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 بازنمایی آسیب های روانی و اجتماعی تهدید کننده نهاد خانواده در فیلم »شبی که ماه کامل شد«

 2عرفان محمدی،  1محمود گودرزی

 واحد سنندج دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه مشاوره خانواده-1

 روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکارشناسی ارشد -2

 چکیده

در طی سالیان گذشته و تا به امروز تغیرات عمده ای در سطح خرد و کالن جامعه به وقوع پیوسته است. سینما به عنوان مولفه 

ننده نهاد خانواده نقشی اساسی  را ایفا می کند و الیه ای اجتماعی در به تصویر کشاندن آسیب های روانی و اجتماعی تهدید ک

های پنهان نهاد خانواده را به تصویر می کشد. در واقع صدمات روحی، روانی و اجتماعی هریک از افراد را در هرکدام از بافت 

تماعی بود های موقعیتی و گفتمان های صورت گرفته منعکس می کند.  هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب هایی روانی اج

که از طریق سینما در چارچوب خانواده ها بازنمایی شده است. تغییر و تحوالت خانواده در جهان معاصر از مباحث کانونی 

روانشناسی خانواده در سالیان گذشته بوده است. پیدایش مقوالت اثرگذاری بر خانواده همچون رشد گفتمان های ایدئولوژیک 

ش فضاهای مدرن و شکاف عظیم طبقاتی شکل گرفته در اجتماع، ابعاد گوناگونی از خانواده ها و افراطی در خاورمیانه، گستر

را تحت شعاع خود قرار داده است. روش پژوهش حاضر بر اساس تحلیل گفتمان آسابرگر و روانشناسی گفتمانی است که 

پایه نظریات استوارت هال، آرتور آسابرگر و شد پرداخته شد. این پژوهش بر  "شبی که ماه کامل"بدین ترتیب به بررسی فیلم 

یورگنسن بنا نهاده شد و با بهره گیری از ابزارهای گفتمانی در نهایت به سرانجام های رفتاری و تعارضات روانی آسیب زایی 

همچون کمرنگ شدن نقش های خانوادگی هر یک اعضا، گسست های به وجود آمده در روابط زناشویی، ظهور تفکرات 

ی و شکاف های عظیمی در میان هر یک از نقش های مختلف خانوادگی دست یافتیم و تحلیلی منسجم و روانشناختی افراط

 ارائه دادیم.

 سینما، خانواده، آسیب روانی، گفتمان، بافت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

پرداختن به مسئله خانواده و بررسی الیه های پیدا و پنهان آن به منظور فهم تغیرات خانوادگی و گسست آن را می توان اساسی 

اساسی ترین مفاهیمی است ایران، خانواده و روابط خانوادگی یکی از  معاصر در سینمایترین هدف پژوهش حاضر خواند. 

ین پژوهش خانواده است. مضامین مشترکی در باب مسئله خانواده که آثار برگزیده محور اصلی اکه به آن پرداخته شده است. 

پرداخته اند در ارائه تحلیلی منسجم و روانشناختی با استفاده از تحلیل گفتمان و بررسی بافت های گفتمانی و مفاهیم  ها به آن

 تصویری و کنکاش قرار گرفته است مورد مطالعه که در این پژوهشاثری  زبانی، در این امر پژوهشگر را یاری خواهند کرد.

به میان افراد در خانواده روابط  فضایی اینچنینی ارائه می کند که دررا  گفتمانی ایدئولوژیکدر  ناپایداراز روابط خانوادگی 

ارزش های وفاداری، بی اعتمادی و ناامنی روانی، دروغگویی و پنهان کاری، خشونت و فردگرایی تنش آفرین  دگرگونی

. در پژوهش حاضر، تمام تالش پژوهشگر بر این است که بتواند تحلیلی جامع و موشکافانه از اثر برگزیده را ارائه آغشته است

 نمایید.

( را می توان نقطه عطف کارگردانی ایشان خواند. اگر بتوان فیلم ها را به 1350)ساخته نرگس آبیار  » شبی که ماه کامل شد«

گرم و سرد تقسیم کرد و فیلم های گرم را فیلم هایی دانست که راه به عواطف و احساسات بیننده می برند و آن ها را درگیر 

را در آن زمره دانست. دوگانه عشق در برابر خود می کنند و به نوعی برای مخاطب عشق و نفرت می سازند، می توان این اثر 

نشان می دهد چگونه راه شبی که ماه کامل شد تکفیر در این فیلم نسخه سینمایی مواجهه و نقد افکار مخرب و ویرانگر است. 

الیه  و رسم تکفیری منتهی الیه عشق را به منتهی الیه نفرت تبدیل می کند، و چگونه یک ایدئولوژی مخرب، تا درونی ترین

 های یک خانواده را منهدم می کند. 

