادساز مکانیزم همانندسازی با پرخاشگر قرار زمینه

 رد برایففرد پرخاشگر مورد اضطراب قرار گیرد در اینجا  از سویرد شخصیت ف« خود»هرگاه 

 جوید وکاهش اضطراب خود از مکانیسم دفاعی ـ روانی همانندسازی با پرخاشگر بهره می

زند و برای کاهش دست به پرخاشگری که همان هجای اوست می« خود»برای دفاع از 

 کند.مانند میاضطراب ناشی از پرخاشگری، خود را با پرخاشگر ه
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 کنیم: ره میهایی از همانندسازی با پرخاشگر در هجویات ابن رومی اشادر ادامه به نمونه

 ِفيه طـولُ  وَوجُهك ََي َعمر 
 َو الكـَلُب َواٍف َو فِـيَك َغدُر 
َواِشي

َ
 َو قَـد ُُيَاِمي َعـن امل

 َو اَنـت ِمـن اَهـِل بَيِت ُسوءٍ 
 ِعـظات  ُوُجـوُههم لِـلـَوَري 

 

 َو فِـي ُوُجوِه الـِكالِب ُطولُ  
 َففيَك َعـن قَـدرِه ُسفولُ 
 َو َما ُُتَاِمي َو ال َتُصولُ 
 قَـصَّتُهم قِـصَّـة  تَـُطولُ 
 لَـــِكن ِإقـَفـاَءُهـم طَبـولُ 

  (15: 1324)ابن الرومی،                
ت و سگ وفادار اس./ استنیز دراز  هاای عمرو! صورتت دراز است؛ صورت سگ»ترجمه: 

ه کند؛ اما تو نسگ گاهی از چارپایان محافظت میخائن؛ بنابراین تو از سگ کمتری./ تو 
ره چهبدی هستی که قصه آنان دراز است./  تو از خاندانبری./ کنی و نه حمله میحمایت می

 « آنان عبرت مردمات است و پس گردنشان همچون طبل.
رومی داند؟ در جواب باید بگوییم که عمرو به ابناز عمرو میرومی سگ را بهتر چرا ابن

ای رومی برهای خود نسبت به وی جفا کرد و او را تحقیر نمود. ابنخیانت کرد و در وعده
کند یمبیه اینکه اوج ناراحتی و عصبانیت خودش را نسبت به عمرو بروز دهد او را به سگ تش

رومی از مکانیزم در این هجاء ابن (112: 1968)الحاوی،  ارد.دنمیروا ایو در این امر هیچ مالحظه
کاهد، ب« خود»کند و برای اینکه کمی از اضطراب و ترس همانندسازی با پرخاشگر استفاده می

ری کند، و متقابالً دست به پرخاشگخودش را شبیه به شخص پرخاشگر ـ که عمرو باشدـ می
عی، شباهت زیادی به سبك ین نوع مکانیزم دفاا زند.باشدـ می« عمرو»ـ که همان هجو 

 با لحنی وسرایی دورة اموی دارد که در آن شاعر با استفاده از ساختارهای ادبی متنوع نقیضه
کرد هویت خود را برجسته نماید و هویت رقیب را به آمیز تالش میگزنده، صریح و توهین

انندسازی با پرخاشگری را یکی دیگر از هم .(112: 1399آبادی، )اعظمی و عرب یوسفحاشیه براند 
 رومی مشاهده کرد: توان در هجاء اجتماعی ابنمی

 عجب الناس اليب صقر اذ
 و َلَعمري ما ذاك أْعَجُب من أنْ 
 ان للَجدِّ كيمياَء اذا ما
 يفَعُل هللُا ما يشاُء كما

 

 ُوّلِّ بعد البطالة الديواان 
 كان ِعْلجًا فصار من شيباان

 كلبًا احاله انساانً سَّ  مَ 
 شاًء كائنًا ما كاانً  یشاَء مت

 (402 :3، 1415الرومی، )ابن                 
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 یوان حکومتیلیاقتی سرپرست دوقتی که با بی ،کنندمردم از اباصقر تعجب می»ترجمه: 

