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) 1396( رگ خواباختي شخصيت اصلي زن فيلم شن رواننقد 
  جفري يانگ وارة طرحاز ديدگاه 

 1فاطمه شاهرودي

  چكيده
. جفري يانگ انجام پذيرفته اسـت  ةوار طرح ةينظراز ديدگاه  رگ خواباختي فيلم شن روانحاضر با هدف نقد  ةمقال

. دكـر تحليـل   واره طـرح از در بيان دنياي ذهني شخصيت زن فيلم باعث شده بتوان فيلم را از ديدگاه س فيلمتالش 
 ديدگاهرا براساس  لميزن ف ياصل قهرمان يتوان حوادث زندگ مي چگونهپرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه 

ـ    ك اطالعات به ؟دكر نييتب واره طرح و روش  ميمسـتق  ةمشـاهد  واي  هاررفته در ايـن مقالـه از طريـق روش كتابخان
و » رهاشـدگي « وارة طـرح دهد كه وجود دو  مي نتايج اين پژوهش نشان. تحليلي است ـ تحقيق به صورت توصيفي

اول  ةنيمـ . در مشكالت و حوادث تلخ زندگي او دانست مؤثرتوان از عوامل  مي در شخصيت زن فيلم را» وابستگي«
دوم  ةو در نيمـ  اسـت  در زندگي قهرمان زن اختصاص يافته واره طرحگيري و تكرار اين دو  فيلم به چگونگي شكل

  .را شاهديمها  واره طرحفيلم حركت به سمت تغيير و بهبود 
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  مقدمه
داستان زندگي زني به نام ميناست  ،1اهللا نعمت ديحم ةساخت نيچهارم ،)1396( رگ خوابفيلم 

 ريدر مسـ  اش يو زنـدگ  دوشـ  مـي آشنا كه هنگام پيداكردن كار با مدير رستوراني به نام كامران 
گذاشتن دنياي ذهني و احواالت   مهم اين اثر به نمايشهاي  يكي از جنبه .رديگ يقرار م يديجد

 ليـ بـه تحل  2»واره طـرح « كـرد يبا استفاده از رو ،حاضر ةمقال رو، در ازاين. روحي زني عاشق است
  .پرداخت ميخواه رگ خواب لميف شخصيت اصلي زن

پزشـكي دانشـگاه كلمبيـا و     علمي بخـش روان  تئهيعضو ، 3جفري يانگرا  واره طرحرويكرد 
 .دكـر ، ابـداع  4درمـاني  وارة طـرح درماني نيويورك و انستيتو  مركز شناختگذار و سرپرست  بنيان

تجـارب مثبـت و منفـي كـودكي     «ديدگاه يانگ بـر ايـن اسـاس اسـتوار اسـت كـه        ةفرض اولي
 شود يآنجا آغاز م مشكل ازاما ]. 3، ص6[» دهد مي سالي ما را شكل بزرگ احساسيِهاي  واكنش

 عمر يِكه گاه در تمام شوند يم ييها» تله«در  تارشدن ماگرف ساز نهيزم كودكي اتيتجرب نيكه ا
 اشـاره بـه آنچـه متخصصـان     يبرا است انهيعام ياصطالح 5»تله« .را نداريمها  آن توان رهايي از

بـه معنـاي باورهـاي بنيـادين،      ،به بياني ساده ،واره طرح. اند ناميده» واره طرح« اس آن راشن روان
و ] 52، ص13[» شـود  مـي  تكـرار  يآغـاز و در طـول زنـدگ    ياست كه از كـودك  يطرح ياالگو «

 واره طـرح بـاور يـا    نيـ ا. ]30، ص15[دهـد   مي خود و رابطه با ديگران را شكلدربارة ديدگاه ما 
بـراي توضـيح   ، يانـگ . باشـد  خـوردن  شكست اي داشتن نقص ،7يوابستگ ،6يممكن است رهاشدگ

تكاليف درسـي طبـق معيارهـاي والـدين      ندادن زند كه به دليل انجام مي كودكي را مثال ،بيشتر
چنين كـودكي آمـادگي بـااليي دارد كـه در     . شود مي واقعها  آن شديد و مكرر خود، مورد انتقاد

بـاور دارنـد كـه     ،شكست دارنـد  وارة طرحافرادي كه . شود» شكست« وارة طرحسالي دچار  بزرگ
در مقايسه با همسـاالن   معموالًها  آن .اند يا در آينده شكست خواهند خورد خورده فردي شكست
 كفـايتي  يـا بـي   ناكـامي احسـاس  ...) ازدواج، تحصيل، شغل و(مختلف زندگي هاي  خود در حوزه

  .]37و  33، ص14[كنند  مي
 ال اسـت كـه چگونـه   ؤپژوهش حاضر در پي پاسـخ بـه ايـن سـ     ذكرشده،با توجه به مطالب 

را براسـاس ديـدگاه    رگ خـواب  و حوادث زنـدگي شخصـيت اصـلي زن فـيلم    ها  توان كنش مي
در اين مقاله وجود دو ويژگي بـارز در  » واره طرح«از داليل انتخاب رويكرد  كرد؟تبيين  واره طرح

تواند مبناي مناسـبي بـراي خـوانش و تحليـل ايـن اثـر از        مي شخصيت اصلي زن فيلم است كه

                                                        
  .ساخته شده است) 1392( ظيغل شيآرا و )1387( يپول يب ،)1382( كيبوت يها لميپس از فرگ خواب . 1

2. schema 
3. Jeffre E. Young (1950) 
4. Schema Therapy Institutre (www.schematherapy.com) 
5. life trap 
6. abandonment 
7. dependence 
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خصوص به شخصـيت   بهويژگي اول، وابستگي شخصيت زن فيلم به ديگران . جديد باشد اي زاويه
به عبارت بهتـر، دو  . شدن در طول زندگي اوست اصلي مرد و دومي تكرار الگوي رهاشدن يا ترك

  .مبناي تحليل در اين مقاله است» وابستگي«و » رهاشدگي« واره طرح
بيشتري همچـون نقـص و شـرم نيـز     هاي  واره طرحتوان به  ، ميدر تحليل شخصيت زن فيلم

. وجـود داشـته باشـد    ،زمان طور هم به واره، طرحممكن است در يك فرد چندين  رازي ،اشاره كرد
زمـاني ديگـر    ةد و در مرحلـ اشنممكن است زماني فعال بها  واره طرح ،1بنا به نظر بِك ،همچنين

اما با توجه بـه محـدوديت مقالـه و همچنـين امكـان بيـان       . ]256ـ255، ص16[ غيرفعال شوند
 .اكتفا شده است شدهذكر وارة طرحبه دو  قطف ،داليل و تفسيرهاي بيشتر

  پژوهش ةپيشين
 ةبه صورت تخصصي و مرتبط با حـوز  واره طرحديدگاه  ةپژوهشي موجود در زمين ـ مقاالت علمي