(. در حقیقت امروز، این مفهوم همراه با 1395اجتماعی است )کرمی و فراهانی  -مفهوم خانواده دارای برساختی فرهنگی

تغییرات اجتماعی و فرهنگی، مسائل و چالش های جدیدی در نهاد خانواده پدید آمده است. سینما در جایگاه هنری که در 

ه دیالکتیک با واقعیت است به شناخت ما از تاریخ و واقعیت اجتماعی رنگ و لعابی نو می بخشد. در واقع سینما از سویی رابط

یک متن هنری ساختار یافته است و از سویی دیگر رویایی است که توسط مخاطب و با توجه به تجربیات او از زندگی تعبیر 

که سینما با زمینه اجتماعی اش رابطه تنگاتنگی دارد و می تواند شاخصی برای ( نیز معتقد است 1379) 1می شود. دووینیو

سنجش وضعیت فرهنگی و اجتماعی باشد و فهمی از وضعیت گروه های اجتماعی و شرایط اجتماعی باشد )راودراد و فرشباف، 

34:1387 .) 

بازنمایی آسیب های خانواده و جامعه دانست.  نرگس آبیار را می توان سرآغاز ایده ای نو و جدید در شبی که ماه کامل شد

روایتی سیال از یک شروع رمانتیک و پایانی تامل برانگیز است. مساله خانواده با غیاب ها معنا می یابد، این بدان معنا است که 
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، و در نهایت فقدان در فیلم نرگس آبیار با زنجیره ای از کمبودها مواجهیم، بی آیندگی، ناامیدی، دنیای بدون فانتزی و رویا

 امنیت و آزادی را می توان به خوبی مشاهده کرد.

ر شده « ذککامل شد هدف این پژوهش بازنمایی آسیب های روانی و اجتماعی تهدید کننده نهاد خانواده در فیلم »شبی که ماه

نرگس آبیار به نمایش درآمد، قدرت و نفوذ ایدئولوژی  شبی که ماه کامل شدآنچه که در  .از سینمای معاصر ایران است

افراطی در گسست یک خانواده است. در این اثر شاهد خانواده ای آشوبگر و ایدئولوژیک هستیم که همان جریان فکری 

 افراطی نهاد خانواده را درگیر خود کرده و لطمات گسترده ای را به آن وارد ساخته است. 

که سینما و تئاتر را می توان ابزاری جهت بازنمایی مسائل گوناگون در جوامع مختلف در نظر گرفت، و با توجه به این مساله 

بهره گیری هرچه بیشتر آن جهت ابراز و نمایاندن آسیب های روانی و اجتماعی در طیف های مختلف، بررسی آکادمیک و 

ایران را بیش از پیش ضروری می نماید. سینما بستری را علمی نهاد خانواده و آسیب های تهدید کننده آن در سینمای معاصر 

فراهم ساخته است تا فیلمسازان مختلف در جهت بازنمایی مسائل ریز و درشت اجتماع های گوناگون و مسئله خانواده دست 

خانواده را تحت شعاع به تولید آثار فاخر هنری بزنند. هرکدام از آنان با زاویه دیدی متفاوت نسبت به هریک از مسائلی که نهاد 

، مطالعه ای بر بازنمایی آسیب حاضرو سیطره خود قرار داده است قدم در این مسیر دشوار نهاده اند. در همین راستا پژوهش 

های روانی و اجتماعی تهدید کننده نهاد خانواده در سینمای معاصر ایران و در ژانر اجتماعی است، که با تمرکز بر تحلیل فیلم 

ای روانی مختلف صورت می گیرد. در سالیان اخیر وظیفه پژوهشگران در این حوزه بیشتر شده است، پرداختن به و آسیب ه

در  مسائل بینارشته ای و بینا رسانه ای در جوامع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. پژوهش حاضر تالشی است

پژوهش های آکادمیک است. پیشتر در حوزه های نشانه شناختی و جامعه مسوالنه در حوزه مسیر تحقق بخشیدن به اهداف 

شناختی و از زوایای مختلف به بررسی آثار سینمایی مختلف پرداخته شده بود، لیکن در حوزه های روانشناختی پژوهش های 

 پراکنده ای صورت گرفته است که از انسجام کافی برخوردار نبوده اند.

خت آسیب های روانی و اجتماعی تهدید کننده نهاد خانواده از طریق بررسی فیلم »شبی که ماه شنا حاضر هدف کلی پژوهش

در همین رابطه به دنبال یافتن پاسخ چنین سواالتی بودیم که تا چه اندازه بافت اجتماعی،  کامل شد« ساخته نرگس آبیار است.

د؟ و اینکه آسیب های روانی و اجتماعی موجب شکل گیری موثر بر شکل گیری تضادها و تعارضات در نهاد خانواده خواهد بو

چه گفتمانی در درون خانواده خواهد شد؟ در نهایت هم طرح این مساله که چگونه آسیب های روانی در گسست خانواده، 

جهت گیری های مختلف اعضای خانواده و شکل گیری نگرش های جدید در هر یک از اعضا موثر واقع خواهد شد پژوهش 

 د را پیش بردیم.خو
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 چارچوب نظری

اصل دقت نظر در این پژوهش توجه به مسئله بازنمایی آسیب های روانی و اجتماعی تهدید کننده نهاد خانواده در درام های 

اجتماعی است، پس در سطحی نظری باید اذعان داشته باشیم که فرض قضیه بر این اصل استوار است که می توان از سینما به 

بین فردی اعضای خانواده، مسائل اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ساختار خانواده و  عنوان ابزاری در به تصویر کشاندن روابط

 کشمکش های روانی و درونی هریک از خانواده ها باشد. 

