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چکیده

بیــان مســئله :طــر حواره الگــو یــا طرحــی اســت کــه در حــوزه روانشناســی و ســامت روان،
مطــرح شــده اســت .همــه طر حوارههــا منفــی نبــوده و طر حوارههــای مثبــت نیــز وجــود
دارنــد .مشــکل زمانــی بــه وجــود میآیــد کــه طــر حوارهای موجــب ناکارآمــدی و اختــال در
زندگــی انســان گــردد .یکــی از ایــن طر حوارههــا ،طــر حواره رهاشــدگی اســت کــه بهواســطه
اتفاقــات ر خداده در دوران کودکــی و در نهــاد خانــواده ،شــکلگرفته اســت .در ایــن
پژوهــش بــا توصیــف طرحوارههــای جفــری یانــگ ،تحلیــل و بررســی کاراکتــر صحــرا مشــرقی
در فیلــم ســینمایی خفگــی انجــام شــده اســت.
هــدف ،ســؤال یــا فرضیــۀ تحقیــق :در ایــن مقالــه ،تحلیــل روانشناســانه کاراکتــر زن فیلــم
خفگــی از دیــدگاه طــر حواره رهاشــدگی جفــری یانــگ بــا هــدف پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
آیــا میتــوان کاراکتــر زن فیلــم خفگــی را بــر مبنــای نظریـ ٔـه طــر حواره بررســی کــرد ،انجــام شــده
اســت و ســپس بــه مقولــه ســینما و نقــش آن در شــناخت طر حوار ههــا پرداختــه شــده
اســت .پرســشهای اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه چگونــه ســینما میتوانــد نقــش
مهمــی در آگاهســازی مخاطــب بــر ســامت روان خــود از منظــر شــناخت طــر حواره ایفــا
کنــد و همچنیــن نقــش همذاتپنــداری مخاطــب بــا کاراکترهــا در شــناخت طر حوارههــا
چگونــه اســت.
روش تحقیــق :روش تحقیــق بهصــورت توصیفــی و تحلیلــی و روش جم ـعآوری اطالعــات
کتابخانـهای ،مــروری و مشــاهده مســتقیم فیلــم بــوده اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج حاصــل نشــان داد کــه مخاطــب میتوانــد بــا دیــدن شــخصیت فیلــم
کــه در ایــن طر حوارههــا گرفتــار اســت ،بــا همذاتپنــداری و یافتــن ارتبــاط میــان مشــکالت
روحــی خــود و کاراکترهــای فیلــم ،بــه آنهــا واقــف شــده و بــه دنبــال راهــی بــرای قطــع ایــن
ٔ
چرخــه معیــوب گــردد؛ بنابرایــن نقــش ســینما در نشــان دادن طر حوارههــا مؤثــر بــوده
اســت.
کلیــد واژگان :ســینما ،فیلــم خفگــی ،نقــد روانشناســانه ،طــر حواره رهاشــدگی ،جفــری
یانــگ.
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Abstract
This article tries to psychologically analyze the female character in the Suffocation movie
from the perspective of Jeffrey Young’s abandonment schema. The pattern of abandonment
is shaped by what happened in childhood. This article deals with the category of cinema
and its role in recognizing schemas with the aim of answering the question of whether the
female character of the Suffocation movie can be studied on the basis of schema theory.In
this research, an attempt has been made to analyze and critique the character of the Sahra
Mashreghi in the movie by describing Jeffrey Young’s schemas. The method of collecting
library information is to review and watch the movie directly. The main questions of
this research are how cinema can play an important role in awaring the audience about
their mental health in terms of schema cognition? What is the role of the audience’s
identification with the characters in recognizing the schemas? The results show that the
audience can see the character of the film who is caught in these schemas, identify with
them and find a connection between their mental problems and the characters of the film,
and look for a way to cut this The cycle becomes flawed. Therefore, the role of cinema in
showing schemas can be very effective.Throughout his life, man is constantly grappling
with various psychological issues and, without knowing it, institutionalizes them within
himself as childhood perceptions of society, parents, family, and other environments
in which he grows up. Human personality disorders have different symptoms. Such
as anxiety, depression, addiction, overeating, insomnia, fear, etc. Humans can change
their lives with small changes in their social interactions as well as personal and social
relationships. One of the most important ways to understand human neuropathy is
through schema, which psychologists Jeffrey Young and Janet Closco use instead of the
term life trap. Jeffrey Young is a faculty member in psychiatry, the founder and director
of the New York Center for Cognitive Therapy, which raises the issue of schema-based
therapy. He believes that childhood plays a very important and significant role in human
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life, as well as the development and formation of
his personality. In fact, the experiences that occur
in childhood for a person, both positively and
negatively, can be the reason for expressing his
reactions and answers to problems. It is as if the
patterns, patterns, and behaviors that occurred
in childhood are repeated throughout the stages
of life, and this vicious cycle will not fail unless
man becomes aware of this repetitive vicious
cycle and consciously recognizes it, and with the
help of the psyche. The therapist or by using his
own exercises to end or modify the sequential
process .In this article, first, the issue of schemas
is raised with the aim of informing cinema and
the audience about issues and problems that
create traps in human life in childhood and are
repeated in adulthood, and Jeffrey Young calls
them schemas or traps. He remembers the events
of life, events that constantly repeat themselves
and do not stop.This article tries to examine the
release trap seen in the character of the Eastern
Desert in the film Suffocation, and also raises the
question of whether the audience who is caught in
this release trap, with Does watching this movie
realize your problem and take action to fix it?
Basically, does cinema have the ability to play an
important role in informing the audience about its
mental health? How much does the family put the
issue of child mental health awareness at the top
of the child’s upbringing and development? How
effective is cinema in this awareness? Is the role
and position of the audience’s identification with
the film characters effective in recognizing and
informing the family to prevent or recognize and
treat schemas? The method of library research
is direct review and observation in a descriptive
and analytical manner.In fact, the key concept of
schema therapy is to identify early maladaptive
schemas that are always constant throughout life.
The basis of schemas is based on the principle
of cognitive coordination, in which human beings
explain situations and issues in order to prove and
perpetuate their views in order to confirm their
schemas.This article deals with the category
of cinema and its role in recognizing schemas
in order to answer the question of whether the
female character of the film Suffocation can be
studied on the basis of schema theory. In this
research, an attempt has been made to analyze
and critique the character of the Eastern Desert

in the movie Suffocation by describing Jeffrey
Young’s schemas.
Key Words: Cinema, Suffocation Movie,
Psychological Criticism, Abandonment Schema,
Jeffrey Young.
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مقدمه

انســان در طــول زندگــی خــود همــواره بــا مســائل روحــی و روانــی
مختلفــی دســتوپنجه نــرم میکنــد و بیآنکــه بدانــد آنهــا را
در درون خــود بهصــورت دریافتهایــی در دوران کودکــی از
جامعــه ،والدیــن ،خانــواده و ســایر محیطهایــی کــه در آن رشــد
و پــرورش مییابــد ،نهادینــه میکنــد .بهعنوانمثــال ،برخــی
از انســانها احســاس میکننــد کــه از ســوی عزیزتریــن افــراد
زندگــی خــود آنطــور کــه بایــد حمایــت نمیشــوند و افــراد نزدیــک
زندگیشــان بــه آنهــا هیــچ عالقــهای ندارنــد .برخــی دیگــر از
انســانها فکــر میکننــد کــه فقــط آدمهــای بیعاطفــه و ســرد
ً
در مســیر زندگیشــان قــرار میگیرنــد .برخــی دیگــر دائمــا در
حــال قیــاس خــود بــا دیگــران بــوده و باوجوداینکــه فــردی موفــق
و تأثیرگــذار در جامعــه هســتند ،احســاس بــیارزش بــودن
میکننــد .دســتهای دیگــر ،افــرادی هســتند کــه خیــال میکننــد
بــرای محبــوب بــودن و دوســت داشــته شــدن از ســوی ســایر
افــراد ،الزم اســت کــه همــه نیازهــای دیگــران را بــرآورده کننــد و
نیازهــای خــود را در نظــر نمیگیرنــد .اولویــت زندگــی ایــن دســته
از انســانها ،خواســتههای دیگــران اســت .برخــی دیگــر از
انســانها در طــول شــبانهروز ،همیشــه نگــران بــوده و منتظــر
اتفاقهــای ناگــوار و العــاج هســتند .تمامــی ایــن مــواردی کــه
توصیــف شــد ،الگوهــای ثابــت رفتــاری هســتند کــه از آنهــا
تحــت عنــوان طــرحواره یــاد میشــود و ریشــه آنهــا را بایــد در
کودکــی افــراد جســت (یانــگ ،کلوســکو.)12-19 :1399 ،
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه یکــی از روشهــای مهــم
1
جهــت شــناخت مســائل روانرنجــوری انســان ،طــرحواره
اســت کــه روانشناســانی چــون جفــری یانــگ و جانــت
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کلوســکو بهجــای آن از عبــارت تلـ ٔـه زندگــی اســتفاده میکننــد.
«اصطــاح طــرحواره را اولینبــار آدلــر 2در ســال  1929بــه کار بــرد»
(هنردوســت .)178 :1394،جفــری یانــگ 3عضــو هیئتعلمــی
روانپزشــکی ،بنیانگــذار و سرپرســت مرکــز شــناخت درمانــی
نیویــورک اســت کــه مســئله درمــان مبتنــی بــر طــرحواره را مطــرح
نمــوده اســت .او اعتقــاد دارد کــه دوران کودکــی نقــش بســیار
مهــم و قابلتوجهــی در زندگــی انســان ،و همچنیــن رشــد و
شــکلگیری شــخصیت وی دارد و ایــن تجربیــات کودکــی،
زمینهســاز گرفتــار شــدن در تلههایــی م یشــوند کــه گاه در
تمــام عمــر و تــوان رهایــی از آنهــا را وجــود نــدارد.
در واقــع تجربیاتــی کــه در کودکــی بــرای انســان چــه بهصــورت
مثبــت چــه بهصــورت منفــی رخ میدهــد ،میتوانــد دلیــل ابــراز
واکنشهــا و پاســخهای وی بــه مســائل باشــد .گویــی کــه
الگوهــا ،طرحهــا و رفتارهایــی کــه در کودکــی اتفــاق افتــاده ،در
تمامــی مراحــل زندگــی تکــرار میشــود و ایــن چرخــه معیــوب از
کار نمیافتــد مگــر اینکــه انســان بــه ایــن دور باطــل تکرارشــونده
آگاه شــده و آگاهانــه آن را بشناســد و بــا کمــک رواندرمانگر و یا
بــا اســتفاده از تمرینهــای خــاص خــود بــه رونــد تسلسـلوار آن
خاتمــه دهــد و یــا آن را تعدیــل کنــد« .واژه طــرحواره از نخســتین
دهههــای قــرن بیســتم بــه متــون روانشناســی راه یافــت»
(ســهرابی )7 :1394 ،و «الگــو یــا طرحــی اســت کــه از کودکــی آغــاز و
در طــول زندگــی تکــرار میشــود» (شــاهرودی.)234 :1398 ،
جفــری یانــگ معتقــد اســت کــه انســان بایــد در درجــه اول
ویژگیهــای تلههــای زندگــی را بشناســد .از نظــر وی «تلههــای
زندگــی الگوهایــی هســتند کــه ریشــه در گذشــته دارنــد،
الگوهــای کهنـهای کــه بیشــتر مــا آنهــا را از کودکــی تــا بزرگســالی