اختي آثـار  شـن  روانكه به نقـد   2اي رشته بيناي  هشده و در منابع مكتوب نمون اسي نوشتهشن روان
انـدكي  هـاي   كوتاه و مقاالت عمومي، نوشتههاي  يادداشت اما در قالب. هنري بپردازد يافت نشد

دوست در مورد فـيلم   توان تحليل بايرام مي منتشر شده كه در اين زمينهها  و سايتها  در وبالگ
  ].3[را برشمرد  زير سقف دودي

ها  نيز به صورت يادداشت رگ خوابفيلم  منتشرشده در موردهاي  ليو تحلها  بيشتر ديدگاه
سـينمايي چـون   هـاي   شناسـانه يـا تكنيـك    نشـانه هـاي   با تكيه بـر تحليـل   ـ كوتاهاي ه و نوشته

كـه از آن  اينترنتي به چاپ رسـيده  هاي  و سايتها  در روزنامه ـ برداري، بازيگري و موسيقي فيلم
دو  ،اختي ايـن اثـر  شن رواننقد  ةدر زمين. اشاره كرد] 10[فرهادپور ليلي  ةنوشتتوان به  مي انيم

اخـتالل  «است كه از ديدگاه ] 7[به قلم فريد حاجي اي  هنخست نوشت ةفت شد كه نموننمونه يا
 ]12[مقـدم   پويانرا اما نقد دوم . به تحليل قهرمان زن داستان پرداخته است» شخصيت وابسته

 مقـدم . جفري يانگ قابل بحث و بررسي بيشتر است وارة طرحنوشته كه به دليل انتخاب رويكرد 
خود را با ذكر نكـاتي مختصـر در مـورد فـرم و سـاختار تكنيكـي اثـر همچـون دكوپـاژ،           ةنوشت

 ةمقال«طور كه متن خود را يك  اما نويسنده، همان. كند مي برداري و تدوين آغاز نورپردازي، فيلم
مقالـه را بـه    ةاسـي بخـش عمـد   شن روان ةداند، به كمك تخصص خود در زمين مي »اسيشن روان

د و بـه تشـخيص مشـكالت    هـ د مـي اختصاص  ،باليني ةهمچون يك نمون ،اتحليل شخصيت مين
در مينـا، وجـود   » اخـتالل شخصـيت وابسـته   «او پـس از تشـخيص   . پردازد مي متعدد دروني او

ي، وابستگي، محروميت هيجاني و نقص و شرم در شخصيت وي را با تكيه رهاشدگهاي  واره طرح
  :و معتقد استهايي از فيلم مورد بحث قرار داده  بر صحنه

                                                        
در  يپزشـك  گـروه روان  اسـتاد بازنشسـتة  پزشـك و   روان )Aaron Temkin Beck( )1921(بـك   نيآرون تمك. 1

  .شود يم درماني شناخته عنوان پدر شناخت كه به ايلوانيدانشگاه پنس
2. interdisciplinary 
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اصلي فيلم،  ةاما با وقوع تروما و فاجعد، خويي خفيف را دار هايي از افسرده مينا از ابتدا نشانه
  ].12[شود  مي افسردگي اساسي هم به مشكالت او اضافه

  :داند مي اسانهشن رواننويسنده در انتها هدف خود از نگارش مقاله را ذكر نكاتي 
 م همزادپنداري بسـياري بـا شخصـيت مينـا دارنـد يـا بعضـاً       تا افرادي كه با ديدن اين فيل

كنند نكات مشتركي با شخصيت مينـا دارنـد، بـا خوانـدن ايـن تحليـل بتواننـد تـا          مي احساس
  ].12[تر گردند  حدودي نسبت به مسائل دروني خودشان واقف

اسي و تشخيص مشكالت شخصـيت قهرمـان فـيلم    شن روانمورد بحث اگرچه از لحاظ  ةمقال
 حـوادث  ريداسـتان و سـ   ةخالصـ  بر بازگويي نداشتن به دليل تكيه ،توجه است درخوروزنده و آم

طور كـه   همان. رسد نمي اند روشن و قابل فهم به نظر فيلم، چندان براي افرادي كه فيلم را نديده
]. 5 ؛4[اسـت   4و ارزيابي 3، تفسير2توصيف ةنقد هنري شامل سه مرحل ،كند مي بيان 1تري برت

 ، بـه نظـر  »تفسـير «و اختصاص بخش اعظم مقاله به » توصيف« ةكيد بر مقولأاما مقدم با عدم ت
و بـا   انـد  رسد به شكلي آگاهانه تالش كرده مخاطب اين متن افرادي باشند كه فيلم را ديـده  مي

  .كنند مي آن همزادپنداري
خصـيت اصـلي زن يـا    اختي در ششن روانتشخيص اختالالت  ةفارغ از دغدغ ،حاضر ةدر مقال

اثـر بـا رعايـت مراحـل      ةاسانشن روانبخشي به عموم مردم، تالش شده به نقد  تالش براي آگاهي
بـه دو   هـا فقـط   واره طـرح از ميان  ،رو ازاين. نقد هنري از ديدگاه تري برت پرداخته شود ةگان سه

و مسـتخرج از   رهاشدگي و وابستگي بسنده شده تا بتوان با داليـل و مسـتندات كـافي    وارة طرح
بندي به اصـول   ساختار متن و پاي. دكرمتن فيلم، شخصيت مينا را در سير حوادث فيلم تحليل 

فريـد حـاجي و   هـاي   حاضر را از نوشـته  ةپژوهشي نيز وجه ديگري است كه مقال ـ مقاالت علمي
  .كند مي متمايز ،هايي عمومي عنوان مقاله به ،مقدم پويان

  روش تحقيق
تجزيه و تحليل اطالعـات بـه    ةو شيو است يليتحلـ  يفيتوصاز نوع پژوهش حاضر  قيروش تحق

ـ    يگردآور ةويش. است يفيك صورت  ةمشـاهد  نيو همچنـ اي  همطالب بـه صـورت روش كتابخان
بـه توضـيح مبـاني     واره طـرح درخصوص  منابع مكتوب ابتدا با تكيه بر. انجام شده استمستقيم 

ي اصـل  تيگفتار و كنش شخص تحليلو  لميف ةمشاهد سپس باشد،  جفري يانگ پرداخته  ةنظري
  .ارائه شد واره طرح ةينظر يبر مبنا ييرهايتفس زن،

                                                        
1) .Terry Barrett) (1945 (هاي او در مورد نقد هنري به  نويسنده، منتقد هنري و استاد دانشگاه اوهايو كه كتاب

  .فارسي ترجمه شده است
2. description 
3. interpretation 
4. judgement 
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  ارچوب نظريچ
ايـن   .]29، ص15[» شود مي تعريف 3يا چارچوب 2، قالب1عنوان ساختار طوركلي به به« واره طرح
 كيفردرهمچون  ،اسانشن روانبرخي اسي راه يافت و شن روانقرن بيستم به متون  از ابتدايواژه 