می توان به این نتیجه رسید که هنر آیینه تمام نمای جامعه و منبع بسیار مهمی از اطالعات درمورد جامعه و در همین راستا 

این نتیجه رسید که به طرز شگفت آوری منعکس کننده جامعه است. فیلم های سینمایی را باید تحت تاثیر درنهایت باید به 

( به منظور رخنه کردن در الیه 58:2000شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه و وضعیت مردم خواند. بر اساس آرای جاروی )

ی، بررسی و واکاوی فیلم های سینمایی ژانرهای مختلف های زیرین و درونی یک جامعه جدای از انجام دادن تحقیقات میدان

که در آن جامعه به تصویر کشیده شده اند، طبیعتا چنین امری از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. هنر هفتم را باید یکی 

ین جهت می توان با در از ابزارهای استراتژیک که متاثر از زمینه و بافت فرهنگی، اجتماعی، و روانشناختی خود هستند و در ا

 نظر گرفتن تولیدات سینمایی مختلف کنکاش در باب جامعه را آغاز کرد در نظر گرفت.

 نظریه بازنمایی

بنابر نظر هال بازنمایی را می توان برساخت معانی مفاهیم موجود در بین اذهان از طریق زبان دانست. طرح این مساله در باب 

آن ها از طریق ابزارهای گوناگون مبحثی چالشی و دیرینه است. اصل این موضوع به عصر  رابطه مابین مفروضات و بازنمایی

فالسفه یونانی بازگشت می خورد، بسیاری از آن ها تمام هنر ها را تقلیدی از طبیعیت می دانستند. هدف این نوع کنش، قرابت 

توان اینگونه نتیجه گرفت که ذهن سوزه از مسیر  و تناسب ذهنییت و مفروضات و جهان واقعی و ارتباط بین آن ها است. می

(. در برابر این 275:1375تقلید بر این تالش است که با ابژه خود، ارتباطی تنگاتنگ و عاری از خشونت ایجاد کند )فرهادپور، 

و طبق دیدگاه نوین  دیدگاه می توان رویکرد زبانشناسان را قرار داد که به طریقی تماما متمایز برخورد می کند. بر این اساس

زبانشناسان، نظام شناختی و ادراکی انسان از ساختار زبانی آن جدا نیست. می توان اینطور بیان کرد که زبان هم در بیان مسائل 

ملموس واقعیات و شناخت اطراف و هم اینکه باید اذعان داشت که در تولید واقعیات نیز موثر است، به نحوی دیگر، زبان 

 . و واکنش های او نسبت به جهان استی بیرون را انعکاس نمی دهد بلکه بازگو کننده مفاهیم انسانی و کنش مستقیما دنیا

هال درمورد بازنمایی چنین اذعان می کند که: بازنمایی را می توان همان تولیدات معنای مفاهیم به وسیله زبان در ذهن ما در 

د شده به ما این اجازه را می دهد که به جهان واقعی اشیاء، رویدادهای مختلف، نظر داشت. این پیوند مابین زبان و مفاهیم ایجا

 (.35:1393انسان ها یا در اصل پدیده های خیالی، جهان تخیلی اشیاء یا رویدادهای خیالی اشاره کنیم )هال، 
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ور است که اجماعی از فعالیت های هال در میان نظام زبانی سه مقوله نشانه ها، اشیاء و مفاهیم را متذکر می شود و بر این با

متوالی، این سه عامل را به همدیگر مرتبط می سازد. او این فعالیت های انجام شده را بازنمایی می خواند و طبق این مساله بر 

 (.148:1391این باور است که معنا برساخت نظام های بازنمایی است )سروی زرگر، به نقل از رستگار خالد، 

شفاف سازی ارتباط مابین، بازنمایی، فرهنگ، زبان و معنا براین تالش است که مفاهیمی متفاوت از بازنمایی را هال به منظور 

 در یک دسته بندی نظری کلی به میان بکشد.

 (.148:1391)گیویان، به نقل از رستگار خالد،  –نظریه های برساختی  -3نظریه های بازتابی،  -2نظریه های تعمدی، 

ین پژوهش همان نظریه های بازتابی است. بر طبق نظریه بازتابی، کارکرد زبان به مانند یک آیینه، منعکس کننده هدف ما در ا

معنا و مفهوم دقیق و کامال منطبق با جهان است. به عبارتی دیگر می توان اذعان داشت که بازنمایی های رسانه ای پایه و اساس 

مر فراگفتمانی، فرا تاریخی و فرا زبانی وجود ندارد که کامال و بی عیب و نقص اصل واقعیت هستند. می توان گفت که هیچ ا

انعکاس یابد، بلکه باید بر این مساله تاکید داشت که هرگونه برداشتی از واقعیت، اصلی است که در زبان و گفتمان ساخته می 

 (.28:1378شود. مساله معنا را باید برساختی اجتماعی دانست )مهدی زاده،

خصصان این حوزه بر این عقیده اند که، المان هایی از جمله بافت تاریخی، روابط قدرت در جامعه، چارچوب و ساختارهای مت

فرهنگی و اجتماعی متناسب با هر جامعه، موجب تولید جهان بینی های زبان هستند و بدین طریق و از مسیر استفاده مکرر از 