سب ناصل و ست و فرومایه و بیپآدم انگیزتر نیست که او به جانم سوگند از این شگفتشد./ 

را  د اوخورببخت و اقبال کیمیایی دارد که اگر به بدن سگ قبیله شیبان شد./ جزء بود، ولی 

گونه که هر وقت دهد همانو خداوند کاری را که بخواهد انجام میسازد./ تبدیل به انسان می

 «وجود داشته باشد، بوجود بیاید. یاراده کند چیز

 ه وی روا داشت، همانندسازیبجامعه نسبت  رومی با پرخاشگریی کهدر این ابیات ابن

هایی که داشت به ها و لیاقتتمام آن توانایی او هرگز نتوانست با»کند؛ چرا که به گفته عقاد می

معه را به و از آنجا که وی جا( 182: 1950عقاد، ) «دد.نائل گرجامعه موفقیت و پیروزی در 

ا آن بشمرد شروع به هجو و همانندسازی اش بر میعنوان یکی از عوامل مؤثر در ناکامی

 ضطراب خود بکاهد. کند تا بدین وسیله کمی از امی

 سازی مکانیزم جابجا. 2 -4

ا ارضا رة نهاد اگر موضوعی که تکان»که فروید در تعریف این رفتار دفاعی، بر این باور است 

براین ؛ بناجا کندجابه کند، در دسترس نباشد، ممکن است شخص، آن تکانه را با چیز دیگریمی

تر ئ امنش شخص یا شئ به فرد و یازا از یك های اضطرابانتقال احساسات، هیجانات و تکانه

-ف بیر اهداجایی گویند که به نوعی تخلیه احساسات فروخورده بر ستر را جابهو قابل پذیرش

 (60: 1383 )فروید، تر از شما( است.خطرتر )افراد زیر دست، تحت فرمان، وابسته و یا ضعیف

لف وسیله عوامل مخترومی که همان لذت از زندگی است بهوقتی کشش و تکانه نهاد ابن

رومی برای کاهش این بنجا اشود که در اینوارد می« ودخُ»سرکوب گردد اضطراب زیادی به 

شیء را از آن « نهاد»کند و آن کشش و تکانه جاسازی استفاده میاضطراب از مکانیزم جابه

ارد ری دترسناك و نامطلوب که جامعه و مردمان آن هستند به محیط مطلوبی که اضطراب کمت

جاسازی خود رومی با این جابهباشد. ابنکند و آن محیط طبیعت بدوی اصیل میجا به جا می

ای که جایگزین دوست داشتنی و بخشنده اندازد. طبیعترا به آغوش طبیعت روان می

 شود.گر مید مغرور و حیلههای به خوانسان
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شود طبیعتی است که در هوایش حوریان رومی دوست داشته میطبیعتی که از جانب ابن

کنند در مهرجان بهارش دوشیزگان رقصانند اند و عروسان در میان امواجش شنا میآرام گرفته

 و در خنکای نسیمش پریان مشغول نجوا هستند: 

 فََّضتْ صيل ونَـ َرنَـَّقْت مشُس اال إذا
 هابنـحْ ْت الدنيا لتقضي َودَّعَ وَ 
 هي مريضه  وار وَ الن   تِ ال حظو 

 نفٍ دمُ  اده عيُ وَّ ت عُ ظحالكمال 
 

 عاً ذعذَ االفق الغريب َوْرسًا مُ  یعل 
 وَشوََّل ابقي عمرها فتشعشعا

 اعر أضاالرض  یال اً قد وضعت خدّ و 
 عاع من اوصابه ما توجَّ توجَّ 

 (338 /2 :1415)ابن الرومی،            
افق گردی  هایخورشید غروبگاهان نورش رو به خاموشی است گویی که بر کرانه»ترجمه:  

ا به ی ردر پس خود سقف و با دنیا خداحافظی کرد تا زوالش فرا رسد وپراکند./ زعفران رنگ می