  .به كار بستنداي  هنظري ويژ ديدگاهآن را با تعاريف خاص خود در  ،5اژهيژان پو  4بارتلت
وي ايـن مفهـوم را از   . در شناخت درماني اشاره كـرد  واره طرحبك براي اولين بار به مفهوم 

و ارزيـابي اطالعـات    گـري  شناختي ناميد كه در كدگـذاري، غربـال   پياژه وام گرفت و آن را سازه
بندي و تجارب  توانند اطالعات دريافتي را طبقه مي آن ةگذارد و افراد به واسط تأثير ميدريافتي 

  ].11، ص11[با معني تفسير كنند اي  هخود را به شيو
در درمان  ينوع يمبنارا  واره طرحـ  و استاد دانشگاه گر درمان اس، روانشن روان ـ جفري يانگ

بـر   شـتر يب انـگ يتمركز . را ابداع كرد 6»يدرمان ةوار طرح« به ناماي  هقرار داد و حوزاسي شن روان
، 17[ »افـت يشـكل و گسـترش    زين يگروه يدرمان واره طرح ةنسخ«اما بعدها  ،بود يدرمان فرد

 كـرد يرو ةنـ يو مهـم اشـاره كـرد كـه در زم     يتوان به دو كتاب اصل مي انگيآثار  انياز م ].1ص
نام دارد و به  يواره درمان طرحاست كه  يتخصص ياثر نخست كتاب. دارند يشهرت جهان واره طرح

و  يفنـ  ياثر به زبـان  نيا ].20؛ 15[ گران نوشته شده است اسان و درمانشن روان ةمنظور استفاد
. اسـت قابـل اسـتفاده   اسـي  شن روان ةحـوز  نامتخصصـ  يبرا بيشترنگاشته شده و  دهيچيپ نسبتاً

كـه   7ساده و قابل فهم اسـت  ياثر] 19؛ 13[ دينيافريخود را دوباره ب يزندگنوان كتاب دوم با ع
و خودآموختـه   يكـاربرد  يبـه شـكل   نـد ا ليـ نـد كـه ما  ا جامعه يو معمول يمخاطب آن افراد عاد

 حاتيعالوه بر توضـ  ،رو نيازا. و براي تغيير آن تالش كنند سندشنابخود را  يزندگهاي  واره طرح
در نظـر  هـا   واره طـرح از  كيـ هر يبرا زين ييها نامه در كتاب پرسش يفنريبه زبان ساده و غ ،الزم

به  ،كتاب نيدر ا. دهند صيخود را تشخ يغالب زندگ ةوار طرحگرفته شده تا خوانندگان بتوانند 
 تر آن استفاده شده تا عنوان معادل عام و ساده به »يزندگ ةتل«از اصطالح  »واره طرح« ةواژ يجا

  .تر شود متخصص آسانريمخاطب غ يبرا كرديفهم رو
  :از ديدگاه يانگ

. اند خود، ديگران و دنياي پيرامون شكل دادهدربارة شان باورهايي را  افراد در دوران كودكي
                                                        

1. structure 
2. framework 
3. outline 

4. Frederic Bartlett )1969شناسي  شناسي شناختي و روان شناس بريتانيايي و از پيشگامان روان روان) 1886ـ
 . فرهنگي

5 .Jean Piaget )1980ــ ــه  يســيشــناس سوئ روان) 1896ـ ــه ب ــود ك ــلب ــارش دلي ــ در روان آث رشــد و  يشناس
 .است  افتهيشهرت  يشناس شناخت

6. Schema Therapy 
  ].9، ص15[هزار نسخه از اين كتاب به فروش رفته و به چندين زبان ترجمه شده است  125تا كنون بيش از . 7
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 سـالي تجربـه   مختلفـي كـه در دوران بـزرگ   هـاي   اين باورها به افراد آموخته است بـا موقعيـت  
  ].32ص ،2[كنند چگونه برخورد كنند  مي
را رقم  و ديگران دربارة خودي شكل گرفته و ديدگاه فرد كه در دوران كودك بنياديني يباورها

ها از همان ابتداي زندگي فرد  واره درواقع، طرح]. 30، ص15[شود  ناميده مي» واره طرح«زند  مي
اطراف  يايها به دن ذهن آن دينآ مي ايبه دنها  انسانكه  يهنگام. گيرند در نهاد خانواده شكل مي

تحت تأثير رويدادهاي منفي و ناگوار «ها  واره تدريج طرح ، اما بهاز اطالعات و برداشت است يخال
هـاي   ؛ مثالً يانگ معتقد است اگر والدين از ضعف]31، ص11[» آيند هاي اوليه به وجود مي سال

اند عمـل   هايي كه داده يند و به قولكودك سوء استفاده كنند و او را فريب دهند، به او دروغ بگو
و ايـن الگـو در   ] 149، ص13[در كودك شكل گيرد » اعتمادي بي«وارة  نكنند، امكان دارد طرح

بنـا بـه   . كند آينده مبناي درك و تفسير كودك از دنياي اطراف و اطالعاتي بشود كه دريافت مي
اين . ندا ديواري از بدگماني پنهان اعتمادي دارند هميشه پشت وارة بي نظر يانگ، افرادي كه طرح

ها دروغ بگويند، خيانت كنند يا آسـيب برسـانند و    كنند ديگران قصد دارند به آن افراد تصور مي
  .]45، ص13[ها و تفسيرها را از ديگران دارند  درمجموع بدترين برداشت
ير، انتخـاب و  كنند كه تفس مي هايي عمل عنوان عدسي در زندگي فرد بهها  واره درواقع، طرح

  ].11، ص1[دهند  مي ارزيابي فرد از تجارب وي را شكل
هـاي   تيـ افـراد در موقع  يباعث ناكارآمـد ها  واره طرحشود كه  مي شروع يمشكل زمان ]اما[
  .]20، ص8[شوند  مي يخاص
 ].22ص ،1[مثبـت هـم وجـود دارنـد     هـاي   واره طـرح و  يسـت منفـي ن هـا   واره طرح ةاما هم

گيرنـد و   مـي  شدن نيازهاي اساسي افراد در كودكي شكل برآورده مثبت در صورت هاي  واره طرح
ساالن و دنيا تصوير مثبتي داشته باشند  خود، والدين، ديگر بزرگها دربارة  آن شوند كه مي باعث

ـ هايي كه  واره طرحيانگ در مباحث خود بر ]. 16، ص11[ ر اثـر تجـارب نـاگوار دوران كـودكي     ب
طور  اما همان. نامد مي 1»ناسازگار اوليههاي  واره طرح«را ها  آن كند و مي كيدأشكل گرفته است ت

بـرد   مـي  را بـه كـار   واره طـرح به جاي اين عبارت همان اصطالح  ،شود مي كه خودش نيز متذكر
نفـوذ و قـدرت    عمومـاً «امـا   ،گيرند مي سالي شكل نيز در بزرگها  واره طرحبرخي ]. 30، ص15[