بــا خــود حمــل میکنیــم .تلههــای زندگــی خــود مخــرب هســتند.
تل ههــای زندگــی بــرای بقــا میجنگنــد» (یانــگ ،کلوســکو:1399 ،
 .)33افــرادی کــه بهواســطه تجربههــای کودکیشــان در دام
طرحوارههــا میافتنــد در بزرگســالی مــدام همــان شــرایط را بــرای
خــود تکــرار کــرده و میســازند و بــا انتخــاب افــراد و موقعیتهــا
و شــرایط نادرســت دوبــاره همــان شــرایط را بــرای خــود بــه وجــود
میآورنــد و همــان شــرایطی را کــه در کودکــی بــه آنهــا آســیب
رســانیده و صدمــه زده را بــرای خــود خلــق میکننــد .همیــن
مســئله بســیار مهــم اســت کــه باعــث میشــود تلههــای
زندگــی بهخودیخــود از بیــن نرونــد .در واقــع تلههــای زندگــی
مــدام در حــال تــاش بــرای حفــظ بقــای خــود هســتند .آنهــا بــه
جنبههــای مختلفــی از زندگــی انســان ازجملــه زندگــی عاطفــی،
شــغلی و غیــره آســیب وارد میکننــد و باعــث میشــوند کــه
انســان بهدرســتی نتوانــد انتخــاب کــرده و تصمیــم بگیرنــد و در
دام تسلســل گرفتــار میمانــد .در مــورد نحــوه ایجــاد تلههــای
زندگــی میتــوان اذعــان نمــود کــه برخــی از ویژگیهــای رفتــاری
ارثــی و ذاتــی اســت ماننــد «خلقوخــو و ویژگیهــای عاطفــی
و رفتــاری» (یانــگ ،کلوســکو )34 :1399 ،امــا در بیشــتر مواقــع
«خانــواده و محیــط زندگــی مــا بیشــترین تأثیــر را در شــکلگیری
اخــاق مــا دارنــد» (یانــگ ،کلوســکو.)35 :1399 ،
فیلــم خفگــی بــه نویســندگی و کارگردانــی فریــدون جیرانــی
محصــول ســال  1395ســینمای ایــران اســت و داســتان آن
درمــورد سرپرســت تیمارســتانی بــه نــام صحــرا مشــرقی و
مــردی بــه نــام مســعود ســازگار اســت کــه همســرش نســیم
را بهواســطه حمــات عصبــی در تیمارســتان بســتری نمــوده
اســت .صحــرا مشــرقی تنهــا زندگــی میکنــد و خانــوادهای نــدارد،
در دوران کودکــی ،پــدرش خانــواده را تــرک کــرده و مــادرش
دوبــاره ازدواج میکنــد .او خــود را انســانی بیپنــاه میدانــد و از
تنهایــی هــراس دارد و بــه دنبــال شــخصی اســت کــه فقــط بــه او
توجــه کــرده و بــرای آنکــه احســاس بیکســی و تنهایــی نکنــد،
بــه مســعود ســازگار وابســته میشــود« .کســی کــه در دام ایــن
تلــه افتــاده اســت ،از نظــر روحــی و عاطفــی همیشــه احســاس
تنهایــی و بیکســی میکنــد» (یانــگ ،کلوســکو )83 :1399 ،و
انســان را بــه مرحلــهای میرســاند کــه «دیگــر قــدرت تفکــر و
اندیشــیدن نداشــته باشــد» (یانــگ ،کلوســکو.)80 :1399 ،
بــا مشــاهده فیلــم و بررســی ویژگیهــای کاراکتــر صحــرا مشــرقی،
نمودهایــی از طــرحواره رهاشــدگی نمایــان میگــردد .چــرا کــه
قصــه زندگــی ایــن کاراکتــر ،بیانگــر عناصــری اســت کــه مســبب
ایجــاد ایــن طــرحواره در شــخصیت انســان میشــود؛ بنابرایــن

در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه تلــه رهاشــدگی کــه نمــود
آن را در کاراکتــر صحــرا مشــرقی در فیلــم خفگــی دیــده میشــود،
مــورد بررســی قــرار بگیــرد و ایــن مســئله نیــز مطــرح میشــود
کــه آیــا مخاطبــی کــه خــود در ایــن تلــه رهاشــدگی گرفتــار شــده
اســت ،بــا دیــدن ایــن فیلــم بــه مشــکل خــود پــی میبــرد
ً
و اساســا ســینما ایــن قابلیــت را دارد کــه نقــش مهمــی در
آگاهســازی مخاطــب بــر ســامت روان خــود ایفــا کنــد؟ چــه اندازه
ســینما در ایــن آگاهســازی مؤثــر اســت؟ آیــا نقــش و جایــگاه
همذاتپنــداری مخاطــب بــا شــخصیتهای فیلــم در شــناخت
و آگاهســازی خانــواده بــرای جلوگیــری و یــا شــناخت و درمــان
طرحوارههــا مؤثــر اســت؟
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هدف پژوهش:

هــدف از ایــن پژوهــش آگاهســازی ســینما و مخاطــب بــه
مســائل و مشــکالتی اســت کــه در کودکــی در زندگــی انســان
نهــا تکــرار
تلههایــی را ایجــاد میکنــد کــه در بزرگســالی هما 
میشــوند .جفــری یانــگ بــه آنهــا طــرحواره یــا تلههــای زندگــی
میگویــد و از آنهــا بهعنــوان اتفاقهایــی یــاد میکنــد کــه
مــدام خــود را تکــرار میکننــد و متوقــف نمیشــوند .ایــن
پژوهــش بــرای آگاهســازی فیلمســاز و همچنیــن مخاطــب
فیلــم ســینمایی اســت و همچنیــن میتوانــد نوعــی وســاطت
فعــال در ادبیــات ســواد رســانهای یــا نوعــی ارائــه خوانــش در
نقــد هنــری و ادبیــات باشــد .مخاطبــی کــه بــا دیــدن شــخصیت
فیلــم کــه در یــک یــا تعــدادی از ایــن طرحوارههــا گرفتــار اســت بــا
همذاتپنــداری و قــراردادن خــود بهجــای کاراکتــر فیلــم و پیــدا
کــردن شــباهتها و تفاوتهــا در مشــکالت روانــی بیــن خــود و
کاراکترهــای فیلــم ،بــه مشــکالت خــود پــی میبــرد و آگاهــی پیــدا
میکنــد و بــه دنبــال راهــکاری بــرای قطــع ایــن چرخــه میگــردد.
همچنیــن والدیــن نیــز میتواننــد بــا دیــدن اینگونــه فیلمهــا
طرحوارههــا را شــناخته و در تربیــت فرزنــد خــود روشــی درســت
بــه کار ببرنــد.

روش تحقیق

روش تحقیــق پژوهــش حاضــر توصیفــی تحلیلــی بــوده کــه بــا
مشــاهده مســتقیم فیلــم و بررســی رویکــرد طرحوار ههــا ،بــه
تجزیهوتحلیــل کاراکتــر زن فیلــم خفگــی بهصــورت كیفــی
ٔ
شــیوه گــردآوری مطالــب کتابخانــهای و مــروری
میپــردازد.
اســت .در ابتــدای پژوهــش بــا ارجــاع و اســتناد بــه متــون
روانشــناختی ،چیســتی طرحوارههــا از دیــدگاه جفــری یانــگ
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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تبییــن شــده و ســپس شــخصیت زن فیلــم موردنظــر ،بــر
مبنــای کنشهــا و دیالوگهــای منطبــق بــر طــرحواره رهاشــدگی
تحلیــل میگــردد.

پیشینه تحقیق
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ً
در بررســیهای انجا مشــده تحقیقاتــی کــه صرفــا بــه مســئله
تحلیــل فیلــم بــا هــدف آگاهســازی مخاطــب بپــردازد ،یافــت
نشــد .مقــاالت یافتشــده بیشــتر بســیار تخصصــی در حــوزه
درمــان بــوده و طرحوارههــا را در درمــان بیماریهــا و مشــکالت
ً
رفتــاری ازجملــه طــاق ،اعتیــاد و غیــره بــه کار بردهانــد .مثــا
مقالــه «اثربخشــی طرحوارهدرمانــی بــر طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه و الگوهــای حــل تعــارض در زنــان متأهــل مراجعهکننــده
بــه مراکــز مشــاوره» کــه هــدف از آن تعییــن میــزان اثربخشــی
آمــوزش مبتنــی بــر طرحوارهدرمانــی بــر طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه در زنــان متأهــل مراجعهکننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر
اهــواز اســت .یافتههــای طــرح پژوهشــی کــه بــا ابــزار اندازهگیــری
پرس ـشنامه طرحوارههــای ناســازگار اولیــه یانــگ بــود ،نشــان
داد کــه طرحوارهدرمانــی برکاهــش طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
اثربخــش اســت (ســعیدنیا ،مکونــدی .)1397 ،مقالــه دیگــر بــا
عنــوان «پیشبینــی نشــانههای ســامت عمومــی ،جســمانی
ســازی ،اضطــراب و افســردگی بــر اســاس طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه» بــا هــدف پیشبینــی عالئــم ســامت روان بــا اســتفاده
از طرحوارههــای ناســازگار اولیــه اســت .بــه ایــن منظــور دو
پرس ـشنامه مبتنــی بــر طــرح ٔ
واره جفــری یانــگ و پرس ـشنامه
ســامت روان بــر  159دانشــجوی دانشــگاه فردوســی مشــهد
اجــرا گردیــد .نتایــج بیانگــر رابطـ ٔـه معنــادار طرحوارههـــای ناســازگار
اولیــه و عالئــم سـه ٔ
گانه جســمانی ســازی ،اضطــراب و افســردگی
بــود( .شــهامت.)1389 ،
همچنیــن مقــاالت دیگــر تحــت عنــوان «بررســی اثربخشــی
گروهدرمانــی شــناختی طــرحواره محــور بــر کاهــش اســترس
شــغلی پرســتاران» (کرمــی و همــکاران« ،)1395 ،مقایســه
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در مجرمــان جنســی و افــراد
عــادی» (نوفرســتی ،اکبریزردخانــه« )1392 ،تدویــن مدلــی
بــرای پیشبینــی نشــانگان ضربــه عشــقی در دانشــجویان بــر
اســاس ویژگیهــای شــخصیتی ،طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
و کیفیــت روابــط دلبســتگی» (مصاحبــی و همــکاران )1398 ،و
 ...بســیار تخصصــی بــه مســائل درمــان میپردازنــد .همچنیــن
مقالــه فاطمــه شــاهرودی ( )1398بــا عنــوان «نقــد روانشــناختی
شــخصیت اصلــی زن فیلــم رگ خــواب  1396از دیــدگاه طــرح ٔ
واره
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جفــری یانــگ» اســت کــه چگونگــی حــوادث زندگــی کاراکتــر زن را
بــر مبنــای طــرحواره جفــری یانــگ تبییــن و تحلیــل نموده اســت.