های سفید نگاهی و خورشید کم فروغ در حال غروب به گلجای گذاشت که نوری کم داشت./ 

که به  ن نگاه کردن انسان در حال مرگبه ساهای سرخی را قرار داد./ ونهو بر روی زمین گکرد 

 « آورد.دوزد و از دردهای خود دیگران را به درد میکنندگان خود چشم میعیادت

کند جائی که در آن کنیزکان لعب بر پا میورومی در طبیعت مجلس لهوبر این ابنعالوه

ها در مکانی شود و همه اینهای شراب دست به دست میغولند و جامآواز خوان به غنا مش

 های زیبا و رنگین دوخته است:گیرد که بهار به آن زینت داده و برایش لباسصورت می

 َوسَط رَيٍض دين الربيُع هلا
 وجادها من سحابِه و دَي  
 مث انثنينا اّل الشراب و قد
 من ُُتٍَف ما تُِغب  فائدةً 

 ُمِنْحَت رؤيَتها وقينٍة ان
 

 فحاك ابراَدها و َنشََّرها 
 َو ربََد انواَرها و عَصَفرها 

 جاء ابالته فأحَضَرها
 مل تك يف وِِهنا و مل نَرها
 َرضَيت مسموَعها و منظرها

 (140)همان:                                   



  1401شتاء ، 65 الـالعدد                                         حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

86 

ر انتشا بهار به باغ و بوستان نزدیك شد و برایش لباس دوخت و بوی خوشش را»ترجمه: 

ه بسپس هایش را سرخ گون و زرگون ساخت./ لو از ابرهای باران زا سیرابش کرد و گداد./ 

یده ه ندکاز چیزهایی ه آن را با ابزار خود مهیا ساخت./ شرابی کامل و ناب روی آوردیم ک

 ها را ببینی فقط ازهایی که اگر آنو آوازخوانآمد ساخته بودند./ ه در وهم ما میبودیم و ن

 «گردی.دیدن صورت وشنیدن صدایشان خشنود می

رومی مکانی است برای یافتن و رسیدن به توان گفت که طبیعت در اشعار ابندر پایان می 

ین او با تمام هم ها برود برایتوانست در جای دیگر به دنبال آنهایی که وی هرگز نمیخواسته

ردها و رود تا شاید بتواند در آن مرهمی بیاید که با آن داشتیاق و لذت به سوی طبیعت می

 د.های روحی وروانی خود را التیام بخشزخم

 مکانیسم بازگشت )بازگشت به دوران جوانی(. 3 -4

ندد. بر میاکهایی است که روان آدمی برای دفاع آن را به بازگشت، یکی دیگر از مکانیزم

شد ااشته بها و تمایالت فرد قابلیت سازگاری با امکانات موجود را ندخواستههنگامی که »

شود که سبب کست روبرو شود، گرفتار ناکامی میشخص در ارضای این تمایالت با ش

ارت دیگر به عب ( 96: 1392فروید، )«گردد.بازگشت فرد به عادات و رفتارهای ابتدایی خود می

 از فرد در ارضای تمایالت درونی خود با شکست مواجه و دچار ناکامی شود، کهزمانی 

 هکورانی دکند و به الگوهای رفتاری قبلی رشد، یعنی های تلخ قبلی عقب نشینی میواقعیت

 (67: 1384)شولتز،  .گرددتر و بدون ناکامی و اضطراب بوده، برمیلذت بخشی

کند و این گشت، در شعر خود از دوران جوانی یاد میرومی با استفاده از مکانیسم بازابن

کرده است در جویی و کامیابی میای از عمر او بوده که در آن لذتتصور را که جوانی دوره

توان آن را با گذشت خواهد به درون و عمق جوانی نفوذ کند چیزی که نمیسر ندارد بلکه می

زیرا که بازگشت به  ؛خواهدو طراوت خودش میزمان سنجید. او دنیای جوانی را با همان جال 
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بخشد. برای نمونه از ایام جوانی خود این دوران خوش و خرم گذشته، دردهایش را التیام می