 ].23، ص8[ »كنند ندارند مي اوليه رشد ةخانواد ةتر در عرص كه در سنين پايينهايي را  واره طرح
 گـر يد يد و در كتابنك ميذكر  ]15[ تا هجدهدر كتاب اصلي خود را ها  واره طرحتعداد  انگي

 :نـد از ا عبارتها  آن ي ازبرخ .دهد مي ليتقل تا يازدهبه سازي  با هدف ايجاز و سادهرا ها  آن ]13[
از  .شكست ي وكمبود عاطفنقص،  ،يريپذ بيآسي، وابستگ ،اعتمادي بي ،يرهاشدگ ،2طردشدگي

ـ   ،»وابسـتگي «و » رهاشـدگي « وارة طرح، به توضيح دو هاي ذكرشده واره طرحميان   ةكـه در مقال
  .پردازيم ، ميحاضر مورد بحث قرار گرفته

                                                        
1. early maladaptive schemas 
2. rejection 
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زندگي ثبـاتي نـدارد و   كند روابط او با افراد مهم  مي فرد احساس ،»رهاشدگي« وارة طرحدر 
از ]. 37، ص15[كرد و تنها خواهنـد گذاشـت   خواهند را دوست دارد او را ترك ها  آن كساني كه

فـوت نماينـد يـا    «را دارند افراد مهم زندگي و نزديكان امكـان دارد   واره طرحنظر كساني كه اين 
طور كـه   همان ،بنابراين ].34، ص14[ »مند شوند را رها كنند و به فرد ديگري عالقهها  آن اينكه

، 11[دارد  مـي  زنگ و مراقب نگه به را گوشها  آن هميشه اين ترس و نگراني ،كند مي قهاري بيان
هاي  در اولين سال« واره طرحبدين معنا كه اين . است» زباني پيش«رهاشدگي  وارة طرح]. 12ص

  .]111، ص13[» شود مي زندگي و پيش از اينكه كودك زبان را ياد بگيرد آغاز
قـادر نيسـتند بـه     ،بنا به نظر يانـگ  ،شوند مي گرفتار» وابستگي« وارة طرحاما كساني كه در 

امـور   دادن انجـام  ةتوجه از سوي ديگـران از عهـد   درخورشايسته و بدون دريافت كمك اي  هگون
وارد به پشتيباني و حمايت دائمي ديگران نياز دارند و در بسـياري از مـ  ها  آن .خود برآيند ةروزان

  .]46، ص13[ تكيه كنندها  آن به دنبال اشخاص قدرتمندند تا به
كه از فـرد  اي  هكننده و هم از خانواد تواند هم از والدين بيش از حد مراقبت مي وابستگي ةتل

  .]113، ص13[ت بگيرد ئمراقبت نكرده نش
و ا هـ  الگـو هـا   آن. سـه ويژگـي اساسـي دارنـد    هـا   واره طـرح يانگ همچنين معتقد است كـه  

در زنـدگي فـرد   هـا   به معناي تكرارشدن آن» بودن هميشگي«ويژگي . ندا »هميشگي«هايي  طرح
هـا   واره طـرح دومـين ويژگـي   . شوند مي اين الگوها در كودكي آغاز و در طول زندگي تكرار. است

ويژگي خودنابودگر بـه ايـن معناسـت كـه بـه فـرد آسـيب        . هستند» خودنابودگر«اين است كه 
مخربي بر سالمتي، شغل، روابط با ديگران، حـاالت روحـي يـا هـر      تأثيرممكن است رساند و  مي
هـا   آن از نظر يانگ اين است كهها  واره طرح ةسومين مشخص. ديگري از فرد به جاي گذارد ةجنب
را از بـين  هـا   آن تـوان  مي سختي بهدرواقع، . روند نمي راحتي از بين و به رندشدت ماندگاري دا به
نـد  ا نوسأبراي مـا آشـنا و مـ    ،بودن دردناك نيدر ع ايم و خو گرفتهها  آن در كودكي با ، زيرابرد

  .]52، ص13[

  تحليل فيلم
تازگي از شوهر معتاد خود طـالق   داستان زني زيبا و جوان به نام ميناست كه به رگ خوابفيلم 

الت و حمايـت  او كه به دليل مشك. يكي از دوستانش ساكن است ةطور موقت در خان گرفته و به
كافي همسر يا خانواده تحصيالت دانشگاهي خود را رها كرده و براي گذران زندگي بـه دنبـال   نا

كنـد   مي در پي يك آگهي استخدام به رستوراني مراجعه ،كار و محلي مناسب براي زندگي است
ران كـام . شـود  مـي  اسـتخدام  ،عنوان مدير در آنجا مشغول به كار اسـت  كه به ،كامراناز سوي و 

عنـوان انبـار از آن    كـه پـيش از ايـن بـه     را، عالوه بر حمايت از مينا در محيط كار، يك آپارتمان
او بـه   ةرفتـار كـامران حـاكي از عالقـ    . دهد مي براي زندگي در اختيار وي قرار ،كرد مي استفاده

  .بازد مي كامران به او دلهاي  توجه و حمايت تأثيرتدريج مينا نيز تحت  ميناست و به
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ديد مينـا   ةگويي فيلم به اين صورت است كه مخاطب حوادث داستان را از زاوي داستان ةنحو
كـه   1شـود  مـي  از همان ابتداي فيلم صداي مينـا روي تصـاوير فـيلم شـنيده    درواقع، . يابد ميدر

كارگيري اين روش امكاني فراهم آورده تـا   كارگردان با به. كند مي داستان زندگي خود را تعريف
هـاي   د و مخاطـب پسـتي و بلنـدي   وخوبي آشـكار شـ   ذهني و افكار شخصيت زن فيلم بهدنياي 

  .روحي او را طي حوادث فيلم بهتر دريابد
دوم  ةدر نيمـ . شود مي دوم خود ةاز نظر سير حوادث وارد نيماي  هدرج 180فيلم با تغييري 

كـاري كـامران    ريـب كامران به مينا و حوادثي هستيم كـه نشـان از ف   ةشدن عالق شاهد كم ،فيلم
در . بـرد  مـي  كند و بيشتر در مسافرت كاري بـه سـر   مي او ديگر وقت كمتري را صرف مينا. دارد

كه زنـي ثروتمنـد    ،كاري كامران براي مينا و همچنين صاحب اصلي رستوران انتهاي فيلم، فريب
اول نيسـت و دنيـاي    ةيـايي نيمـ  ؤديگر نشاني از لحظات ر ،دوم فيلم ةدر نيم. شود مي رو ،است

واقعـي كـامران    ةسرانجام، هنگـامي كـه چهـر   . رسد مي يايي و لحظات سرخوش مينا به پايانؤر
و نگرشـي جديـد بـه خـود و      بـد يا مـي مينا نيز به تحولي در زندگي خود دست  ،شود مي نمايان

  .كند مي زندگي پيدا
شخصيت اصلي زن فـيلم   توان تحوالت ، مياول و دوم ةبندي فيلم به دو نيم براساس تقسيم

