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هاي دفاعیمکانیسم  

  
    دفاعی هايمکانیسم، روانشناسی و کاويروان علم پدر، فروید زیگموند ماندگار و مهم هايآموزه از یکی

)defense mechanisms (بهم توازنش و شودمی آسیب دچار وقتی ما ناخودآگاه ضمیر و روانِ، او نزد به. است 
 یک نابرب. کندمی استفاده دفاعی هايمکانیسم انواع  از، شده پدیدار پریشانیِ و پاشانی و مشکل دفع جهت، خوردمی

  ). mature( بالغانه و) immature( بالغانه غیر دفاعی هايمکانیسم: اندنوع دو بر، روانی دفاعیِ هايمکانیسم، بنديتقسیم
  

 آنچه فرد، دفاعی مکانیسم این با مطابق). projection(فرافکنی: از عبارتست، بالغانه غیر دفاعی هايمکانیسم از یکی
 و حوالا بلکه؛ دهدمی نسبت دیگري به و افکندمی بیرون به خود از، کندمی نرم پنجه و دست آن با و دارد خود در را

 او در هک توست در عیب آن، بینیمی عیب خود برادر در اگر: «گویدمی »فیه ما فیه« در موالنا. شود بهتر روزگارش
 زا میرنجی او از آنچه زیرا، کن جدا خود از را عیب آن ـ بینیمی درو را خود نقش، است آئینه همچون عالم، بینیمی

  . میرنجی خود
 يدیگر از که پنداشتمی او. رمیدمی و دیدمی آب در را خود. خورد آب که ايچشمه سر بر آوردند را پیلی: گفت

، توست در چون کبر و بیرحمی و حرص و حسد و کین و ظلم از ـ بد اخالق همه. رمدمی خود از که دانستنمی، رمدمی
  .»رنجیمی و  رمیمی، بینیمی دیگري در را آن چون، رنجینمی
  

 بازگو الس هفتصد از پس  را مولوي سخنان همان فروید بگویم و شوم »پریشی زمان« مغالطه دچار بخواهم اینکه بدون
 روایت به بالغانه یرغ دفاعی مکانیسم از یکی و موالنا سنجی نکته و بصیرت میان ملیأت قابل قرابت کنممی تصور، کرده
 دخر هايگرفت و گیر و خطاها و خبط دچار را آنها و زید و  عمرو از کردن گله، متعددي موارد در. شودمی دیده فروید

 از ردنک استفاده متضمنِ، گفتن سخن حرارت با گوناگون محافل در آنها درباره و انگاشتن روانی و اخالقی درشت و
  . است میان در ايانهبالغ غیر دفاعی مکانیسم پاي که؛ کندنمی حکایت فرد روانیِ سالمت از البته که امري. است »فرافکنی«

  
 ستقیمم غیر شدن مواجه. است  فروید روایت به بالغانه دفاعی هايمکانیسم از یکی)، humor( طنزگویی، دیگر سوي از

 دفاعی کانیسمم این بستنِ بکار متضمنِ، شدن مواجه آن با طنازانه و کردن پیشه داريخویشتن و نشدن عصبانی و امري با
  . نندک استفاده روانی مکانیسم این از نیکی به، خود جاي در توانندمی، برخوردارند  روانی بلوغ از که افرادي. است
  

 چون بزرگانی تلقی و گشته سوزعافیت امري به بدل و بود جدي و مهم برایش، عالم این در شرور  وجود که حافظ
 به خطاب ،خویش مختار موضع تقریر در، بود نیافته موجه و مقنع را دنیا این انگاشتن »احسن نظام« در  نظامی و غزالی
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، طنازانه و یردگمی بهره دفاعی مکانیسم این از، بینندنمی آفرینش و صنع قلم بر را خطا و دارند پوش خطا دیده که ایشان
  :کندمی اعتراض

  نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر
  !باد خطاپوشش پاك نظر بر آفرین

  
 بالغانه غیر اعیدف هايمکانیسم و باشد داشته بیشتري ظهور و بروز تو و من زندگی در بالغانه دفاعی هايمکانیسم چه هر
 .کرد خواهیم تجربه را بیشتري روانی سالمت و) inner calmness( درونی آرامش ،رود محاق به و گردد کمینه