چارچوب نظری:

در چارچــوب نظــری ابتــدا طــرحواره رهاشــدگی و ویژگیهــای آن
تبییــن میگــردد و ســپس بــا توصیــف اینکــه ســینما چیســت
و چگونــه میتوانــد مفاهیــم موردنظــر فیلمســاز را بــه مخاطــب
انتقــال دهــد ،بــه تحلیــل کاراکتــر صحــرا مشــرقی در فیلــم خفگی
از دیــدگاه طــرحواره رهاشــدگی و چگونگــی نمــود مفاهیــم
نشــناختی حــوزه مذکــور در فیلــم موردنظــر م یپــردازد.
روا 
الف) طر حواره رهاشدگی:

واژه طــرحواره در حوزههــای مختلفــی بهطورکلــی بهعنــوان
ســاختار چارچــوب و قالــب در نظــر گرفتــه میشــود .آنچــه کــه در
ایــن مقالــه مدنظــر اســت واژه طــرحواره در حــوزه روانشناســی
و ســامت روان اســت .بهعنوانمثــال در حــوزه شــناخت
رشــد« ،طــرحواره را بهصــورت قالبــی در نظــر میگیرنــد کــه بــر
اســاس واقعیــت یــا تجربــه شــکل میگیــرد تــا بــه افــراد کمــک
کنــد تجــارب خــود را تبییــن کننــد .عــاوه بــر ایــن ادراک از طریــق
طــرحواره واســطهمندی میشــود و پاس ـخهای افــراد نیــز
توســط طــرحواره جهــت پیــدا میکنــد و بهعبارتدیگــر طــرح
کلــی از عناصــر برجســته یــک واقعــه را طــرحواره میگوینــد»
(هنردوســت .)174 :1394 ،از طرفــی جفری یانگ بــرای طرحوارهها
ویژگیهایــی در نظــر میگیــرد و در آنهــا را در چارچــوب خاصــی
دســتهبندی مینمایــد .طرحوارههــای جفــری یانــگ «الگوهــا
یــا درونمایههــای عمیــق و فراگیــری هســتند ،از خاطــرات،
هیجانهــا و احساســات بدنــی تشــکیل شــدهاند ،در دوران
کودکــی یــا نوجوانــی شــکلگرفتهاند ،در مســیر زندگــی تــداوم
دارنــد ،دربــاره خــود و رابطــه بــا دیگــران هســتند و درعینحــال
بهشــدت ناکارآمدنــد؛ بنابرایــن رفتارهــا از طرحوار ههــا نشــئت
میگیرنــد ولــی بخشــی از طرحوارههــا محســوب نمیشــوند.
هــدف طرحوارهدرمانــی بهبــود در طرحوارههاســت» (همــان).
وی معتقــد اســت کــه طرحوارههــای اولیــه مرتبــط بــا عالیــم
آسیبشناســی روانــی بســیار زیــاد هســتند« .هرکــدام از
عالیــم آسیبشناســی روانــی بــا یــک تعــداد بیشــتری از
شهــا عنــوان شــده
طرحوارههــای اولیــه مرتبــط اســت .در پژوه 
اســت طرحوارههــای ناســازگار اولیــه مکانیســم ناکارآمــدی
هســتند کــه بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه پریشــانی
روانشــناختی میانجامنــد» (شــهامت.)110 :1389 ،

آنچــه کــه در مبحــث طرحوارههــا مطــرح میشــود ،روش
عملکــرد والدیــن در ایجــاد و شــکلگیری طرحوارههــای
اساســی انســان اســت .در واقــع «عملکــرد والدیــن ســبب ایجاد
و گســترش مدلهایــی در درون ســازمان شــناختی فــرد بــه نــام
طــرحواره میشــود» (شــهامت .)108 :1389 ،مکانیســم عملکــرد
طرحوار ههــا بدیــن صــورت اســت کــه اطالعاتــی را در حافظــه و
مغــز انســان برنامهریــزی کــرده و بــه آنهــا شــکل قابلقبــول
و مطلوبــی میبخشــد« .طرحوارههــا ســازمانبندی اطالعــات
وارده را بهصــورت مجموعــه معلوماتــی کــه خــود نمونههــای
مشــخص آن طــرحواره بهحســاب میآینــد ،جهــت میبخشــند
و ایــن خصوصیــت نشــاندهنده پــردازش هدفمنــد از طریــق
دخال ـتدادن حافظــه فعــال اســت؛ بنابرایــن طرحوارههــا
ســاختار اطالعــات را در حافظــه ســازمان میدهنــد و بــرای آنکــه
اطالعــات بتوانــد بهدرســتی درک شــود ،شــکل مطلوبــی بــه
آن میبخشــند و نشــان میدهنــد کــه کجــا و چگونــه بایــد بــه
دنبــال ایــن اطالعــات رفــت» (یارمحمدیواصــل و همــکاران،
.)23 :1391
عملکــرد والدیــن در شــکلگیری رفتارهــا و افــکار کــودکان
مؤثــر اســت و ریشــه بســیاری از اختــاالت و مشــکالت روانــی
را م یتــوان در خانوادههــا جســتجو کــرده و ریشــهیابی و
حلوفصــل نمــود .مهمتریــن نقــش تأثیرگــذار در میــان
اعضــای خانــواده نقــش مــادر اســت کــه بهعنــوان اولیــن
شــخصی اســت کــه بــا کــودک در ارتبــاط بــوده و «ویژگیهــای
شــخصیتی مــادر او را به ســمت انتخــاب روش ویــژه فرزندپروری
هدایــت میکنــد .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه ،خاطــرات،
هیجانهــا و احســاسهای بدنــی و شــناختوارههایی
هســتند کــه بــا جنبههــای مخــرب تجــارب دوران کودکــی
افــراد گــره خوردهانــد و بــه شــیوهای ســازمانیافته در سرتاســر
زندگــی در قالــب الگوهایــی تکــرار میشــوند» (نظــری ،کاکاونــد،
مشــهدیفراهانی .)118 :1394 ،طرحوارههــا در اثــر شــرایط و
موقعیتهــای اشــتباه دوران کودکــی ،در دوران بزرگســالی
خــود را تکــرار میکننــد و بــه بســیاری از جنبههــای زندگــی
انســانها آســیب میرســانند و باعــث میشــود انســانها
شــرایطی را کــه شــبیه بــه گذشــته خــود اســت را تکــرار کننــد.
«طــرحواره بازنمایــی انتزاعــی خصوصیــات متمایزکننــده یــک
واقعــه اســت» (طباطباییبرزکــی ،ســهرابی ،کریمیزارچــی:1391 ،
 )77و همچنیــن «مفروضههــا یــا قوانیــن زیربنایــی هســتند
کــه افــکار و رفتارهــای فــرد را تحــت کنتــرل خــود درمیآورنــد»
(ســهرابی.)10 :1394 ،