  .دكرتحليل  واره طرحرا از ديدگاه 
تغيير تمركز از مشكالت روزمره به الگوهاي ثابت در طـول زنـدگي   ها  واره طرحكار با  ةالزم

  ].23، ص9[است 
هـا   واره طـرح ابتدا الگوهاي ثابت يا همـان   ،شده در فيلم با استفاده از اطالعات داده ،بنابراين
در . گيري حوادث فيلم بررسي خواهـد شـد   بر زندگي قهرمان زن و شكلها  نتأثير آشناسايي و 

چگـونگي  و » وابستگي«و » رهاشدگي«هاي  واره طرحگيري  شكلهاي  زمينه پيش ،اول فيلم ةنيم
دوم فيلم، حركت به سمت تغييـر   ةآيد و در نيم ميدر زندگي مينا به نمايش درها  آن تكرارشدن

  .افتد مي اتفاقها  واره طرحو بهبود اين 

  واره طرحگيري و تكرار  شكلهاي  زمينه پيش: ابتدايي فيلم ةنيم
. شـود  مـي  مينا در مورد خودش روي تصاوير آغـاز هاي  يا مونولوگها  گويي پالن اول فيلم با تك

 نخسـتين اطالعـات مـا در مـورد شخصـيت اصـلي زن فـيلم شـكل        هـا   گويي با اين تكدرواقع، 
گرفتـه در كـودكي    شكلهاي  واره طرح ،كنند مي آرنتز و فن خندرن بيانطور كه  همان. گيرد مي

از همـان  ]. 32، ص24[زنـدگي وي شـناخت و ارزيـابي كـرد      ةتوان با تحليل تاريخچ مي فرد را
يانـگ معتقـد   . شويم كه مينا در كودكي مادر خود را از دست داده است مي متوجه ،ابتداي فيلم

                                                        
1. voice - over 
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 وارة طـرح  اصـلي  هـاي  ر در سـنين پـايين يكـي از سرچشـمه    است كه از دست دادن پدر يا مـاد 
 شـكل  يزنـدگ  ليـ در اواهـا   واره طـرح از  ياريبسـ  ،از ديـدگاه او . ]119، ص13[رهاشدگي است 

شخص  يزندگ يد، سپس خود را به تجارب بعدننك مي دايبسط و گسترش پ جيتدر به رند،يگ مي
 وارة هـاي طـرح   ترين محرك كه قويكند  مي يانگ همچنين بيان]. 29، ص15[ كنند مي ليتحم

حقيقي و واقعي همچون طالق، نقل مكان كردن يك شـخص يـا مـرگ    هاي  جدايي«رهاشدگي 
در . ]111، ص13[» شوند مي تري نيز شامل رويدادهاي ظريف اما عوامل محرك معموالً ،هستند

رتباط بـا پـدر،   به مواردي چون طالق، ترك تحصيل، قطع ا ،عالوه بر مرگ مادر مينا ،روند فيلم
. شـود  مـي  نيـز اشـاره  ) اش دوست قديمي ةشوهر و خان ةپدري، خان ةخان(متعدد هاي  نقل مكان

و پـدر نيـز از    گردد ميپس از طالق نزد پدر خود باز ن ،شود نمي به داليلي كه در فيلم بيان ،مينا
ال كار و شـغلي  او پس از رهاكردن اجباري تحصيالت و ترك دانشگاه به دنب. گيرد نمي او سراغي

كنـد،   مـي  آيال، كه با تنهـا فرزنـدش زنـدگي    ،دوست خود ةطور موقت در خان مناسب است و به
ـ  ،اما پس از استخدام در رستوران و آشنايي با كامران. شود مي مستقر دوسـت خـود نيـز     ةاز خان

 ةدر نيمـ درواقع، برخي حوادث زندگي مينـا  . شود مي قطعها  آن د و ارتباط بيننك مينقل مكان 
همچون مرگ مادر، طالق و رهاشدن از طرف همسر، قطع ارتباط و رهاشدگي از طرف  اول فيلم

هـايي دانسـت كـه نشـان از      تـوان از محـرك   مـي  متعـدد را هاي  پدر، دوست و نقل مكان كردن
  .)1 تصوير(در شخصيت او دارد » رهاشدگي« وارة طرحگيري و تكرار  شكل

  

  رهاشدگي وارة طرح گيري و تكرار شكل. 1 تصوير
  
  

وارة  طرح
رهاشدگي

مرگ مادر در  
كودكي

طالق و رهاشدن  
از طرف همسر

 نقل مكان كردن

هاي متعدد

قطع ارتباط و  
رهاشدگي از طرف  

دوست

قطع ارتباط و  
رهاشدگي از طرف  

پدر
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اول فـيلم برجسـته    ةدر نيم ياديتا حد زديگري كه  وارة طرحرهاشدگي،  وارة طرحعالوه بر 
وظـايف   دادن فيلم در انجامهاي  مينا در بسياري از صحنه. وابستگي است وارة طرحآيد  مي به نظر
درخصـوص ايـن دو    انـگ ي. هـايش وابسـته اسـت    خود ناتوان بوده و به كامران و حمايت ةروزمر
 نيـز  يرهاشـدگ  ةوار طرحي هستند دچار وابستگ ةوار طرح معتقد است كساني كه داراي واره طرح
رهاشدگي كـار دشـواري    واره طرحوابستگي است بدون  وارة طرحند و تصور فردي كه واجد هست

  .]113، ص13[است 
حـل مشـكالت   (روزمـره  هاي  مسئوليت«ند قادر نيستند ا وابستگي وارة طرحكساني كه واجد 

را بدون ) گيري صحيح تكاليف جديد برآمدن و تصميم ةروزانه، تالش براي قضاوت خوب، از عهد
ايـن حالـت اغلـب بـه صـورت      . طور قابل قبـولي انجـام دهنـد    ديگران به ةمالحظ درخوركمك 

ييد وابسـتگي مينـا بـه كـامران     أچند سكانس مهم در ت. ]36، ص14[» شود مي درماندگي ظاهر
مينـا بـا اضـطراب و دسـتپاچگي در حـال       ،در مـورد اول . مربوط به كار مينا در رستوران اسـت 

مينـا پـس از   درواقـع،  . كردن انـواع سـاندويچ همبرگـر بـه كـامران اسـت       توضيح مراحل درست
ييد أكارآموزي بايد مراحل مختلف كار در اين شغل را در حضور كامران مرور كند تا در صورت ت

اين شغل آرامـش و تسـلط بـه خويشـتن در حـين      هاي  يكي از ويژگي. دام شودوي بتواند استخ
رغم اضطراب و دستپاچگي مينـا تصـميم بـه اسـتخدام      به ،اما كامران ،سريع كار است دادن انجام
  .شد نمي مينا در آن رستوران استخدام ،اگر كمك كامران نبوددرواقع، . گيرد مي وي

رستوان پر از مشتري است و مينا به دليـل زيـادبودن    مربوط است كهاي  همورد دوم به صحن
آمـاده  هـا   دستپاچه شده و قادر نيست با آرامش و سرعت الزم غـذا را بـراي مشـتري   ها  سفارش