ر ها و چارچوب ها، فرایندها و البته بینش های جهانی خود را دارای طبقه و منصبی زبان در اجتماع، روابط، بافت ها، ساختا

قدرتمند خواهند دید؛ با این مضامین، روابط دو طرفه و متاثر بودن دو سویه ای، مابین مولفه های مختلفی که آن اشاره شد و 

ن و زبرین معرفی کرده اند. در الیه زیرین در تقابل مسئله زبان قابل مشاهده است. در این مبحث، زبان را دارای دو سطح زیری

با ساختارها و الگوهای گفتمان محور هستیم، این در حالیست که در سطح زبرین به نظام ها و رابطه های مابین قدرت و حاکمیت 

اجمله ای، فاکتورهای روبه رو خواهیم شد. در این باب و در تحلیل گفتمان انتقادی باید اذعان داشت که فراتر از ساختار فر

زبانی، بافت و موقعیت هایی فراتر از زبان نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؛ می توان دلیل این امر را اینطور بیان کرد که 

گفتمان، مولفه های نظم دهنده تعین کننده روابط قدرت و علوم  در مسیر بازتولید امر حقیقی به شمار می آیند )سجودی، 

نحوی دیگر، باید اضافه کرد که در ساختارهایی فراتر از گفتمان، با رویه ها و ایدئولوژی ها مخفی در تقابل هستیم  (. به1385

که این اوامر معرف ساخت و معنی گفتمان است که از طریق ابزارهایی تحت عنوان چارچوب ها و عنصرهای گفتمان مدار، 

 نمایان می شوند. 
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 نظریه بافت نگر

پایه و اساس خود را بر مبنای نقش های متعدد خانوادگی، پیوند های خانواده و خانواده درمانی بنا  نهاده است،  ساختاری که

نگی و دیگر همکارانشان به آن پرداخته اند. در چنین -از تحلیل ها و نتایج تالش هایی سرچشمه می گیرد که ایوان بوزورمنی

سال در مجموعه ای از مقاالتش  30ر در نظر گرفته اند، می توان گفت در طی دیدگاهی که ایشان تحت عنوان درمان بافت نگ

( تاثیرپذیری داشته 1954) 2( مطرح شده اند که از نظریات روابط و تعامالت بین اشخاص فردی فیربرن1987نگی -) بوزورمنی

( گذاشته است. 1953) 3فردی سالیوان است که تاکید خود را بر مسائلی چون تعامالت مابین والد و فرزند و روانپزشکی بین

نگی از خانواده به عنوان نوعی نظام اجتماعی یاد می کند، او همچنین از این مسئله غافل نمانده است که واکاوی خانواده در 

 (.1991نگی، گرانبام و اولریچ،  -) بوزورمنیچیده تر و نگاهی تیزبینانه تر استعصر امروز نیاز به بررسی تعامالت پی

مفهومی که می توان از آن به عنوان چارچوبی بنیادی در نظریات بافت نگر یاد کرد اصول ضابطه های اخالقی و تعامالت 

است. بر این اساس، معاهده های اخالقی در میان اعضای خانواده از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است که بر آن پایه 

ضا از جانب یکدیگر رنگ و بوی رسمیت به خود خواهد گرفت. چنین زوایای سلیقه ها و چارچوب های اخالقی هرکدام از اع

اخالقی جنبه های مختلف روانشناختی فردی و دیگر ویژگی های سیستماتیک اعضا را شامل خواهد شد. از بناهایی که در 

چون به رسمیت شناختن جهت تحکیم تحقق بخشیدن به نیازهای هرکدام از اعضای خانواده موثر است می توان به عواملی هم

 (. 1991نگی، گرانبام و اولریچ،  -نیازهای اعضا، وفاداری، تعامالت سازنده و ساختارهایی از این دست اشاره کرد) بوزورمنی

اگر به صورتی دقیق تر به معانی ضمنی بافت بپردازیم، ناکام ماندن در اجتناب از تاثرات بین نسلی از مهمترین مسائلی است که 

ررسی قرار گرفته است. بدین سان که هیچ شخصی از ساختار ها و گفتمان های خانوادگی نمی تواند اجتناب کند و مورد ب

 (.1991نگی، گرانبام و اولریچ،  -تاثیرات اوامر پیشین نیز در نهاد خانواده امروز رسوخ خواهد کرد) بوزورمنی

بیانگر این امر است که موضوع سبک  7و گیدنز 6، زیمل5وبر، 4کنکاش در مورد اندیشه ها و نظریات کسانی همچون مارکس

زندگی و مسائلی در باب بافت زندگی از دیرباز مورد توجه علوم اجتماعی بوده است. اما این مبحث به عنوان موضوعی تحلیل 

هرطبقه ای ساختار بخصوص  گر در اندیشه های بوردیو و بودریار هم مورد توجه بوده است. بوردیو براین نکته توجه می کند که

خود و سبک های زندگی همگانی را به وجود خواهد آورد، همگانی شدن را باید اینگونه توصیف کرد که به قدری منجر به 

 (. 46: 1392تغییر افکار و ایده های می شود که گاهی اوقات می تواند یک ضد ارزش را ارزش بنمایاند )عالسوند، 
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یده های وبر و مارکس، تعریفی منسجم تر از طبقات اجتماعی ارائه کرده است. ایشان بعدهای اقتصادی ، با هم آمیزی ا8بوردیو