 کند: گونه یاد می

  طويل  یً يُذَّكروين الشباَب صد
 يُذَّكروين الشباَب سهام حتف
 يُذَّكروين الشباَب رَيُض حزنٍ 

 نيُذَّكروين الشباب جنات عد
 

 اّل برد الثناَي و الر ضاب 
 ُيِصْْبَ مقاتلي دون اإلهاب
 تـََرَّنََّ بينها زرُق الذابب

 هار عذابجنات آن یعل
 (169: 1، 1415الرومی، )ابن                   

ه یاد مرا باندازد./ ب مرا به یاد جوانیم میعطش شدید من به بوسیدن دهان محبو»ترجمه: 

-گردد و بیبه سویم پرتاب می ای که از سوی چشمان معشوقهتیرهای کشندهاندازد جوانیم می

ها و اندازد آن باغیاد جوانیم می به مراشود./ را مجروح کند وارد قلبم میآنکه پوستم 

اندازد آن یم میمرا به یاد جوانخوانند./ ها آواز میبورها و مگسهایی که در آن زنروضه

 «نار جویبارهای گوارا.و خرم در کهای سبز باغ

گردد او در این رومی به روزهای خوش و فرح بخش جوانیش باز میدر این اشعار ابن

 دارد که تمام روزهای خوبابیات تمام خاطرات شیرین خود را یادآورد شده و بیان می

ـ روانی در این اشعار از مکانیزم دفاعی دگیش محصول دوران جوانی بوده است. ویزن

توان از آن تواند با مشکل و ناکامی که میکند. وقتی وی نمیروی استفاده مییا واپس بازگشت

 رونی خوددها و هیجانات به عنوان پیری یاد کرد کنار بیاید و نیز قادر به مواجهه با احساس

اب گردد که وی با استفاده از مکانیزم بازگشت به منظور اجتناب از اضطرنباشد سبب می

ران که دو تری از دوران زندگی خودکه پیدا کرده از دست بدهد و به سطح پایینتکاملی را 

 جوانی است برگردد تا مقداری از آن اضطرابی که متحمل گردیده بکاهد. 
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 مکانیسم جبران . 4 -4

 برای خصاست که روان ش ایلهیوس ،یتالف ایکه جبران  دیگویدر مورد جبران م دیفرو

 یعادلت در وجود فرد، قیطر نیو از ا بنددیکار مپوشش گذاشتن کمبودها و مشکالتش به

 (32: 1392 د،ی)فرورفته است.  نیاز ب ایاز جبران وجود نداشته و  شیسازد که پیبرقرار م

ن همه آگیرد، به عنوان نمونه بعد از اعی جبران بهره میرومی از انواع مکانیسم دفابن

حقیر برای اینکه آنها را جبران کند و عیوب خویش را پنهان سازد، به تاحساس حقارت 

 پردازد.دیگران آن هم با هجوهای گزنده می

 رومی در مورد شعراء عصر خویشبارزترین نمونه در این خصوص، هجاهایی است که ابن

انی جسمحقارت  ویژه بحتری سروده است. او در این هجاء از طریق تحقیر دیگران، احساسهب

 کند. به عنوان نمونه:و اجتماعی خود را جبران می

عر حَ   لَه شَ اَقد قُلُت ِإذ ََنَلوُه الشِّ
 هُ الُبحرتُي ُذنُوُب الوِِجه نَعرِفُ 

 هملِّ كُ ِإذ قَال: ِإيّن َقريُع النَّاِس  
 ابِ  قُبحاًِ أَلشياِء ََيِت الُبحرتي

 

 بِ ِمن اخلَبَ  یإنَّ الُُبوَك بِه اَولَ  
 بِ دَ أَ ا رَأيـََنا ُذنُوَب الَوجِه ذَ َو َما 

عِ  عِر َو هو َسِقيُم الشِّ  َسبالنَّ  وَ رِ يف الشِّ
 عبِ لتَّ ا ِمن ِشعرِه الَغثِّ بَعَد الكَّدِّ 