در واقــع مفهــوم اصلــی و کلیــدی طرحوارهدرمانــی شــناخت
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه اســت کــه همیشــه در طــول
زندگــی ثابــت هســتند« .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه مفهــوم
کلیــدی طرحوارهدرمانــی اســت .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
ً
بــه عقایــد عمیقــا منفــی دربــاره خــود ،دیگــران و جهــان اشــاره
دارد کــه ممکــن اســت در طــی اولیــن ســالهای زندگــی بــه
وجــود بیایــد .در واقــع طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در طــول
زندگــی ثابــت و پابرجــا هســتند و اســاس ســاختهای شــناختی
فــرد را تشــکیل میدهنــد» (ســهرابی .)8 :1394 ،شــناخت
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه گام نخســت در طرحوارهدرمانــی
اســت و بــا تعدیــل و تغییــر باورهــای انســان ســبب رفــع و
حــل تعارضــات و افزایــش مثبتاندیشــی و ســامت روان
میگــردد .بهعنوانمثــال ســعید نیــا و مکونــدی بــا بهکارگیــری
طرحوارهدرمانــی و انجــام پژوهــش بــر زنــان میگوینــد کــه زنــان
مــورد مطالعاتــی بــا انجــام گفتگــوی خیالــی بــا افــرادی کــه ســبب
ایجــاد طرحوارههــای آنهــا شــدهاند توانســتند تعارضــات را
حــل کننــد (ســعیدنیا ،مکونــدی .)1397 ،ایــن طرحوارههــا دارای
خصوصیــات و ویژگیهایــی هســتند کــه در دوران کودکــی و
نوجوانــی شــکلگرفتهاند و «در مســیر زندگــی تــداوم دارنــد،
دربــاره خــود و دررابطهبــا دیگــران هســتند و بهشــدت نــاکار
آمدنــد» (هنردوســت.)175 :1394 ،
طرحوارههــا ســاختارهایی بــرای بازیافــت آنچــه کــه
بهصــورت کلــی و اطالعــات و باورهــا در حافظــه انســان ذخیــره و
ثبــت شــده اســت هســتند .درونمایه و محتــوای هر طــرحواره از
طریــق زندگــی فــردی ،تجربههــای فــردی ،دوران کودکــی ،اتفاقات
خــوب یــا بــد فــردی شــکلگرفته و ســپس مورداســتفاده قــرار
میگیــرد و انســان از طریــق آنهــا تجربههایــش را طبقهبنــدی
و ارزیابــی و تفســیر مینمایــد« .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
الگوهــای هیجانــی شــناختی خــود آسیبرســانی هســتند کــه
در ابتــدای رشــد و تحــول در ذهــن شــکل میگیرنــد و در مســیر
زندگــی تکــرار میشــوند .طرحوارههــا و راههــای ناکارآمــدی کــه
بیمــاران از طریــق آنهــا یــاد میگیرنــد بــا دیگــران کنــار بیاینــد،
اغلــب زیربنــای نشــانههای مزمــن اختالالتــی مثــل افســردگی بــه
شــمار میرونــد .در واقــع در طرحوارهدرمانــی تغییــر ازاینجهــت
اهمیــت پیــدا میکنــد کــه بهنوعــی تغییــر ســبک زندگــی
اســت» (طباطباییبرزکــی ،ســهرابی ،کریمیزارچــی)77 :1391 ،
همچنیــن «طرحوارهدرمانــی بــر عمیقتریــن ســطح شــناخت
تاکیــد میکنــد ،ازای ـنرو بــه دنبــال آن اســت کــه هســته مرکــزی
مشــکل را اصــاح نمایــد» (صیــادی ،گل محمدیــان ،رشــیدی،
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« .)91 :1396طرحوارهدرمانــی بــر تغییــر و تعدیــل طرحوارههــای
ناســازگار اولیــه تاکیــد میکنــد .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه،
قدیمیتریــن و عمیقتریــن مؤلفههــای شــناختی ،باورهــا و
احساســات غیــر شــرطی دربــاره خودمــان هســتند و از تعامــل
خلقوخــوی فطــری کــودک بــا تجــارب ناکارآمــد او بــا والدیــن،
خواهرهــا ،برادرهــا و همســاالن در طــی ســالهای اولیــه زندگــی
بــه وجــود میآیــد» (صیــادی ،گل محمدیــان ،رشــیدی.)91 :1396 ،
همانطــور کــه اشــاره شــد ،الگوهــای ثابــت رفتــاری بــا نــام
طــرحواره یــا بــه عبارتــی تلههــای زندگــی دســتهبندی میشــوند.
جفــری یانــگ پــس از تقســیمبندی و بررســی آنهــا بــه یــازده
مــورد اشــاره میکنــد و بــا شــناخت آنهــا مشــکالت بیمــاران را
بــه بخشهــای کوچکتــری تقســیم میکنــد.
تقســیمبندی طرحوارههــای یازدهگانــه جفــری یانــگ
بدیــن صــورت اســت« :امنیــت -1 :رهاشــدگی -2 ،بیاعتمــادی.
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران -3 :محرومیــت هیجانــی -4 ،طــرد
اجتماعــی .اســتقالل -5 :وابســتگی -6 ،آســیبپذیری.
عزتنفــس -7 :نقــص -8 ،شکســت .ابــراز وجــود -9 :اطاعــت،
 -10معیارهــای ســختگیرانه .پذیــرش محدودیتهــای
واقعبینانــه -11 :اســتحقاق» (یانــگ ،کلوســکو )47 :1399 ،وی
معتقــد اســت «ایــن طرحوارههــا کــه وی از آنهــا بهعنــوان یــک
چارچــوب مرجــع یــاد میکنــد ســاختارهای پایــدار و بادوامــی
هســتند کــه بهمثابــه عدسـیهایی بــر ادراک فــرد از جهــان خــود
و دیگــران اثــر میگــذارد .ایــن طرحوارههــا در طــی تجــارب اوان
کودکــی شــکلگرفته کــه بیشــتر در کودکــی نقــش یــک ترومــا
را داشــتهاند و پاســخ فــرد بــه رخدادهــای محیطــی را کنتــرل
میکننــد .منشــأ ایــن طرحوارهها نیازهــای هیجانی اصلی شــامل
پنــج حیطــه -1 :دلبســتگی امــن بــه دیگــران -2 ،خودمختــاری،
رقابــت و احســاس هویــت -3 ،آزادی بیــان نیازهــا و هیجانــات،
 -4بــازی و خودانگیختــه بــودن -5 ،محدودیتهــای معقــول و
خودکنترلــی تجــارب اولیــه زندگــی ،ناکامــی در ارضــای نیازهــای
اولیــه ،ارضــای بیــش از حــد و همانندســازی بــا رفتــار نادرســت
والدیــن و مــزاج هیجانــی کــودک (مجموعــه ویژگیهــای خلقــی
کــودک کــه ذاتــی هســتند و متمایزکننــده شــخصیت اولیــه
کــودک) اســت» (شــهامت )109 :1389 ،و همچنیــن از «خاطــرات،
هیجانهــا ،افــکار و احســاسهای بدنــی تشــکیل شــدهاند کــه
طــی دوران کودکــی یــا نوجوانــی پدیــد میآینــد و در طــول زندگــی
پیچیدهتــر میشــوند .طرحوارههــا در ابتــدا حالــت ســازگارانه
ً
دارنــد و بازنماییهــای نســبتا دقیقــی از محیــط دوران کودکــی
بــه وجــود میآورنــد .امــا همچنــان کــه کــودک رشــد میکنــد،
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حالــت ناســازگارانه پیــدا میکننــد» (ســهرابی .)7 :1394 ،یکــی
از طرحوارههــای مهمــی کــه جفــری یانــگ بــه آن اشــاره میکنــد،
طــرحواره رهاشــدگی اســت .افــرادی کــه در طــرحواره رهاشــدگی
گرفتــار هســتند ،همیشــه در تــرس آن هســتند کــه کســانی را کــه
دوســت دارنــد بهنوعــی از دســت بدهنــد و یــا تــرک شــوند .آنهــا
میترســند کــه تنهــا و بیپنــاه بماننــد و بــرای آنکــه مانــع از ایــن
اتفــاق شــوند ،بــه طــور افراطگونــهای بــه عزیزانشــان وابســته
ً
میشــوند .زیــرا دائمــا بــر ایــن تصــور هســتند کــه تــرک خواهنــد
شــد.
ب) سینما:

طــرح فیلمنامــه نقطــه شــروع برنامهریــزی بــرای ســاخت
یــک فیلــم اســت کــه کارگــردان ابتــدا بــه تحلیــل فیلمنامــه و
داســتان و ســپس تحلیــل شــخصیتها و رشــد و حرکــت
آنهــا میپــردازد .تحلیــل شــخصیت بــرای آثــاری کــه هدفشــان
نهــا در
بیــان مســائل روانرنجــوری و مشــکالت متعاقــب آ 
رونــد زندگــی شــخصی و اجتماعــی کاراکترهــا اســت ،بســیار حائــز
اهمیــت اســت« .درواقــع بیــش از یــک نــوع تحلیــل وجــود دارد،
ازجملــه تحلیــل فیلمنامــه بــرای بازیگــران ،تحلیــل فیلمنامــه
بــرای طــرح بصــری فیلــم و تحلیــل فیلمنامــه بهمنظــور
برنامهریــزی تولیــد» (دی .کاتــز )282 :1389 ،کــه دو تحلیــل اول
توســط فیلمســاز انجــام میشــود .بــرای بررســی و تحلیــل
داســتان فیلــم و شــخصیتهای فیلمنامــه بایــد بــه ســاختمان
فیلمنامــه توجــه کــرد .اگــر بخواهیــم کــه کار نویســنده را
تقســیمبندی کنیــم بــه ســه طــرح خــام «مضمــون ،رویــداد و
بیــان ســینمایی» (پودوفکیــن )33 :1389 ،میرســیم.
مضمــون ســینمایی میتوانــد بســیار ســاده و یــا پیچیــده،
اقتباســی از آثــار ادبــی و یــا برگرفتــه از مســائل روانــی و یــا
رویدادهــای اجتماعــی و غیــره باشــد .هرآنچــه کــه نوشــته
میشــود در قــاب ســینما تجســم پیــدا کــرده و مرئــی م یشــود
و بــه بیــان کلیتــر محتــوای فکــری اســت کــه نمایــان میگــردد.
ایــن جانبخشــی بــه محتــوای فکــری همــان مســئلهای
اســت کــه ســینماگر میتوانــد بهعنــوان بــرگ برنــدهای در
جــان بخشــیدن و بزرگنمایــی کــردن مســئله روانرنجــوری
رو کــرده و بــا ایجــاد حــس همذاتپنــداری بــا کاراکترهــا در
مخاطــب ،نقــش مهمــی در آگاهســازی و شــناخت ایفــا نمایــد.
استیونســن نیــز معتقــد اســت کــه فیلــم بیــش از هــر هنــر
دیگــری بــه مخاطــب احســاس واقعــی بــودن میبخشــد و آن بــه
دالیــل بازآفرینــی حرکــت ،بازآفرینــی عینــی بــا قاطعیــت علمــی و