و فرهنگی را جزء مباحث مربوط به طبقه می داند. ایشان در اظهار نظری، بر اساس سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

م و انواع سرمایه ها موجب شکل گیری طبقه خواهند شد، منش به بحث در مورد طبقه می پردازد. ایشان اذعان دارند که حج

افراد در هر بافت و طبقه، آن ها را به هم نزدیکتر می کند و بر این اساس موجب شکل گیری سبک های زندگی متفاوتی 

 (. 71-70: 1386خواهند شد )حمیدی و فرجی، 

(، و از این جهت می 9213:6ماعی خود در تعامل است) دووینیو، بر این اعتقاد است که سینما با بافت فرهنگی و اجت 9دووینیو

 (. 9210:13توان این ادعا را داشت که سینما به عنوان شاخصی برای وضعیت اجتماعی و فرهنگی عمل می کند. )دووینیو، 

 نظریه آسیب شناسی روانی و اجتماعی

انواع رفتارهای نابهنجار و دارای مشکل بوده است. این  انسان چندین هزار سال است که در پی بررسی و تحت کنترل در آورن

نکته را باید اضافه کرد که، تالش های صورت  گرفته از نظریات و انواع مدل های رفتاری و هیجانی معروف نشات گرفته 

ر بوده اند که عواملی است. هدف این مدل ها توضیح این امر است که، چرا افراد »اینگونه عمل می کنند«. افراد همیشه بر این باو

خارجی و بیرون از بدن ومحیط، بر رفتار، افکار و هیجانات تاثیر گذار هستند. خدایان، شیاطین، ارواح و انواع پدیده های دیگر 

 .(1394)بارلو، دیورند، تاثییرات آن ها غافل نبوده اند مانند میدان های مغناطیسی و یا ستاره ها، از عواملی بوده اند که از

با در نظر گرفتن عوامل موثرمحیطی و زنتیکی، بر طبق تعریف ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 

(5-DSM)10 نابهنجاری های روانی را باید نوعی ناکارایی در درون فرد که با نارحتی و اخالل در کارکرد و پاسخی همراه ،

نخواهد بود در نظر گرفت. ناکارایی روانی، فروریزی کارکرد شناختی،  قبولخواهد بود که از لحاظ محیطی و فرهنگی قابل 

 (.1394)بارلو، دیورند، هیجانی و رفتاری است.

( بر این باور است با صنعتی شدن اوامر و جهان پیشرفته، مهاجرت های شکل گرفته در توسط افراد و هجوم به 1376گیدنز )

ار تولید خارج و چارچوب خود را درهم شکست، از آن به بعد بود که درهم شهرها، تدریجا خانواده از شکل یک ساخت

به دنبال آغاز و رشد مدرنیته در غرب، به طبع خانواده های ایرانی تحت تاثیر . آمیختگی مفاهیم کار و خانواده به هم خورد

رمایه، گسترش شهرها و تغیرات شرایط این عصر، ساختار خود را از طریق دریافت پیامدهای صعنتی شدن، رشد و توسعه س

(. تغیراتی 1386عمده ای که می توان اذعان داشت در بیشتر بافت جمعیتی و حتی شهری رقم خورد، دچار تغیر دید )ارمکی، 

که در ساختار خانواده پدید آمد، دگرگونی های نسلی، تغیرات عمده در نظام ارزش گذاری ها، سبک های متنوع فرزند 

سب قدرت در خانواده ها و نظام پولی، تمامی این عوامل، مجموعه ای از نارسایی های، اختالل و آسیب های پروری، تغیر منا
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بزرگ روانی و اجتماعی را برای خانواده ها به دنبال داشته است. فقر، خیانت، بزهکاری، حاشیه نشینی، اعتیاد، تغیرات کلی 

 درنظام های خانوادگی و ارزشی ... .

تباطات کالمی در خانواده و افت محسوس نظارت این نهاد، در مواجهه شدن با بی نهایت ارزش، نگرش، سبک کاهش یافتن ار

 زندگی و شخصیت های گوناگون و مختلف منجر می شود تغییرات و آسیب های اسای را شاهد باشیم. 

 روش شناسی پژوهش

، در مقابل سایر رویه های مورد استفاده در روان شناسی 12در زمان بررسی عملی و تجربی گفتمان 11بحث روانشناسی گفتمانی

شناختی که کار اصلی آن ها تمرکز بر کنکاش در باب چارچوب های ناملموس زبان است، و بر خالف دیگر رویکردهای 

کدام از آن دو رویکرد بر آثاری تعین شده از مباحث ساختارگرا و پساساختارگرا که باید  بر این مساله تاکید داشت هیچ

مراودات اجتماعی دقت نظر ندارند، به بررسی نحوه کاربرد مسئله زبان آن هم در یک فضا و زمان مشخص تمرکز دارد. عمده 

نی ترین تفاوت روانشناسی گفتمانی با طیف گسترده ای از دیگر نقطه نظرهای کیفی از این قرار است که روانشناسی گفتما

دیدگاه متفاوتی به بده بستان های زبان، معنا و حاالت مختلف روانی افراد دارد. بنابراین و بر اساس این رویکرد معنا را باید در 