 (180-179: 1، 1415رومی، )ابن        
 ست کهاال وقتی که به بحتری شعر سرایی را نسبت دادند با خودم گفتم که مح»ترجمه: 

ی ریش شناسیم و تا کنون انسانما بحتری را با همان ریش بلندش میوی بتواند شعر بگوید./ 

 گوید که من در شاعری بر همه مردم چیرهبحتری میایم./ بلند با ادب و محترمی ندیده

های ن شعرآزشت و بیهوده باد؛ عر درستی دارد و نه اصل و نسبی./ حالی که نه ش، درامگشته

 « عیفی که بحتری بعد از تالش و خستگی فراوان سروده است.ض

تواند پنهان سازد. او در این نمی ،ای را که از بحتری در دل داردرومی در این هجا کینهابن

های خود را جبران کند. همان کند تا شکست و عیبشعر از مکانیسم تحقیر استفاده می
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اما  ؛مردم و دربار منزلت داشت، دچارش نشدشکست اجتماعی که بحتری از آن رو که نزد 

 رومی داشت. اما ابن ؛های بدنی که بحتری نداشتها و نقصرومی شد و همان عیبابن

 تراشی کانیسم دلیل. م5 -4

تمایالت تسکین در مقابل وجدان خود و دیگران و برای نگران اشخاص مضطرب و 

 های دفاعیشیوهترین مرسومیکی از آور خویش، های رنجها وکمبودناکامیسرکوب شده، 

د دارند تا خوا عرضه میبرای توجیه آن دالئلی ر بندند وکار می( را بهتراشیدلیلتوجیه )یعنی 

دار شده جریحه« خود»تراشند تا این گونه افراد دالیل خوبی می (69: 1392فروید، .)را قانع سازند

ا بده و ضربه مرتبط صی کمك نموه کردن رفتارهای خاتراشی به توجیرا قانع کنند. دلیل

 (67: 1385)کری، کند. امیدی را مالیم مینو

ها گیدارش را قانع کند و از ذات خود در برابر واخوردجریحه« خود»رومی برای اینکه ابن

در بعضی از اشعارش، مکانیسم دفاعی ـ روانی  ،هایش محافظت کندو عقب ماندگی

 تراشی به کار برده است. مانند:دلیل

 سي و الت حي مشييبشاَب رأ
 و ليس عجيبا یقد يشيب الفت

 

 و عجيُب الزماِن غري عجييب 
 النور يف القصيب الرطيب یان ير 

 (79: 1، 1415رومی، )ابن             
گفت های روزگار شام نبود و دیگر شگفتیوقت پیریپیر گشتم و حال آنکه »ترجمه: 

های های سفید بر شاخهیب نیست که شکوفهگردد و این عجگاهی اوقات جوان پیر مینیست./ 

 «.ه از موهای سفید در عین جوانی(شوند)کنایجوان درخت دیده می

ش دچار رومی در این ابیات برای اینکه اضطراب و ترس خود را از پیری زودرسی کهابن

ه کند و در همین رابطه از یك تشبیه زیبا بهرتراشی استفاده میشده بکاهد، از مکانیسم دلیل

طور گوید در جوانی پیر گشتن و ظاهر شدن موهای سفید عجیب نیست، همانگیرد و میمی

 گردد. های نورسته درخت ظاهر میهای سفید شاخهکه شکوفه
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 رومی: عر ابننمونه دیگری از دلیل تراشی در ش

 اذ تَنقَّْصَتين بصعلكة الرأ
 ما تـََعدَّيَت ان َوَصْفَت خشاشاً 
 و قدميًا ما َجرََّب الناُس قبلي

 ـالطَّياعتُب أّن افسَل 
  

 سفاهًا فاذممَت غري ذميمِس  
 َلْو ذعيًّا كاحليَِّة املهشوم

 ف احللومثَِقل اهلام يف اخلفا
 مساِت البو ؤ يف الطَّري و فينا كر ِر 
 (329: 3، 1415رومی، )ابن                   

آنکه شایسته گیری مرا بیخردی از کوچکی سرم عیب میآنگاه که از روی بی»ترجمه: 