اصالــت و تأثیــر شــدید واقعــی بــودن و حضــور داشــتن مخاطــب
در درون آن اســت ،چراکــه فیلــم در زمــان حــال جریــان دارد و
تماشــاگر را مجــذوب میکنــد (استیونســن ،دبــری.)236 :1388 ،
مخاطــب کــه در جریــان فیلــم قــرار میگیــرد خــود را در جــای
شــخصیتها گذاشــته و همذاتپنــداری میکنــد و میتوانــد
مشــکالت و مســائل خــود را در آینـ ٔـه بازیگــری در قــاب ســینما
ببینــد .او بــا دیــدن کاراکتــر فیلــم ،خــود را میبینــد پــس بــر خــود
واقــف شــده و بــه آگاهــی میرســد؛ بنابرایــن اگــر فیلمســاز
بــا رویکــردی علمــی و هــدف و بــه مســئله طــرحواره بپــردازد،
بســیار میتوانــد موفــق عمــل کنــد چراکــه مخاطــب خــود را در
جــای بازیگــر میبینــد و تشــابهات رفتــاری و تلههــای موجــود
را رصــد میکنــد و آگاه میشــود و چهبســا کــه بــرای توقــف
چرخــه معیــوب طــرحواره اقدامــی بنمایــد .فیلــم قدرتــی دارد کــه
مخاطــب بیشــتری را بــه خــود جلــب میکنــد .ســینما از تصاویــر
مــادی و ملمــوس و تجســمی تشــکیل شــده اســت .همانطــور
کــه الکســاندر اســتروک میگویــد «دوربیــن در مقــام قلــم»
(استیونســن ،دبــری )239 :1388 ،اســت و بیانگــر ایدههاســت.
اید ههــا میتواننــد در کنــار مســئله رواندرمانــی قــرار بگیرنــد و
ً
صرفــا بــرای ایجــاد لــذت نباشــند.
درک ایــن مســئله کــه ســینما چیســت و جایــگاه آن
کجاســت و اینکــه چگونــه از نظریــات مختلــف روانشناســی
بهــره میگیــرد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .ســینما یــک
سیســتم بازنمایــی پیچیــده و پیشــرفته اســت کــه عــاوه بــر
ایجــاد لــذت در بیننــده میتوانــد آموزنــده و آگاهیبخــش نیــز
باشــد و همانطــور کــه «شــماری از لــذات ممکــن را عرضــه
میکنــد» (مالــوی ،)74 :1388 ،میتوانــد راهگشــا و کارگشــا نیــز
باشــد .آنچــه اینجــا مطــرح میشــود رویکــرد و رویــه مدنظــر
ً
کارگــردان و ســازنده فیلــم اســت کــه اوال خــود تــا چــه میــزان بــه
مســائل روانشناســانه آگاهــی دارنــد و دوم اینکــه آیــا ایــن امــر
را بــر خــود واجــب میداننــد کــه بــرای بــاال بــردن ســطح آگاهــی
جامعــه از شــناخت ســامت روان و پــرورش و تربیــت کــودک
فیلمــی بســازند؟ نظریهپــردازان بســیاری در خصــوص اینکــه
ســینما چیســت و چــه ویژگیهایــی دارد ،نظــرات مختلفــی را
بیــان نمودنــد .از میــان آنهــا مالــوی معتقــد اســت کــه «ســینما
در طــول تاریــخ توهمــی از واقعیت را پدید آورده» (همان )78 :لذا
همیــن مسـ ٔ
ـئله ایجــاد توهــم واقعیــت ،میتوانــد مخاطبــی را کــه
در طــرحواره گرفتــار شــده اســت را آگاه نمــوده تــا بــا دیــدن مــوارد
مشــابه بیــن خــود و کاراکتــر موردنظــر ،بــه مســئله و مشــکل
روان و طرحوارههــای خــود پــی ببــرد .طرحوارههایــی کــه ثابــت

بــوده و بخــش طوالنــی از زندگــی انســان از کودکــی تــا بزرگســالی
را در برمیگیرنــد .همانطــور کــه جفــری یانــگ میگویــد
«طــرحواره الگــوی ثابــت و درازمدتــی اســت کــه در دوران کودکــی
بــه وجــود آمــده و تــا زندگــی بزرگســالی نیــز ادامــه یافتــه اســت .مــا
از طریــق ایــن طرحوارههــا بــه جهــان نــگاه میکنیــم .طرحوار ههــا،
باورهــا و احساســات مهمــی درمــورد خــود و محیــط هســتند کــه
افــراد آنهــا را بــدون چونوچــرا پذیرفتهانــد .آنهــا خــود تــداوم
بخشــند و در برابــر تغییــر مقاومــت زیــادی نشــان میدهنــد.
ً
معمــوال ایــن طرحوارههــا بهغیــر از بافــت درمانــی در جــای
دیگــری تغییــر نمیکننــد» (یارمحمدیواصــل و همــکاران:1391 ،
.)27
مخاطــب رفتــار کاراکترهــا ،کنشهــا و واکنشهــای آنهــا
را درک کــرده و واکنشهایــش نیــز بســتگی بــه واکنشهــای
کاراکترهــا دارد .هرآنچــه کــه میبینــد را بــا ذهــن درک میکنــد
و میپذیــرد و در برخــی مــوارد نیــز همذاتپنــداری میکنــد و
خــود را بهجــای کاراکترهــا م یگــذارد و بــر ایــن عقیــده اســت کــه
اگــر وی بهجــای آنهــا بــود چگونــه رفتــار میکــرد و چــه راهــکاری
را در پیــش میگرفــت .همانطــور کــه فیلمســاز در هــر لحظــه
انتخــاب میکنــد کــه مخاطــب بــه چــه چیــزی از قــاب تصویــر نــگاه
کنــد ،او نیــز انتخــاب میکنــد کــه کاراکترهــا چــه طرحوارههایــی را
بــه نمایــش بگذارنــد .همچنیــن وی مختــار اســت کــه در جایــگاه
کارگــردان بــرای تجزیهوتحلیــل واقعیــت همانطــور کــه مارتیــن
اســلین میگویــد ،از ســه روش احتمالــی تحلیــل منطقــی و
نشــناختی از درون فیلــم و تحلیــل
توصیفــی صــرف ،تحلیــل روا 
روانشــناختی از زاویــه دیــد تماشــاگر کــه یــا خواســته خــود
تماشــاگر اســت و یــا خواســته خــود کارگــردان (اســلین:1382 ،
 )55اســتفاده کنــد .از طرفــی تأثیــر مســتقیم ســینما بــر حــواس
انســان امــری مهــم محســوب میشــود و «ســینما بهعنــوان
واقعیــت میتوانــد اثــر شــدیدی بــر حــواس مــا باقــی بگــذارد»
(استیونســن ،دبــری )232 :1388 ،و همیــن مســئله در پذیــرش
نهــا بــه
و درک مخاطــب از طرحوارههــای کاراکترهــا و تعمیــم آ 
وضعیــت موجــود خــود بســیار حائــز اهمیــت و کمککننــده
ً
و بعضــا راهبــردی و کاربــردی اســت« .ایــن حقیقــت کــه ســینما
ً
تصویــر نســبتا کاملــی از دنیــا بــه دســت میدهــد ،باعــث شــده
اســت کــه ایــن هنــر را کامــل (جامــع) بداننــد و حتــی ســبب شــده
کــه افــراد تصــور کننــد کمــال هنــری در ایــن اســت کــه هرچــه
بیشــتر و بیشــتر بــه واقعیــت کامــل مــادی نزدیــک شــویم»
(استیونســن ،دبــری .)33 :1388 ،واالس مارتیــن در کتــاب
نظریههــای روایــت میگویــد «اگــر آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــاور
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ً
داشــته باشــیم کــه داســتانی واقعــا رخداده اســت ،بــه شــکلی
دیگــر جــذب آن میشــویم» (مارتیــن.)37 :1386 ،
مراحــل ســاخت یــک فیلــم «بســته بــه محتــوا و نحــوه
ارائــهاش ،کموبیــش بــه همــان ترتیــب یکــی پــس از دیگــری
واقــع میشــود و در بســتر خــود پیــش مـیرود تــا پــس از عبــور از
بوتــه آزمایــش صحــت یــا ســقم خــود را بــه اثبــات برســاند» (مکی،
 .)62 :1388فیلمســاز میتوانــد بهمثابــه یــک رواندرمانگــر
عمــل کنــد و هوشــمندانه بــه ســراغ مســائلی بــرود کــه در
روانشناســی مــوج ســوم نیــز بــه آن پرداختــه میشــود .مســئله
شــناخت طــرحواره میتوانــد دس ـتمایهای غنــی بــرای ســاخت
فیلــم باشــد .فیلمســاز «بــا شــناختی کــه بــر اثــر مشــاهده در
واقعیــات دنیــای خــارج و محسوســات عینــی و همچنیــن بــا
تحقیقــی مقدماتــی کــه در اطــراف مســئله یــا دســتمایهای
بــرای فیلمســاز حاصــل میشــود ،کمکــم فرضیــهای در ذهــن
او شــکل میگیــرد کــه بایــد بــا تحقیقاتــی جامعتــر کامــل شــود
و بهعنــوان اصلــی مســلم جــزو معتقــدات او درآیــد تــا اثبــات آن
در طــول فیلــم ،بهصــورت ابــاغ پیــام فیلمســاز وظیفــه اصلــی
او را تشــکیل دهــد» (همــان) .وظیفــهای کــه میتوانــد در کنــار
امــر رواندرمانــی بســیار مؤثــر و کمککننــده باشــد .فیلمســاز
بایــد ابتــدا نابهنجــاری روانــی را شــناخته و بــر آن واقــف شــود
و بهاصطــاح بــار آن را بــر دوش کشــیده و دســت بــه خلــق
و آفرینــش هنــری بزنــد .همچنیــن میتوانــد در رســیدن بــه
ایــن هــدف مهــم و ارزشــمند از همــکاری و راهنماییهــای
رواندرمانگــر حــوزه طــرحواره نیــز بهــره ببــرد تــا هنــر و درمــان در
کنــار هــم بهدرســتی مســیر تعالــی خــود را طــی کننــد .مخاطــب
بــا دیــدن فیلــم غــرق در داســتان میشــود و درگیــر مســائل و
مشــکالت روانــی و طــرحواره شــده و همذاتپنــداری صــورت
میگیــرد .فیلمســاز و رواندرمانگــر میتواننــد از ایــن ویژگــی
مخاطــب ســینما اســتفاده بهینــه کــرده و هــم داســتان را پیــش
ببرنــد و هــم آگاهســازی کننــد .توهــم در داســتان فیلــم بــه دو
صــورت ایجــاد میشــود؛ «یــا مؤلــف چنــان عمــل میکنــد کــه
انــکار چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و درنتیجــه کتــاب واقعگــرا،
ً
ناتورالیســتی ،یــا صرفــا وفــادار بــه زندگــی نامیــده میشــود؛ یــا
اینکــه میتوانــد بــر همیــن انــگار کــه همــواره مهمتریــن انگیــزه
نهان ـیاش محســوب میشــود ،تاکیــد نمایــد و در ایــن صــورت
اثــرش خیــال ،تخیــل ،یــا ذهنیــت نــام میگیــرد» (مارتیــن:1386 ،
 .)25پــس دو نــوع روایــت مطــرح میشــود؛ یکــی آنکــه مــواد
کارش را از مســائل روز و زندگــی روزانــه انســان و مشــکالت و
مصائــب و بیماریهــای روانــی و در مجمــوع واقعیــت زندگــی