تعامالت و ارتباطات اجتماعی را نمی توانیم  .زبان کنکاش کنیم و نهایتا به منظور تحلیل معنا، زبان باید مورد ارزیابی قرار بگیرد

حی بشناسیم مگر در صورتیکه نقش زبان را در ایجاد گفتمان هایی که شالوده این ارتباطات هستند به دقت تحلیل به طور صحی

کنیم. تحلیل گفتمان در آغاز بیشتر ماهیتی بر پایه ی زبان داشت و تدریجا، با اضافه شدن ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک، به تحلیل 

ات  پژوهشگرانی که به منظور فهم فرهنگ از رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان استفاده انتقادی گفتمان تبدیل شد. بر اساس نظری

می کنند، در رفتارها و متون به ظاهر معمولی زندگی روزمره )رفتارهایی مانند خرید از فروشگاه ها، انتخاب لباس برای حضور 

ها، سریال های تلویزیونی، آگهی های تجاری، ...(  در مناسبت های مختلف اجتماعی، متن هایی مانند فیلم های سینمایی، رمان

ایدئولوژی همواره به صورت استتار شده وجود دارد. می توان این ادعا را داشت که واژه کلیدی این بحث، قدرت است. نظریه 

نوشته های  پردازان و پژهشگران انتقادی گفتمان در پی این هدف هستند که نوع بازنمایی تعامالت و معاشرات اجتماعی در

فرهنگی را بر پایه ی سهم نهاد مختلف اجتماعی از قدرت موشکافانه بررسی کنند. کارکرد زبان از دیدگاه آنان، عالوه بر 

بازنمایی کننده شرایط و نظم اجتماعی و سیاسی، نظام و سلطه حاکم بر سایر اقشار اجتماعی از جانب یک نهاد اجتماعی خاص 

 (.1396)یورگنسن و فیلیپس، د و هم آنکه موجب تضعیف آن بشودخشرا هم می تواند قدرت بب

در کتابی که با همکاری یکدیگر به رشته تحریر درآورده اند تحت عنوان تحلیل گفتمان،  14و نلسون فیلیپس 13سینتیا هاردی

( اظهار میکنند که: محققان و کاوشگران طرفدار دیدگاه ها و رویکردهای کیفی 6:2002بررسی فرایند های برسازی اجتماعی )
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به این قضیه پی ببرند که این کل اجتماعی برای  سنتی در کل یک دنیا اجتماعی را در نظر می گیرند و بر این تالش اند تا

افرادی که در آن مشارکت دارند چه داللت های گوناگونی دارد. اما کنشگران و تحلیلگران گفتمان در مسیر بررسی و آنالیز 

دام فرایند و در اندیشه ها و ابژه های برآمده از جوامعی که دنیای اطراف ما مملو از آن ها است قرار گرفته اند. اینکه طی ک

کدامین شرایط به خود موجودیت بخشیده است؟ در مقابل دیگر روش شناسی های کیفی که درصدد قابل فهم کردن و روشن 

ساختن واقعیت های موجود در جامعه اجتماعی هستند، تحلیل گفتمان بر این تالش است که طرز ساخته شدن این حقیقت را 

ش برای کاوش این موضوع است که ماهیت زبان چگونه موجب برساخت پدیده های مختلف برمال سازد. تحلیل گفتمان در تال

در جوامع گوناگون می شود، و یا اینکه زبان از طریق کدام فرایند موجب بازنمایی و روشن شدن آن ها می شود. به زبانی 

تماعی نیست، اینکه خود آن موجب پیدایش دیگر، تحلیلگران گفتمان بر این باوراند که گفتمان فرایندی منتهی به دنیای اج

 (.2002جهان می شود. جهان بدون گفتمان غیر قابل تصور است)هاردی و فیلیپس، 

 ابزارهای پژوهش

 اذهان، هویت، خویشتن

اذهان، هویت های مختلف و خویشتن های گوناگون در تعامالت و مراودات اجتماعی شکل می گیرند. اگر گذری به آرای 

گوتسکی و مید بیاندازیم می توان به این نتیجه رسید که روانشناسان گفتمانی بر این عقیده آرای خود را استوار باختین، وی

 (.1396ساخته اند که ذهن و خویشتن در طی فرایند نهادینه شدن مراودات اجتماعی به سرانجام می رسند)یورگنسن و فیلیپس، 

زی حاالت و موقعیت خود در طبقه بندی های خاص در فضاها، روایت ها و خردساالن درکشان از خود را از مسیر درونی سا

گفتمان های گوناگون تولید می کنند. آن ها با در معرض گفتمان ها و گفت گوهای مختلف قرار دادن خود، نظر دادن و بحث 

د. کودکان از طریق بازی کردن کردن در باب اطرافیان و خود، باید به احساسات و افکار مختلف هم اشاره کرد، را می آموزن

و روایت هایی که خودشان راوی آن هستند جوانب مختلف شخصیت خود را نمایانگر می سازند، آن را مورد آزمایش قرار 

(. خویشتن 1996می دهند، و در نهایت در آن مورد و با در نظر گرفتن جوانب مختلف نهایتا به توافق می رسند )وترل و میبین،