د و پـس  نـ ك ميبه مينا اعتراض ها  موقع ساندويچ نشدن به مسئول تحويل غذا به دليل آماده. كند
در اينجا نيز با پادرمياني كـامران  . افتد مي درماندگي به گريهها، مينا با  از درگيري لفظي بين آن

  .شود مي ختم به خير مسئله
آورد از رسـتوران   مـي  سرانجام مينا به دليل ناكارآمدي و مشكالتي كه در محل كار به وجود

كردن كاري موقت و بسيار سـاده در آپارتمـاني كـه خـود در      اما كامران با فراهم ،شود مي اخراج
كند كـه مينـا در آرامـش و دور از مـردم و مشـكالت       مي ر مينا قرار داده شرايطي را ايجاداختيا

  .احتمالي به شغل و كاري مشغول باشد
هاي كامران در يكـي از جمـالت كليـدي وي بـه      وارة وابستگي در مينا و حمايت وجود طرح

. كنـد  ا نمايـان مـي  اي خـود ر  شـود، بـه صـورت برجسـته     مينا، كه چندبار در فيلم نيز تكرار مي
... هروقت زنگ بزني، من زيـر چهـار دقيقـه اونجـام    «: گويد كامران چندين بار خطاب به مينا مي

پـردازد، وي   مينا نيز در چند جاي فيلم، كه بـه تحسـين كـامران مـي    . »!ها مثل اورژانس اروپايي
ـ  » ...فرشـتة حـامي مـن   ... قابل اعتماد«: كند را با اين صفات توصيف مي ر يـافتن كـار و   عـالوه ب

رسـد احسـاس آرامـش و شـادبودن مينـا       مسكن و همچنين حل مشكالت محل كار، به نظر مي
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يابـد كـه    هايي اختصـاص مـي   هايي از نيمة اول فيلم به صحنه بخش. نيز به كامران وابسته است
در يكـي از  . بـرد  كامران براي گردش و تفريح مينا را بـه مـوزه، پيسـت اسـكي و رسـتوران مـي      

شـود،   هاي مينا با خودش، كه روي تصـاوير بيـرون رفـتن وي بـا كـامران پخـش مـي        ييگو تك
كـاري  ! ... شـاد بـودن  ... كه شاد باشيم] بيرون[رفتيم  مي«: گويد شنويم كه مي صداي مينا را مي

  ».كه در آن هرگز مهارت نداشتم
  

  وابستگي وارة طرحشكل گيري و تكرار . 2 تصوير
  

توانـد داليلـي بـر وجـود      مـي  اول فـيلم  ةه بـه مخاطـب در نيمـ   شـد  حوادث و اطالعات داده
. در شخصيت اصلي زن فيلم باشـد ) 2و  1هاي تصوير(» وابستگي«و » رهاشدگي«هاي  واره طرح

د و شـاهد  وشـ  مـي تا حد زيادي كمتـر   شدهذكر وارة طرحات مخرب دو تأثير ،دوم فيلم ةدر نيم
  .گيري تحولي در زندگي او هستيم شكل

  واره طرححركت به سمت تغيير و بهبود : دوم فيلم ةنيم
كـامران  . مينـا و كـامران اختصـاص يافتـه اسـت      ةشدن رابط دوم فيلم به سرد ةمحور اصلي نيم

شده شدت به كامران وابسته  كه به ،مينا. زند مي و كمتر به او سر گيرد ميتدريج از مينا فاصله  به
 .قرار و درمانده شده اسـت  يباز طرف وي  يافت پيامكتلفن و در يمداوم برا ياز انتظارها ،است

كـامران حتـي   . شـود  مـي  تر توجه روز به مينا بي برد و روزبه مي او بيشتر در سفرهاي كاري به سر

واره وابستگي طرح

يافتن شغل 

يافتن مسكن

احساس آرامش و 
شادي

حل مشكالت  
محل كار
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زدن و  كنـد و مينـا حتـي بـراي بنـزين      نمي مينأديگر همچون گذشته مينا را از نظر اقتصادي ت
  .روست غذاي خود نيز با مشكل روبه ةتهي

 ،اول ةدر نيمـ . اول اسـت  ةدوم فيلم در تضاد كامل با نيمـ  ةشخصيت كامران در نيمواقع، در
و  دهيـ دحـال   بـه  تـا اسـت كـه    يمـرد  نيتـر  و برازنـده  نيتربـا يز ،نايخود م ةبنا به گفت ،كامران
نامهربـان و   يتيبـه شخصـ   ،ناگهان به ،لميدوم ف ةمياما در ن. داند مي خواب هياو را شبهاي  محبت

حالت  ،يكن مي داغونم يوقت«: ديگو مي در اعتراض به او نايكه م نحوي به ؛شود مي ليتبد رحم  يب
  ».رميخواد بم مي دلم... درب و داغونم... خوشحال باش. شه يخوب م

تـوان بـا رويكـرد     مـي  يـايي او بـا مينـا را   ؤشـاد و ر  ةناگهاني كامران و پايان رابط ةتغيير روي
 ابتدا بايد به ياد بياوريم كه تماشاگر در تمام فيلم كامران را از نگاه مينااما  .دكرتبيين  واره طرح
شـود و هـر    نمـي  كامران داده ةاطالعات زيادي از شخصيت و گذشت ،در روند داستان. شناسد مي

مـرگ مـادر در    ةمينا پـس از ضـرب  . داند از زبان مينا بيان شده است مي آنچه مخاطب از كامران
ناچار از شـوهر معتـاد    آن، درگير يك ازدواج ناموفق شده و بههاي  سختي كردن كودكي و سپري

حـال از حمايـت كـافي پـدر      عـين  او در. ه اسـت شد  خود طالق گرفته و مجبور به ترك دانشگاه
هـاي   واره طـرح بـه دليـل وجـود و تـداوم      ،بنـابراين . ه اسـت بهـره بـود   خود نيـز بـي   ةخورد سال

هـا   واره طرحعلت اين امر به ويژگي . شود مي ه جذب كامران، ناخواست»وابستگي«و » رهاشدگي«
  .ندا زننده و تكرارشونده مربوط است كه آسيب

 ميشـو  مـي  متمسكها  آن شوند، باز هم به مي باعث رنجش ما ]ها واره طرح[ كه يزمان يحت
  .]27، ص13[

شدن آن  فعالشود كه به  مي هايي كشيده به سمت موقعيت ،ناخودآگاه ،فرد ،به عبارت ديگر
رهاشدگي دارند  وارة طرحكساني كه  ،كند مي گونه كه يانگ بيان همان ،مثالً؛ انجامد واره مي طرح

از نظـر  «هـا   واره طـرح ]. 27، ص13[هستند ها  آن كردن شوند كه مستعد ترك مي جذب افرادي
عنـا كـه   به ايـن م ]. 25، ص8[» كنند تا جذب برخي حوادث آشنا شويم مي رفتاري ما را هدايت