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

42

برمیگیــرد کــه موضــوع مدنظــر ایــن مقالــه نیــز همیــن مبحــث
اســت و دوم آن اســت کــه مجموعــهای از حــروف و اشــکال و
فــرم و خیــال و تخیــل اســت.
هنرمندانــی کــه نحــو ســینمایی را بــه کار میگیرنــد،
میتواننــد از طریــق آنهــا پیامهــای روایتــی مربــوط بــه خــود
را بیــان کننــد .ایــن پیامهــا میتواننــد بــه هــر سمتوســویی
جهتگیــری کننــد .بهعنوانمثــال پیامهــای روانشناســانه
و یــا آگاهســازی مخاطــب از مســائل و مشــکالت روانــی کــه
موضــوع اصلــی ایــن مقالــه نیــز اســت؛ بنابرایــن هنرمنــد
فیلمســاز بــا دستداشــتن مدیــوم ســینما میتوانــد هــم
ً
اطالعاتــی آســان فهــم ،ســرگرمکننده و بعضــا ب ـیارزش را بــه
مخاطــب خــود ارائــه کنــد و هــم میتوانــد معانــی بیشــتر و
آگاهــی علمیتــری از مقولــه ســامت روان بــرای مخاطــب خــود
بیــان کنــد .فیلمســاز همــه ایــن اثــرات را «بــا اســتفاده از نحــو
مناســب پدیــد مــیآورد» (شــارف.)23 :1382 ،
هوگــو مانســتربرگ 4فیلســوفی آرمانگــرا و نئــو کانتــی اســت
کــه «فتــو پلــی؛ بررســی روانشناســانه را در ســال ( »1946انــدرو،
 )37 :1387نوشــت و در آن بــه روانشناســی ســینما پرداخــت.
«از نظــر مانســتربرگ تجربــه غــرق شــدن تماشــاگر در داســتان
فیلــم ثابــت میکنــد کــه ســینما هنــر اســت ،دارای غایــت
هنــری اســت و روانشناســی ســینمایی مانســتربرگ ب هســوی
ایــن زیباییشناســی گام برمــیدارد .وقتــی مانســتربرگ از
روانشناســی بــه زیباییشناســی میپــردازد ،بــه پیــروی از کانــت
روش تحلیلــی متفاوتــی بــه کار میگیــرد .روانشناســی بخشــی
از اندیشــه علمــی اســت .روانشناســی جوانبــی از آنچــه کانــت
آن را عرصــه پدیــداری مینامــد ،توضیــح میدهــد .ایــن عرصــه
همــان دنیــای تجربیــات حســی اســت کــه در آن اشــیاء از طریــق
زمــان ،مــکان و علــت و معلولــی بــه هــم مرتبــط میشــوند»
(همــان )47-46 :او ســینما را یــک شــیء قابــل تجربــه میدانــد
و آن را بــا ذهــن مخاطــب مرتبــط میکنــد .مخاطــب بــا فیلــم
ارتبــاط روانــی برقــرار میکنــد .ذهــن مخاطــب هــر لحظــه بــا
دیــدن پیامهایــی دریافــت میکنــد و پیا مهــا را در ذهــن تداعــی
میکنــد« .روانشناســی نشــان میدهــد چگونــه شــیء خارجــی،
شــیء داخلــی و ذهنــی را بــه وجــود مـیآورد کــه درحقیقــت همان
ســینما اســت» (همــان.)47 :
ج) بررسی و ارزیابی طر حواره رهاشدگی در کاراکتر صحرا
مشرقی:

داســتان فیلــم خفگــی ( )1395درمــورد سرپرســت تیمارســتانی

بــه نــام صحــرا مشــرقی و مــردی بــه نــام مســعود اســت کــه
همســرش نســیم را بهواســطه حمــات عصبــی در آن
تیمارســتان بســتری نمــوده اســت .صحــرا مشــرقی تنهــا زندگــی
میکنــد و خانــوادهای نــدارد ،در دوران کودکــی ،پــدرش خانــواده
را تــرک کــرده و مــادرش دوبــاره ازدواج میکنــد .در بخشهایــی
از فیلــم بــه ایــن مســئله اشــاره میشــود کــه مــادرش بــه او
هیــچ توجهــی نداشــته و ناپــدری او را آزار و اذیــت مینمــوده
اســت .همیــن نکتــه نشــانگر شــکلگیری تلــه رهاشــدگی در
کودکــی وی اســت .درواقــع تجــارب اولیــه زندگــی اســت کــه رونــد
شــکلگیری طرحوارههــا را تســریع مینمایــد« .اولیــن دســته از
تجــارب اولیــه زندگــی ناکامــی ناگــوار نیازهــا هســتند .ایــن حالــت
وقتــی اتفــاق میافتــد کــه کــودک تجــارب خوشــایندی را تجربــه
نکنــد .طرحوارههایــی ماننــد محرومیــت هیجانــی یــا رهاشــدگی
بــه دلیــل نقــص در محیــط بــه وجــود میآینــد .در محیــط زندگــی
چنیــن کودکــی ثبــات ،درک شــدن یــا عشــق وجــود نــدارد»
(هنردوســت .)176 :1394 ،درواقــع اتفاقــات و وقایــع و تجربیاتــی
ســبب ایجــاد طــرحواره رهاشــدگی و بــه دنبــال آن ایجــاد
احســاس تنهایــی میشــود .انســانی کــه در ایــن طــرحواره گیــر
افتــاده اســت همیشــه خــود را تنهــا میبینــد و فکــر میکنــد
کســانی را کــه دوســت دارد یــا بــا مــرگ از دســت خواهــد داد و یــا
اینکــه بهنوعــی او را تــرک خواهنــد کــرد« .تجربــه مــرگ و طــاق
والدیــن در کودکــی باعــث میشــود ایــن تلــه در افــراد بــه وجــود
بیایــد» (یانــگ ،کلوســکو.)79 :1399 ،
صحــرا مشــرقی دختــری تنهاســت کــه در آرزوی یافتن مردی
اســت کــه از او مراقبــت کنــد ،او را دوســت بــدارد و تنهایــش
نگــذارد .احســاس تنهایــی و رهــا شــدن از طــرف مــادر همــواره
بــا اوســت و حتــی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه پیشــنهاد
دوســتش کــه خــود نیــز گرفتــار همیــن طــرحواره اســت ،بــه
دیــدار ســیروس پیرمــردی  68ســاله و پــولدار مـیرود؛ بنابرایــن
طــرحواره ناســازگار اولیــه رهاشــدگی در صحــرا مشــرقی کــه بــه
ســبب رویدادهــای منفــی در کودکــی وی رخداده اســت ،ســبب
جــذب شــدن وی بــه مســعود (شــوهر نســیم) در تیمارســتان
میگــردد و تــرس ازدســتدادن مســعود ،وی را حتــی تــا مــرز
قتــل نســیم میکشــاند؛ بنابرایــن «برخــی از ایــن طرحوارههــا
ً
بهویــژه آنهــا کــه عمدتــا در نتیجــه تجــارب ناگــوار دوران
کودکــی شــکل میگیرنــد ،ممکــن اســت هســته اصلــی اختــال
شــخصیت ،مشــکالت منــش شــناختی خفیفتــر و بســیاری
از اختــاالت مزمــن محــور یــک قــرار گیرنــد .یانــگ بــرای بررســی
قتــر ایــن ایــده مجموعـهای از طرحوارههــا را مشــخص کــرده
دقی 

اســت کــه بــه آنهــا طرحوارههــای ناســازگار اولیــه میگوینــد»
(طباطبائــی برزکــی و دیگــران.)77 :1391 ،
طــرحواره رهاشــدگی در خانــوادهای بــه وجــود میآیــد
کــه در آن کــودک هیــچ احســاس امنیتــی نــدارد و در ذهــن
کــودک چیــزی بهعنــوان فقــدان و ازدســتدادن شــکل
میگیــرد« .حــوادث تلخــی مثــل اعتیــاد والدیــن ،طالقهــا،
انــواع سوءاســتفادهها چــه جســمی و چــه جنســی ،بیخیالــی و
غفلــت والدیــن و بســیاری دیگــر از رفتارهــا همگــی جزئــی از ایــن
نطــور کــه
ماجــرا هســتند» (یانــگ ،کلوســکو .)81 :1399 ،هما 
صحــرا مشــرقی در سکانســی از فیلــم بــه گذشــته خــود و دوران
کودکــیاش و بــه مســئله طــاق والدینــش و ازدواج مجــدد
مــادر و آزارهــای ناپــدریاش اشــاره میکنــد و خاطراتــش را بــرای
ً
دوســتش زهــره تعریــف میکنــد ،کامــا وقایــع مســبب ایجــاد
طــرحواره رهاشــدگی و تــرس و دلهــره تــرک شــدن و تنهایــی را
بهخوبــی آشــکار مینمایــد .رویدادهــای منفــی کودکــی ازجملــه
آزار و اذیــت توســط خانــواده ســبب ایجــاد مســائل روانــی
شــدیدی میشــود کــه میتوانــد در شــکلگیری اختــاالت
روانــی تأثیــر بگــذارد.
«طــرحواره بهعــاوه رویدادهــای منفــی زندگــی ،باعــث
ناراحتیهــای روانشــناختی شــدیدتری میشــود؛ بنابرایــن
طرحوارههــای ناکارآمــد اولیــه و تجــارب منفــی زندگــی هــر یــک
بــه طــور مســتقل در اختــاالت روانشــناختی دخیــل هســتند»
(یارمحمــدی واصــل و همــکاران .)25 :1391 ،افــرادی کــه طــرحواره
رهاشــدگی دارنــد در مقابــل از دسـتدادن کســانی کــه دوســت
میدارنــد دچــار دلهــره و اضطــراب هســتند و اگــر کوچکتریــن
نشــانهای از جدایــی مشــاهده کننــد بســیار نگــران شــده و
آســیب میبیننــد .توجــه بــه ایــن موضــوع آنقــدر برایشــان
دشــوار اســت کــه حاضــر هســتند تــن بــه هــر رابطــهای داده و
هــر کاری را انجــام بدهنــد و «فقــط بــرای آنکــه احســاس تنهایــی
و بیکســی نکننــد بــه هرکســی پنــاه میآورنــد و ب هشــدت هــم
وابســته میشــوند» (یانــگ ،کلوســکو .)83 :1399 ،همیــن
اتفــاق بــرای صحــرا مشــرقی نیــز میافتــد .وی بــرای رفــع حــس
تنهایــیاش بــه مســعود پنــاه میبــرد و حتــی دســت بــه قتــل
نســیم میزنــد .میتــوان گفــت «بهطورکلــی همــه چیــز بــه
شــرایط کودکــی انســان برمیگــردد و بــه نحــوه رشــد و تربیــت او
و تجربیاتــی کــه بهواســطه پــدر و مــادرش کســب کــرده اســت»
(همــان).
پرس ـشنامه زیــر کــه بــا هــدف کشــف طــرحواره رهاشــدگی
تنظی مشــده ،پرســشنامه مطرحشــده جفــری یانــگ و ژانــت
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کلوســکو اســت (همــان )78-77 :کــه بــرای پاســخ بــه ســؤاالت
آن ،فــرد بایــد کل زندگــیاش را در نظــر بگیــرد و حوادثــی را کــه
در طــول زندگــیاش گذشــته و حتــی از خاطــرش رفتــه ،امــا
حــس و حــال آنهــا برایــش باقیمانــده اســت نیــز در پاســخ
بــه ایــن پرســشها دخیــل هســتند؛ بنابرایــن بــرای بررســی
کاراکتــر صحــرا مشــرقی تنهــا میشــود بــه دیالوگهــا ،رفتارهــا
و حــال و هــوای روحــی او همانطــور کــه در فیلــم خفگــی بــه
تصویــر کشــیده شــده اســت ،اســتناد کــرد .بــه همیــن دلیــل،
برخــی از پرسـشها در ایــن جــدول بــدون پاســخ باقــی خواهنــد
مانــد چــرا کــه در طــول فیلــم بــه آن مقــوالت اشــارهای نشــده
اســت .برخــی از اشــارات نیــز غیرمســتقیم بــوده و حاصــل
برداشــت نگارنــده از محتــوای فیلــم اســت .رتبهبنــدی پاسـخها
ً
ً
بهصــورت؛ صددرصــد مخالــف ،تقریبــا مخالــف ،تقریبــا موافــق،