نی تنها یک بار در زندگی و آن هم در دوران کودکی شگل نمی گیرد، باید اظهار داشت که قضیه ای کامال در به هیچ عنوا

تضاد با این مسئله است. خویشتن در پی روندی متحرک و نه ایستا، در تمام طول عمر، به وسیله شرکت داشتن در روایت های 

کل می گیرد. چنین تعریفی از خویشتن، تفاوت مابین دنیای خارجی مختلف و گفتمانی در مراودات اجتماعی ای که به خود ش

خویشتن را مسئله ای متکی بر رابطه و نسبت می  و بیرونی شخص و دنیای درونی آن کم رنگ خواهد شد. باید اضافه کرد که

از این قضیه می توان  دانند: شخص، خویشتن، آگاهی و ذهن را تماما به عنوان مسائلی اجتماعی با آن ها برخورد شده است.

چنین نتیجه گرفت که دیگر نباید معنای زیادی داشته باشد اگر بپرسیم آیا از »درون« سرچشمه می گیرند و یا اینکه از »بیرون«. 

نباید از این مسئله غافل شد که در این رویکرد خویشتن ابژه ای نیست که بتوان آن را تنها یک بار و آن هم برای همیشه تعریف 
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د و انسجامی به آن بخشید، بلکه اینگونه اذعان دارند که تارخ سیال و بدون وقفه در حال دگرگونی از روابط است )گرگن، کر

1991; 1994.) 

در این باره اظهار دارد که اندیشه، همان مکالمه درونی است، سرانجام درونی شدن جدل و گفت و شنودهای عمومی  15باختین 

اودات اجتماعی که اساس و مبنای خویشتن هستند، سرچشمه چنین مواردی را می توان، روایت ها و (. این مر1981)باختین، 

گفتمان های فرهنگی بنا نهاده شده که هریک از اعضای جامعه را در طبقه بندی های اجتماعی معین همچون جنسیت قرار می 

 (. 1994 دهند )گرگن، 

 تضادهای گروهی

در روانشناسی گفتمانی، مسئله تضادهای گروهی، خود و دیگری، من و ما به درستی مورد بررسی قرار گرفته اند و در این 

پژوهش هم نیز در کنار دیگر رویکردهای ذکر شده در چاچوب روانشناسی گفتمانی سعی بر آن خواهد بود که به این مسئله 

ود به اعتقادات کلیشه ای و چالش های جمعی بر این تالش اند آن دسته از گذری بیافکنیم. رویکردهای شناختی در مسیر خ

فرایندها را نوعی رویکرد روانشناسی اجتماعی به حساب آورند که این امر موجب ساخت تضاد و چالش های مختلف میان 

عضویت یک گروه  گروه ها خواهند شد. یکی از اساسی ترین رویکردهای آنان این قضیه است که، زمانی که شخصی به

درآمد به طور مداوم بر این تالش است تا خود را کامال با گروه وفق دهد و به نوعی می توان اظهار داشت که با آنان همذات 

پنداری داشته باشد و تمامی مسائل موجود در جامعه را اعم از فرهنگی و اجتماعی و دیگر سازوکارهای اجتماع را از دیدگاه 

وان اینطور نتیجه گرفت که در رویکرد شناختی، مسائل مختلفی همچون نژادپرستی و قوم محوری را برایند آنان ببیند. می ت

عضویت در گروه می دانند. پس بر اساس این رویکرد باید گفت که همه تقریبا مشابه عمل می کنند. این را می توان یکی از 

چنین زاویه دیدی نسبت به مسائل و حوادث پیرامون مولفه ای  عواقب  اعتقاد به وجود سازوکارهای ذهنی جهان گستر است.

به نام دریافت گرایی را در خود گنجانده است. زیرا بر این فرض استوار است که دگرگونی در اعتقادات کلیشه ای زمانی به 

مسئله تلویحا این معنی را  وقوع می پیوندد که فرد آمار و داده های جدید متضادی با اعتقادات قبلی خود پیدا کرده است. این

دارد که طرفداران اعتقادات کلیشه ای این قصد را داشته باشند که مسیر دیگری را انتخاب و به نحوی دیگر عمل کنند، ملزم 

 به دریافت این داده های نو به شکلی غیر کلیشه ای خواهند بود. می توان به این نتیجه نائل آمد که قربانیان اعتقادات کلیشه ای

علت جانبدار بودن و قاوت های بدون استدالل را برایند غیرقابل اجتناب استراتژیهای فرایند پردازش داده ها به حساب می 

 .(1996آورند)وترل، 

در مسئله روانشناسی گفتمانی، صاحبنظران این عرصه، نظریه هویت اجتماعی را مفیدترین و با ارزش ترین دستاورد گرایشات 

می آورند. تفاوت نظریه هویت اجتماعی با دیگر شاخه ها و نظریات حوزه شناختی در این است که ریشه شناختی به شمار 

تقابالت و چالش های مابین گروه ها را در بافت های ویژه تاریخی و اجتماعی جستجو می کنند. نوعی اعتقاد شناختی در مسئله 

 
15 Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
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آورده است. اما نمایان کردن این نکته به چه دلیل است؟ باید اظهار  نمایان است، اینکه طبقه بندی را فرایندی روانی به حساب