تـرين سـازوكاري اسـت كـه      در زندگي آشناترين و روشن واره طرحكنش و واكنش حاصل از آن 
  .شناسد مي شخص در زندگي خود

. نـد ا بخـش  شآشنا و آرامها  آن. دهند مي ينيب شيو پ نانيبه ما حس اطم هياول يباورها نيا
اسـت كـه    ليدل نيبه هم. دهند مي خودتان را به شما ةبودن در خان حسِها  آن گر،يعبارت د  به

 رييـ تغ يسـخت  بـه  يزندگهاي  همان تله اي] ها واره طرح[...] [معتقدند كه  ياسان شناختشن روان
  .]27، ص13[كنند  مي
آشـنا،  اي  هشـود وارد رابطـ   مـي  رهاشـدگي و وابسـتگي در مينـا باعـث    هـاي   واره طرحوجود 

بـه ايـن   . مجـدد و وابسـتگي بيشـتر نـدارد    بخش اما ناپايدار شود كه عاقبتي جز رهاشدگي  آرام
مينا همچون بازيگر تئاتري است كـه  . شود مي رهاشدگي و وابستگي براي او تكرار ةچرخ ،ترتيب
از ايـن  . زنـدگي اسـت   ةخود در صـحن هاي  واره طرحقادر به ايفاي چند نقش آشنا يا همان  فقط
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 ، زيـرا غيير اساسي كرده اسـت سختي بتوان گفت كه شخصيت كامران در طول فيلم ت به ،ديدگاه
موقـت  اي  هشويم كامران از همان ابتدا به دنبال رابط مي اول فيلم متوجه ةبا نگاهي دوباره به نيم

روشـني ببينـد و    شـود كـه واقعيـات را بـه     مي در مينا مانعها  واره طرحاما وجود  ،و زودگذر است
  .دريغش دريابد بيهاي  هدف و مقصود كامران را از حمايت

شوند فرد فقط به اطالعات  مي گذارند و سبب تأثير ميبر روند پردازش اطالعات ها  واره رحط
را ناديـده   واره طـرح توجه كند و اطالعات ناهمخوان يـا ناهمسـو بـا     واره طرحهمسو با محتواي 

  ].12، ص11[بگيرد 
كـه در يكـي از   شود  مي ناپايدار و موقت با او باعث ةغفلت مينا از قصد واقعي كامران و رابط

عنـوان مهمـان و بـا هـدف آشـنايي و       فيلم تصور كند كامران قصد دارد مادرش را بههاي  صحنه
شـود كـه    مـي  كردن مقـدمات پـذيرايي متوجـه    اما پس از فراهم. خواستگاري به آپارتمان بياورد

داري بوده كه براي مدت كوتـاهي بايـد از آن در آپارتمـان نگهـ    اي  هگرب منظور كامران از مهمان
طـوالني   ةتوانـد خنـد   مـي  سختي افتد و به مي كامران پس از فهميدن اشتباه مينا به خنده. كند

  .يابد خود با كامران درنمي ةاما در اينجا نيز مينا همچنان حقيقت را در رابط. خود را قطع كند
خـورده و   اما براي مينا رهاشدگي از طرف كامران با رهاشدگي از طـرف دوسـت، پـدر سـال    

وابستگي ديديم كه مينا از نظر شغلي، مـالي   وارة طرحدر بررسي . هر معتاد بسيار تفاوت داردشو
درد ايـن   ،بنـابراين . دنيـاي اوسـت   ةكـامران همـ   و احساسي به كامران وابسـته اسـت و تقريبـاً   

شـدن و   يانگ معتقد اسـت فـرد پـس از تـرك    . رهاشدگي براي مينا بسيار سخت و جانكاه است
شـود   مي از احساسات منفي چون ترس، اندوه و خشماي  هطوالني، دچار چرخ شروع يك جدايي

شـدن تـا حـدي دچـار ايـن       مينا نيز پس از تـرك  .]112، ص13[شدن نام دارد  ترك ةكه چرخ
كه ديگر  نحوي به ؛شود مي او نمايان ةتدريج درماندگي و استيصال در چهر د و بهوش مياحساسات 

  .مثل گذشته زيبا و شاداب نيست
مينـا در ايـن مـدت    . اوج طوفان دروني و روحي مينا با طوفاني بيروني در فيلم همراه اسـت 

اما يك شب طوفاني شـديد و  . كرد مي تنها و رهاشده در آپارتمان كامران روزهاي بدي را سپري
ـ   وشـ  مـي ر اثر باد و طوفان شديد برق خانه قطـع  ب. گيرد ميناگهاني در  هـم ه د و وسـايل خانـه ب

ـ كـه   را هايي توان بستن درها و پنجره ،كه از تاريكي خانه و طوفان بسيار ترسيده، او .ريزد مي ر ب
 پنـاه اي  هبه گوشـ  ،زده و درمانده وحشت ،بنابراين. ندارد خورند مي همه اثر باد با صدايي مهيب ب

رسـد مينـا از    مـي  بـه نظـر   ،بعد از ايـن اتفـاق  . رود مي برد و سرانجام از شدت ترس از هوش مي
د و دليـل  نـ طور صريح با كامران صحبت ك گيرد به مي تنهايي و بالتكليفي خسته شده و تصميم
كامران به او اطالع داده بود كه براي يك مسافرت كاري . تغيير رفتار و احساسات او را جويا شود

مينـا در پـي تصـميم ناگهـاني خـود بـراي صـحبت بـا كـامران          . ديگر عازم خارج از كشور است
فرودگـاه   امـا در . هايش را با او مطرح كنـد  تا قبل از عزيمت، حرف ود؛ر ميبه فرودگاه سراسيمه 

بيند كه صاحب اصلي همان رستوراني است كه مينا پـيش از ايـن در    مي كامران را همراه با زني
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بـراي مينـا بـا درد و درمانـدگي      كامران كار شدن شخصيت واقعي و فريب روشن. كرد مي آن كار
د و وش ميشهر سرگردان هاي  ابانيدر خ انيو گر آشفته يبا حالكه  حدي به؛ است شديدي همراه

  .توان بازگشت به خانه را ندارد يحت
د و با وش ميمخرب در خود هاي  دوم فيلم متوجه برخي ويژگي ةرسد مينا در نيم مي به نظر
 واره طـرح مكان بهبـود  توان از ا مي در اينجاست كه. را تغيير دهدها  آن خواهد كه مي تمام وجود

  .در شخصيت وي سخن گفت
چراكـه   ،كننـد  مـي  سـختي تغييـر   بهها  واره طرح. دشوار و طوالني است واره طرحروند بهبود 

  ].58، ص15[اند  با باورهاي فرد در مورد خودش و محيط پيرامونش گره خورده عميقاً
شدن به  و در صورت ترميم شوند مي تر و برخي ديگر دشوارتر ترميم آسانها  واره طرحبرخي 

تـر از   دهـد و سـريع   مي نيز كمتر رخها  آن مربوط بههاي  شوند و هيجان مي ميزان كمتري فعال
 ].43، ص11[بازد  مي قبل رنگ