پرسشها

از فکر ترک شدن از
سوی کسی که به او
عالقه دارم وحشت دارم

برای اینکه کسی مرا
تنها نگذارد به او وابسته
میشوم
هیچکس از من حمایت
نخواهد کرد

صددرصد
مخالف 1

ً
تقریبا
مخالف 2

ً
تقریبا
موافق 3

کمی
موافق 4

کمــی موافــق ،بیشــتر موافــق ،و صددرصــد موافــق اســت و بــرای
محاســبه نمــره کلــی امتیــازات ،ســؤاالت از یــک تــا ده بــا هــم جمع
میشــوند .توضیــح رتبهبنــدی امتیازهــا بــه ایــن شــکل اســت:
مجمــوع اعــداد بیــن  :10-19ایــن طــرحواره بهاحتمــال زیــاد شــکل
نگرفته اســت.
مجمــوع اعــداد بیــن  :20-29ممکــن اســت فــرد در معــرض خطــر
ایــن طــرحواره باشــد.
ً
مجمــوع اعــداد بیــن  :30-39ایــن طــرحواره تقریبــا بــه زندگــی فــرد
آســیب وارد کــرده اســت.
مجمــوع اعــداد بیــن  :40-49ایــن طــرحواره در زندگــی فــرد وجــود
دارد.
مجمــوع اعــداد بیــن  :50-60ایــن طــرحواره فــرد را بهشــدت
درگیــر کــرده و اصلیتریــن تلــه زندگــی فــرد بــه شــمار م ـیرود.

بیشتر
موافق 5

صددرصد موافق 6

ً
این فکر کامال در رفتار و کنشهای صحرا مشرقی
ً
مشهود است ،مخصوصا از زمانی که با مسعود
عقد میکند ،برای ازدستندادن وی ،گزارش
پزشکی را دستکاری میکند و سپس دست به
قتل میزند
وابستگی به زهره (همسایه) و وابستگی به مسعود

ً
صحرا مشرقی در چند سکانس صراحتا بیان
میکند« :عشق کجا بود ،این روزها کسی عاشق
نمیشود .من به حال خودم گریه میکنم ...
مادرم من را ول کرد تا با ناپدریام زندگی کند» در
سکانسی دیگر به مسئله آزار و اذیت از جانب
ناپدری در دوران کودکیاش اشاره میکند که
باعث شکلگیری ترس از تنهایی و تاریکی وی
شده است.

جذب افرادی فراری از
تعهد میشوم

عاشق مسعود سازگار (شوهر نسیم) شد و با وی
عقد کرد.

هیچکس مرا برای
همیشه نمیخواهد

مشرقی به طور ضمنی در داستان اشاره میکند که
هیچ مردی در زندگیاش نبوده است و او خواستنی
ً
نیست .در دیالوگی صراحتا بیان میکند که« :من
دختری دستوپا چلفتی هستم .دوستپسرم
کجا بود»
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در طول فیلم
اشارهای نشده
است

از دور شدن افراد نزدیک
زندگیام وحشت دارم

صحرا مشرقی از تنهایی و تاریکی وحشتزده
میشود ،از تنها ماندن و رها شدن از جانب مسعود
میترسد

همیشه خودم درصدد
دورکردن افراد مورد
عالقهام برمیآیم.
میترسم آن هم اول مرا
ترک کنند

*

افراد صمیمی با من
بسیار بیثبات هستند
یکبار مرا میخواهند و
بار دیگر نه

*
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خیلی زود به دیگران
وابسته میشوم

وابستگی به زهره و وابستگی به مسعود

میدانم که عاقبت تنها
خواهم ماند

صحرا مشرقی فکر میکند که تنها میماند ،و برای
تنها نماندن و داشتن سقفی باالی سروهمسر،
به دیدار سیروس (پیرمردی  68ساله و متأهل)
میرود .صحرا در سکانسی به زهره درباره آرزوهایش
که از نظرش محال است صحبت میکند« :دوست
داشتم عاشق میشدم ..ازدواج میکردم  ...دوست
داشتم با عشق زندگی کنم» او احساس تنها
ماندن دارد.

بــر مبنــای آنچــه کــه در فیلــم بــه آن اشــاره شــد ،مجمــوع ســؤاالت
پاســخ داده شــده  8عــدد اســت کــه حاصــل جمــع نمــره آن عــدد
 48اســت؛ بنابرایــن بــدون درنظرگرفتــن  3ســؤال باقیمانــده
نیــز م یتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن طــرحواره در زندگــی
شــخصیت صحــرا مشــرقی وجــود دارد.

نتیجهگیری:

نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه مخاطــب میتوانــد بــا
دیــدن کاراکتــر فیلــم کــه در ایــن طرحوارههــا گرفتــار اســت ،بــا
همذاتپنــداری و یافتــن ارتبــاط میــان مشــکالت روحــی خــود و
کاراکترهــای فیلــم ،بــه آنهــا آگاه شــده و بــه دنبــال راهــی بــرای
ٔ
چرخــه معیــوب گــردد؛ بنابرایــن ســینما میتوانــد
قطــع ایــن
نقشــی مؤثــر در نشــان دادن طرحوارههــا داشــته باشــد .در
ایــن مقالــه ابتــدا مســئله طــرحواره بــا هــدف آگاهســازی ســینما
و مخاطــب بــه مســائل و مشــکالتی مطــرح میشــود کــه در
دوران کودکــی در زندگــی انســان تلههایــی را ایجــاد میکننــد و
در بزرگســالی تکــرار میشــوند و جفــری یانــگ از آنهــا بــا عنــوان
طــرحواره یــا تلههــای زندگــی یــاد میکنــد ،اتفاقهایــی کــه مــدام
خــود را تکــرار میکننــد و متوقــف نمیشــوند .ایــن پژوهــش
بــرای آگاهســازی فیلمســاز و همچنیــن مخاطــب فیلــم

ســینمایی اســت .پرســش اولیــه مطــرح شــده پژوهــش دربــاره
قابلیــت و نقــش ســینما در آگاهســازی مخاطــب بــر ســامت
روان خــود از منظــر شــناخت طــرحواره بــه ایــن نتیجــه منجــر
شــد کــه مخاطــب گرفتــار در طــرحواره ،بــا دیــدن شــخصیت
فیلــم کــه در ایــن طرحوارههــا گرفتــار اســت ،بــا مشــاهده کاراکتــر
و همذاتپنــداری کــردن و قــراردادن خــود بهجــای کاراکتــر
فیلــم ،میتوانــد بــه تشــابهات میــان مشــکالت روحــی خــود
و کاراکترهــای فیلــم پــی ببــرد و بــه دنبــال راهــی بــرای قطــع ایــن
چرخــه معیــوب از طریــق درمــان رواندرمانگــر باشــد .پرســش
مطــرح شــده دیگــر در ایــن پژوهــش دربــاره نقــش خانوادههــا
و میــزان آگاهــی آنهــا در تربیــت و رشــد فرزنــدان از منظــر
طــرحواره اســت کــه آیــا خانوادههــا از طرحوارههــا آگاهــی دارنــد
و آیــا ســینما در ایــن آگاهــی ســازی بــرای تربیــت کــودک مؤثــر
اســت یــا خیــر .پاســخ بــه ایــن ســؤال در ایــن پژوهــش بدیــن
صــورت ارزیابــی میگــردد کــه ســینما میتوانــد بــا نشــان دادن
گونههــای مختلــف شــخصیتهای درگیــر طــرحواره ،والدیــن
را بــا انــواع طرحوارههــا آشــنا ســازد چــرا کــه آمــوزش از طریــق
داســتان و قصــه و دیــدن فیلــم بســیار موفــق عمــل میکنــد؛
بــرای مثــال بــا دیــدن فیلــم خفگــی و کاراکتــر صحــرا مشــرقی
میتــوان بــا طــرحواره رهاشــدگی آشــنا شــد .بررســی و ارزیابــی
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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شماره پنجم
تابستان 1400

طــرحواره رهاشــدگی در کاراکتــر صحــرا مشــرقی بدیــن صــورت
نمــود پیــدا میکنــد کــه از فکــر تــرک شــدن از ســوی کســی کــه بــه
او عالقهمنــد اســت ،وحشــت دارد .ایــن مســئله در دیالوگهــا
و کنشهــای مشــرقی نمایــان اســت .وی بــرای اینکــه تنهــا
نمانــد ،بــه افــراد وابســته میشــود ،همانطــور کــه در فیلــم دیــده
میشــود ،بهخاطــر ایــن نــوع وابســتگی بیمارگونــه ،دســت بــه
قتــل میزنــد .اینگونــه رفتارهــا پیامدهــای طــرحواره رهاشــدگی
ً
اســت .همانطــور کــه در فیلــم صحــرا مشــرقی صراحتــا بیــان
میکنــد کــه در کودکــی از ســوی پــدر تــرک شــده و بــا مــادر و
ناپــدریاش زندگــی کــرده و مــادرش بــه او توجهــی نداشــته و از
ســوی ناپــدری مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن
ایــن حــس کــه او دوستداشــتنی نیســت و اینکــه همیشــه
تــرک خواهــد شــد در او نهادینــه میشــود .پــس بــرای دوســت
داشــته شــدن و تــرک نشــدن دســت بــه انجــام هــر کاری میزنــد.
تمامــی داســتان صحــرا مشــرقی حــول محــور اتفاقــات رخداده در
کودکــی وی میچرخــد ،بنابرایــن میتــوان گفــت کــه والدیــن بــا
شــناخت و آگاهــی و افــق دیــد روشــن میتواننــد از روشهــای
مطــرح شــده در روانشناســی طــرحواره کمــک بگیرنــد ،زیــرا
بخــش اعظــم شــکلگیری طــرحواره مربــوط بــه مســائل و
اتفاقــات کودکــی انســان اســت کــه تحتتأثیــر رفتارهــای
درســت یــا نادرســت والدیــن شــکل میگیــرد .همچنیــن
والدیــن میتواننــد بــا دیــدن اینگونــه فیلمهــا بــه ایــن ســطح
از درک و آگاهــی برســند کــه طرحوارههــا را شناســایی کــرده و در
رشــد و تربیــت فرزنــد خــود روشــی درســت بــه کار ببندنــد.
پرســش بعــدی در مــورد نقــش همذاتپنــداری مخاطــب
(چــه در جایــگاه والدیــن در جهــت رفتــار بــا کــودک و چــه در
جایــگاه انســان گرفتــار در طــرحواره) و کاراکتــر اســت کــه آیــا