ه سان بوش را ای که مردی چاالك و باهالبته کار اشتباهی انجام ندادهای./ باشم نکوهش کرده

ر شی مازیرکی و باهوماری زیرك وصف کنی )چرا که مار نیز سری کوچك دارد و این نشانه 

و  /ی است.که سر بزرگ نشانه سبك مغزو مردم پیش از من هم این را دریافته بودند است.(/ 

 «باشد(ارای سر بزرگ میدگان جغد است )چون دها و خود پرنبدان که بدترین در میان انسان

 رومی برای اینکه اضطرابی را که از کوچکی سرش )که نوعی حقارتدر این ابیات ابن

گوید: کند و میتراشی استفاده میشود بکاهد از مکانیسم دلیلجسمانی است( ناشی می

 کاهد؛ بلکه این صفت نشانه زیرکی و خردمندی استکوچکی سرش از شأن و منزلت او نمی

به  ه خاطر داشتن سری کوچكتر گرداند از مار که بتراشی خود را قویرای اینکه دلیلو ب

تراشی، سر بزرگ را آورد و در ادامه این دلیلزیرکی و باهوشی مشهور است، سخن به میان می

ان داند و برای رساندن این مفهوم خود سخن از جغد به میخردی و سبك مغزی مینشانه بی

 علت داشتن سر بزرگ بدترین پرندگان است. آورد که به می

 گیرینتیجه

 اب طبیقتقابل اشعار او گردید که  پس از بررسی ابعاد روانشناختی هجویات ابن رومی مشخص

 .است فروید ـ روانی های دفاعیمکانیسم

ابن رومی نمایان است و بر  در اشعار خود، فراخواد(نهاد، ) تعارض میان سطوح شخصیتی

ابن رومی دارای حقارت جسمانی و  ثیر گذاشته است.تأ ویزندگی ادبی و جهان بیرونی 
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اجتماعی بود؛ به دیگر معنی موقعیت جسمی و تفاوت وی با دیگران از یك سو و همچنین 

 ،اوزندگی و بروز رفتارهای خاص و نیز نگاه منفی افراد و محیط به  یهااتفاقات و مصیبت

 را ابن رومی، جامعهپدید آورد؛ بنابراین  شیك تعارض درونی و اضطراب و نگرانی در وجود

 با جامعه به همانندسازی شروع شمرد وبرمی ناکامی خود در مؤثر عوامل از یکی عنوان به

از  وسیله بدین زند تامی پرخاشگری به پرخاشگر فرد همانند را و خود کندمی پرخاشگر

  .بکاهد شاضطراب

انیسم از مکاضطراب و سرکوب احساسات ناخوشایند از برای کاهش فشار ناشی رومی ابن

-دلیل وجایی، بازگشت، جبران هدسازی با پرخاشگر، جابنهمچون همانهای دفاعی ـ روانی 

اش بر میرومی جامعه را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ناکاابن. گیردتراشی بهره می

د کند تا بدین وسیله کمی از اضطراب خوشروع به هجو و همانندسازی با آن می .شمردمی

جایی است. وصف ایام جوانی رومی حاصل مکانیسم جابهتوصیف طبیعت در شعر ابنبکاهد. 

رای همچنین ب رومیگرایی یا بازگشت است. ابندر اشعار ابن رومی نیز حاصل مکانیسم واپس

ی هادر کشمکشز مکانیسم جبران و خود را تالفی کند، ا حقارت اینکه بتواند احساس

 کند.می استفاده تراشیدلیل مکانیسم از اجتماعی
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فرويدل النفسي دفاعالآليات علی  وفقا  هجاء ابن الرومي  ليلحتدراسة و   
  أصيلة نوع املقالة:

*، حسن جميدی1جواد عابدی  3، حممد غفوری فر2
 سبزوار. ايران، ،إلنسانيةاعلوم . ماجيسرت يف قسم اللغة العربية وآدابا جبامعة حکيم السبزواری، کلية اآلداب وال1