وارة وابسـتگي در   در مـورد خواسـت مينـا بـراي تغييـر طـرح        هـاي كليـدي   يكي از سكانس
گيرد، اما درحقيقـت   اش صورت مي بهگوهايي مربوط است كه درظاهر با گرو شخصيتش به گفت

يابد كه كامران او را رها  مينا پس از اينكه در فرودگاه درمي. گوهاي دروني او با خودش استو گفت
اي كـه در آپارتمـان خـود از آن     شـود، امـا گربـه    ها سرگردان مي هدف در خيابان كرده است، بي
مانده  درماندگي با گربه، كه تنها همدم باقياو با گريه و از سر . كرد نيز همراه اوست نگهداري مي

. خواي، خودت براي خودت بسي تو كسي رو نمي«: گويد كند و به او مي براي اوست، درد دل مي
مينـا پـس از سـكانس    » .قـدر محتـاج نباشـم    اين. دادي كه مثل تو بشم كاش به من هم ياد مي

آمـده را پشـت سـر     ن حوادث تلخ پيشرسد بحرا ها در شهر، به نظر مي زدن ها و پرسه سرگرداني
تر شده و به  او در ادامة فيلم آرام. كنيم گذاشته و تغييراتي اساسي در رفتار و افكار او مشاهده مي

  .گيرد اي مستقل و با اعتماد به نفس بيشتر براي زندگي جديد خود تصميم مي شيوه
ري يا قطـع ارتبـاط بـا افـراد     رهاشدگي، دو واره طرحتغيير هاي  يكي از قدم ،از ديدگاه يانگ

خود و  ةدادن به رابط داستان، مينا براي پايان ةدر ادام. ]132، ص13[ثبات است  متعهد و بي غير
كاري كامران بـه   در آنجا فريب. تا ماشين كامران را به او تحويل دهد ودر ميكامران به رستوران 

رسد  مي اما مينا كه به نظر. شود مي او و همچنين زني كه صاحب رستوران است براي همه فاش
جـا   همـان  ،كامران را پشت سر گذاشته و ديگـر بـه او وابسـته نيسـت     از سويشدگي  بحران رها

درواقع، پس از . د و زندگي جديدي را در پيش گيردنگيرد براي هميشه او را ترك ك مي تصميم
 سـالم پاسـخ  اي  هبـه شـيو   هـا  واره طـرح  ةبرانگيزاننـد هـاي   بـه محـرك  «افراد ها،  واره طرحبهبود 

 ،گـردد  ميبـاز  ،كه اكنون بيمار شده، مينا پيش پدرش ،در انتهاي فيلم]. 59، ص15[» دهند مي
او خطاب به هاي  واكنش مينا به مرگ پدر و مونولوگ. كند مي اما پس از مدت كوتاهي وي فوت

 نايم ر شخصيتنشان از تغييري اساسي د ،شود مي كه روي تصاوير مزار وي شنيده ،روح پدرش
تر بـه خـود    مثبت ي، نگرشواره طرحيانگ نيز معتقد است افراد بعد از بهبود . استقالل وي دارد و
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... پـدر «: گويد مي او خطاب به روح پدرش ،در بخشي از اين ديالوگ]. 59، ص15[كنند  مي پيدا
ديگـه  «: كند كـه  مي و در جمالتي ديگر اعالم» حواسم به خودم هست... م من خيلي تغيير كرده
خـوام بيـدار    مـي  ...ش بخوابم كه به چيزي فكر نكـنم  هخوام هم نمي ديگه...  خواب از سرم پريده

  ».مونم مي هر چقدر درد بكشم بيدار... باشم

  گيري نتيجه
روان زني به نام مينـا در  ق و پنهان يعمهاي  هياليي بازنماپردازي و  به شخصيت رگ خوابفيلم 

» وابستگي«و » رهاشدگي«از آنجا كه الگوهاي . پردازد مي و مسائل زندگي رويارويي با مشكالت
تحليل شخصيت اصلي زن اثـر از ديـدگاه    ،كرده است در روند داستان به شكل بارزي نمود پيدا

  .آن فراهم آورد ةتواند خوانشي متفاوت از حوادث فيلم و روند متضاد دو نيم واره مي طرح
 درخـور  تـأثير كـودكي   ةكـه دور  در اين خصوص اسيشن رواناكثر كارشناسان و متخصصان 

بر اين اساس  واره طرحبنياد رويكرد . توافق نظر دارند ،گذارد مي به جاها  توجهي بر زندگي انسان
هـا   واره طـرح  .زنـدگي وي در آينـده اسـت    ةزمينـ  فرد در كودكي پـيش  ةاست كه تجربيات اولي

نـد كـه ديـدگاه مـا در     ا ر اثر تجربيات اوليه در كودكيبگرفته  باورهاي بنيادين يا الگوهاي شكل
د و وشـ  مـي در زنـدگي افـراد تكـرار    هـا   اين الگو. دهند مي مورد خود، اطرافيان و جهان را شكل

مبنـاي  » وابسـتگي «و » رهاشـدگي « وارة طـرح ها، دو  واره طرحاز ميان . كنند مي سختي تغيير به
  .تحليل فيلم در اين مقاله بوده است

 ةنيمـ . دكـر توان فيلم را به دو نيمه تقسيم  مي شود كه مي روايتاي  هث داستان به گونحواد
 مينـا در مـورد يـافتن    ،داستان ةدر ادام. اول فيلم به آشنايي مينا با كامران اختصاص يافته است

همچـون   شـده در ايـن نيمـه    اطالعات بيـان . شود مي وابسته اوبه  يسرپناه، شغل و گذران زندگ
دوسـت و   و از طرف پـدر  يشدن از طرف همسر، قطع ارتباط و رهاشدگ ر، طالق و رهامرگ ماد

در او » شـدگي  رهـا « واره طـرح گيري و تداوم حضـور   نشان از شكلمتعدد هاي  نقل مكان كردن
مشـكالت   پيداكردن شغل، مسكن، رفـع  ةهمچنين وابستگي شديد مينا به كامران در زمين. دارد
در » وابسـتگي «وارة  طـرح حساس شادي و آرامـش دليلـي بـر وجـود     آمده در محل كار و ا پيش
تـوان   مـي  در شخصيت زن فيلم را» وابستگي«و » رهاشدگي« وارة طرحواقع، وجود دو  در. اوست

 ةدر نيمـ . در وقوع مشكالت و حوادث تلخ و دردسرساز در زندگي او دانست مؤثراز جمله عوامل 
امـا رونـد   . آيـد  مـي  به نمـايش در ها  آن جدايي مينا و كامران و نهايتاً ةشدن رابط دوم فيلم، سرد
 كه به نظـر  نحوي به ؛دوش ميتدريج در مينا تغييراتي بنيادي ايجاد  است كه بهاي  هحوادث به گون

  .يابد مي رهايي شدهذكر وارة طرحات مخرب دو تأثيررسد در پايان فيلم وي تا حد زيادي از  مي
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