نقــش و جایــگاه همذاتپنــداری مخاطــب بــا شــخصیتهای
فیلــم در شــناخت و آگاهســازی خانــواده بــرای جلوگیــری و یــا
شــناخت و درمــان طرحوارههــا مؤثــر اســت؟ پاســخی کــه در
ایــن پژوهــش بــه آن داده میشــود ،بــر مبنــای توانایــی قدرتــی
اســت کــه ســاختار فیلــم و ســینما دارای آن اســت .ایــن کــه
ً
ســینما اساســا بــه دلیــل ویژگیهــای بصــری و دراماتیــک خــود
یکــی از مهمتریــن هنرهــا در جهــت ارائــه مفاهیــم در قالــب
داســتان و قصــه عمــل میکنــد ،خــود نیــز پاســخگوی ایــن
پرســش اســت .نقــش ســینما در نشــان دادن طرحوارههــا
بســیار کاربــردی اســت .ســینما میتوانــد در ایــن حــوزه بســیار
قدرتمنــد عمــل کنــد و گامهــای اولیــه شــناخت مســائل و
مشــکالت روانــی و روحــی انســان را طــی کــرده و باقــی مســیر را
بــه رواندرمانگــر بســپارد؛ بنابرایــن ســینما میتوانــد بــا نشــان
دادن کاراکترهایــی ماننــد "صحــرا مشــرقی" کــه در طــرحواره
گرفتــار هســتند ،مخاطــب را از وجــود چنیــن مشــکالتی آگاه
ســازد و نشــان دهــد کــه روابــط و اتفاقاتــی کــه در کودکــی انســان
میافتــد ،چقــدر در شــکلگیری روابــط بزرگســالی و مشــکالت
احتمالــی روانــی آنهــا دخیــل اســت .ســینما و خلــق کاراکترهــا و
نمایــش آنهــا میتوانــد هــم مخاطبــی را کــه در طــرحواره گرفتــار
شــده را از وجــود چنیــن مشــکلی آگاه ســازد کــه بــه دنبــال راهــی
بــرای درمــان رفتــه و از چرخــه معیــوب طــرحواره بیــرون آیــد و هــم
میتوانــد نقــش خانــواده را در ایجــاد و شــکلگیری طرحوارههــا
در کــودک مشــخص کــرده و آگاهســازی کنــد .درواقــع ســینما
بهخاطــر قــدرت و امکاناتــی کــه دارد ،میتوانــد در کنــار
رواندرمانــی بســیار توانمنــد عمــل کنــد.
نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود نداشــته اســت.

فهرست منابع و مآخذ
کتابها:

 آندرو ،دادلی ،)1378( ،تئوریهای اساسی فیلم ،مسعود مدنی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات رهروان پویش. استیونسون ،رالف .دبری ،ژ .ر ،)1388( ،هنر سینما ،پرویز دوایی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر. اسلین ،مارتین ،)1382( ،دنیای درام ،محمد شهبا ،چاپ دوم ،تهران ،نشر هرمس. پودوفکین ،ف .ا ،)1389( ،فن سینما و بازیگری در سینما ،حسن افشار ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر مرکز. دی.کاتــز ،اســتیون ،)1389( ،نمــا بــه نمــا :جلــد دوم :نمــای متحــرک ،محمــد گــذر آبــادی ،چــاپ دوم ،تهــران ،انتشــارات بنیــادســینمایی فارابــی.
 شــارف ،اســتفان ،)1382( ،عناصــر ســینما :دربــاره نظریــه تأثیــر زیباییشناســی ســینمایی ،محمــد شــهبا ،فریــدون خامنهپــور ،چــاپفصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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دوم ،تهــران ،نشــر هرمــس.
 مارتین ،واالس ،)1386( ،نظریههای روایت ،محمد شهبا ،چاپ دوم ،تهران ،نشر هرمس. مالــوی ،لــورا ،)1388( ،نظریــه فیلــم :مجموعــه مقــاالت :لــذت بصــری و ســینمایی روایــی ،فصلنامــه ارغنــون  ،23فتــاح محمــدی،چــاپ اول ،تهــران ،ســازمان چــاپ و انتشــارات.
 مکــی ،ابراهیــم ،)1388(.مقدمــهای بــر فیلــم نامــه نویســی و کالبدشــکافی یــک فیلمنامــه ،چــاپ ششــم ،تهــران ،انتشــاراتســروش.
 یانــگ ،جفــری .کلوســکو ،ژانــت ،)1399( ،زندگــی خــود را دوبــاره بیافرینیــد ،علیرضــا غالمــی ،محمدرضــا غالمــی ،چــاپ اول ،تهــران،انتشــارات آتیســا.
مقاالت:
 ســعیدنیا ،زینــب .مکونــدی ،بهنــام ،اثربخشــی طرحوارهدرمانــی بــر طرحوارههــای ناســازگار اولیــه و الگوهــای حــل تعــارض در زنــانمتأهــل مراجعهکننــده بــه مراکــز مشــاوره ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی زن و فرهنــگ .ســال دهــم ،شــماره  ،1397 ،37صــص .99-113
 ســهرابی ،فرامــرز ،رواندرمانیهــای مــوج ســوم :خاســتگاه حــال و چشــمانداز بــا تأکیــد ویــژه بــر طــرحواره درمانــی ،فصلنامــهمطالعــات روانشناســی بالینــی ویژهنامــه ،ســال پنجــم ،شــماره  ،1394 ،18صــص .1-14
نشــناختی شــخصیت اصلــی زن فیلــم رگ خــواب  1396از دیــدگاه طــرحواره جفــری یانــگ ،زن در
 شــاهرودی ،فاطمــه ،نقــد روا فرهنــگ و هنــر ،دوره یازدهــم ،شــماره  ،1398 ،2صــص .233-249
 شــهامت ،فاطمــه ،پیشبینــی نشــانههای ســامت عمومــی (جسمیســازی ،اضطــراب و افســردگی) بــر اســاس طرحوار ههــایناســازگار اولیــه ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه تبریــز ،ســال پنجــم ،شــماره  ،1389 ،20صــص .107-128
 صیــادی ،گونــا ،گلمحمدیــان ،محســن ،رشــیدی ،علیرضــا ،اثربخــش طرحوارهدرمانــی بــر احســاس حقــارت دختــران نوجــوانخانواد ههــای طــاق ،ســال هفتــم ،شــماره  ،1396 ،1صــص .100-89
 طباطباییبرزکــی ،ســعید ،ســهرابی ،فرامــرز ،کریمیزارچــی ،مهــدی ،اثربخشــی آمــوزش تکنیکهــای تجربــی طرحوارهدرمانــی بــر رویطرحوارههــای افــراد افســرده ،فصلنامــه فرهنــگ مشــاوره و رواندرمانــی ،ســال ســوم ،شــماره  ،1391 ،11صــص .75-86
 کرمــی ،جهانگیــر ،اعظمــی ،یوســف ،جاللونــد ،محمــد ،دارابــی ،افســانه ،راسـتگو ،ناهیــد ،بررســی اثربخشــی گروهدرمانــی شــناختیطــرحواره محــور بــر کاهــش اســترس شــغلی پرســتاران ،مجلــه علــوم پزشــکی صــدرا ،دوره چهــارم ،شــماره  ،1395 ،4صــص .221-230
 مصاحبــی ،الهــام ،امیریمجــد ،مجتبــی ،قمــری ،محمــد ،بزازیــان ،ســعیده ،تدویــن مدلــی بــرای پیشبینــی نشــانگان ضربــه عشــقیدر دانشــجویان بــر اســاس ویژگیهــای شــخصیتی ،طرحوارههــای ناســازگار اولیــه و کیفیــت روابــط دلبســتگی ،مجلــه روانپزشــکی و
روانشناســی بالینــی ایــران ،دوره بیســت و پنجــم ،شــماره  ،1398 ،1صــص .42-55
 نظــری ،فاطمــه ،کاکاونــد ،علیرضــا ،مشــهدیفراهانی ،ملکــه ،رابطــه طرحوارههــای ناســازگار اولیــه بــا شــیوههای فرزنــد پــروریمــادران و اختاللهــای بیرونــی شــده فرزندانشــان ،فصلنامــه روانشناســی کاربــردی ،ســال نهــم ،شــماره  ،1394 ،2صــص .115-135
 نوفرســتی ،اعظــم ،اکبــری زردخانــه ،ســعید ،مقایســه طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در مجرمــان جنســی و افــراد عــادی ،نشــریهدانــش و پژوهــش در روانشناســی کاربــردی ،دوره چهاردهــم ،شــماره  ،1392 ،2صــص .120-129
 هنردوســت ،نرگــس ،گزارشــی از چنــد کتــاب در زمینــه طرحوارهدرمانــی ،فصلنامــه مطالعــات روانشناســی بالینــی ویــژه نامــه،ســال پنجــم ،شــماره  ،1394 ،18صــص .167-180
 یارمحمدیواصــل ،مســیب ،برجعلــی ،احمــد ،گلــزاری ،محمــود ،دالور ،علــی ،بررســی اثربخشــی طــرحواره درمانــی بــر بهبــود اختــالافســردگی اساســی عــود کننــده ،فصلنامــه فرهنــگ مشــاوره و رواندرمانــی ،ســال ســوم ،شــماره  ،1391 ،12صــص .21-48
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