 بزوار.س ايران، ،سالميةعارف اإلت واملجبامعة حکيم السبزواری، کلية االهليا مشارک يف قسم اللغة العربية وآدابا. أستاذ 2
 رد.جبنو ايران، نية، اإلنسا العلومکلية اآلداب و   امعة کوثر جبنورد،، جبأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آدابا. 3

 صامللخ  
لنوع ُياول هذا ا ؤلف.خصية املشعلى  األدبية واألعمال الفنية من أبرز أساليب النقد للتعرفُب النقد النفسي للنصوص عتَ يُ 

لة الداخلية ق الداخلي واحلارح التدفشالل من النقد األديب دراسة أتثري البيئة واجملتمع والتقاليد يف تطور هذه التيارات من خ
ن ألعمال الفنية مدبية واص األعلى تقدي قراءة جديدة للنصو  ، كان فرويد قادرًاشاعر. بصفته مؤسس التحليل النفسيلل

 لدفاع عن النفس،لتوتر وايف اخالل التحليل النفسي للمؤلف من خالل عمله. وذكر أن النفس البشرية لديها أدوات لتخف
 و طبيعية.داليت تب كالمواليت تسمى آليات الدفاع النفسي. يكشف فحص هذه اآلليات عن أسباب بعض السلوكيات وال

ن الكتاب الساخري ي هو أحدلرومابن ا قصائد الشعراء من األنواع األدبية اليت ينعكس فيها انعكاس شخصية مبتكر العمل.
دراسة ه. ُتاول هذه الي يف نفستماعش يف سعادة أبًدا وشعر ابإلذالل اجلسدي واالجزين يف العصر العباسي الذي مل يعالبار 

، اع النفسيالدف ياترويد آللفشرح شخصية ابن الرومي من خالل هجاءه يف إطار نظرية لي التحلي -ملنهج الوصفيحسب ا
ضغط النفسي خيفف ال فف أوتظهر نتيجة البحث أن ابن الرومي خي .حياتهاخلي لشخصيته وأتثريه على الصراع الد وصفو 

ة تشاؤم، والكراهيوان، واللعدتيعاب ابالناجم عن الفشل والصراع النفسي والعاطفي من آليات الدفاع النفسي مثل: االس
 .والتهجري يف وصف الطبيعة، والعودة، واخليال واستكشاف اآلخرين والتفكري املكبوتة،

 لرومي.، هجاء ابن ا: نقد علم النفس، فرويد، آليات الدفاع النفسيالرئيسةالكلمات 
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Abstract 
Psychological critique of literary texts and works of art is one of the most prominent methods 

of critique to identify the personality of the author. This type of literary criticism tries to study 

the influence of the environment, society and traditions on the development of these currents 

by explaining the inner flow and inner state of the poet. As the founder of psychoanalysis, 

Freud was able to provide a new reading of literary texts and works of art through the author's 

psychological analysis through his work. He stated that the human psyche has tools to relieve 

stress and self-defense, which are called psychological defense mechanisms. Examining such 

mechanisms reveals the reasons for some seemingly normal behaviors and speech. Poets' 

poems are one of the literary types in which the reflection of the personality of the creator of 

the work is reflected. Ibn Rumi is one of the prominent satirists of the Abbasid era that life 

did not show him happiness and in his being he felt physical and social humiliations, as a 

result of which his satires became the arena of his mental complexes. This study tries to 

explain Ibn Rumi's personality through her satires in the framework of Freud's theory of 

psychological defense mechanisms with a descriptive-analytical method, with a psychological 

critique approach. This study tries to explain Ibn Rumi's personality through his satires in the 

framework of Freud's theory of psychological defense mechanisms with a descriptive-

analytical method, with a psychological critique approach and explain the inner conflict of his 

personality and show its effects on his life and the world outside. The result of the research 

shows that Ibn Rumi used psychological defense mechanisms such as identification with 

aggression, displacement in the description of Nature, return to adolescence, compensation, 

argument.  

Keywords: Psychological Criticism, Freud, Psychological defense mechanisms, Ibn 

Rumi's satires. 
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