چه نوع چالش هایی روبه رو خواهد بود؟ هویت، دریافت ها،  مراودات مختلف فرد درون گروه، سوژه با داشت که زمان

سازوکارهای شناختی افراد دچار ارزیابی و انگیزه های فرد دستخوش چه تغیراتی خواهند شد. باید این نکته را متذکر شد که 

دگرگونی خواهند شد. این بدان دلیل است که در فرایند دسته بندی کردن خود آن هم به عنوان عضو یک گروه، این نتیجه را 

اجتماعی فرد را به جای هویت فردی او نمایان خواهد کرد. درک و شناخت فرد از خود منوط  در بر خواهد داشت که هویت

جمعی و مشترک در گروه است. به منظور اینکه فرد احساس خوشایندی به خود داشته باشد، االما باید از احساس بر تصمیمات 

خوشایندی نسبت به گروه نیز دارا باشد. باید اینطور نتیجه گرفت که افراد نسبت به گروهی که خود در آن به عضویت درآمده 

ین تبعیضاتی را وضع خواهند کرد. اینگونه است که تعارضات در میان گروه اند به نوعی تعصب دست یافته اند و نسبت به سایر

 .(1996 ها شکل می گیرد)وترل،

 روش تحلیل داده ها

این پژوهش به صورت کیفی انجام می گیرد. جامعه آماری شامل یک فیلم سینمایی از ژانر اجتماعی است. داده های این اثر 

ناختی و بافت نگر انجام خواهد شد. در ضمن بنا به ماهیت سینمایی کار ناگزیر به استفاده بر اساس نظریه های بازنمایی، آسیب ش

از نظریه های رایج در حوزه مطالعات فیلم خواهیم بود و بدین ترتیب تجزیه و تحلیل خواهد شد. پژوهشگر کنونی با تحلیل 

نهاد خانواده را در »شبی که ماه کامل شد« را بررسی  دقیق این اثر خواهد کوشید تا آسیب های بازنمایی شده و تهدید کننده

 کند.

 شیوه نمونه گیری و جامعه نمونه

حجم نمونه در پژوهش های کیفی اینچنینی، از ابعاد کوچکی برخوردار است. این امکان وجود دارد که در برخی از تحقیقات 

ف از چنین انتخابی فهم عمیق و بررسی موشکافانه پدیده تمرکز بر روی تنها یک مورد انتخابی باشد و گمان بر این است که هد

جامعه آماری در این پژوهش شامل تنها یک اثر هنری، یعنی »شبی که ماه های مورد بررسی در موارد انتخابی خواهد بود. 

 کامل شد « نرگس آبیار می باشد و نمونه گیری به شیوه هدفمند صورت گرفت.

 یافته ها

 ل شدتحلیل شبی که ماه کام

 برندیم نندهیدانست که راه به عواطف و احساسات ب ییهالمیگرم را ف یهالمیکرد و ف میرا به گرم و سرد تقس هالمیاگر بتوان ف

دوگانه  .گرم است یلمیکه ماه کامل شد« ف ی»شب لمیف سازند،یمخاطب عشق و نفرت م یو برا کنندیخود م ریو آنها را درگ

که ماه کامل شد نشان  یشب .است رانگریمواجهه و نقد افکار مخرب و و «ییِنمای»نسخه س لم،یف نیدر ا ریعشق در برابر تکف

 نیتریفکر مخرب، تا درون کیو چگونه  کندیم لینفرت، تبد هیالیعشق را به منته هیالیمنته یریچگونه راه و رسم تکف دهدیم

را به  یگیر یستیترور انیبه نام جر تیواقع کیکردن  زهیتقابل، اجازه درامات نیا. کندیم منهدمرا  یزندگ کی یهاهیال
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 یواقع ی. ماجراشودیم کیمخرب و تار شهیاند کیآثار  قیدرام وارد درک و فهم عم کیو مخاطب از دل  دهدیم لمسازیف

اجازه  ،یگیر یشدن ماجرا دهیو د دهیشن یبرا تیمسئله عالوه بر جذاب نیو ا شودیم تیدرام عاشقانه روا کی هیدر حاش یگیر

 . طرح کند یمسئله مبتالبه و عموم کیرا در سطح  یریو عمل تکف شهیمسئله اند لمسازیکه ف دهدیم

ارهای نظام در چنین اثری ما همواره شاهد رخنه گفتمان ایدئولوژیک و بنیادگرایی در منطقه ای محروم هستیم که ابعاد و ساخت

خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. حوادث و وخیم تر شدن اوضاع، کشتارها، حمالت انتحاری و در خدمت اینچنین نظام 

 کیتجربه  لیفرد بدل ،یاگر از منظر روان شناختقدرتی آسیب های بیشماری را برای هریک از افراد به دنبال خواهد داشت. 

 یماند، از منظر یم یشود و اثرات آن در حافظه فرد باق یم یو روان یدچار شوک و ضربه روح ،یناگهان یزا بیرخداد آس

 یازا مثالً خشونت، جنگ، حادثه  بیرخداد آس کیتجربه  لیتواند بدل یم زیجامعه ن کی ایگروه  کی ،یو اجتماع یفرهنگ

 کی یجمع یتروما ماند. یم یباق یات آن در حافظه جمعشود و اثر یاجتماع ای یجمع یآن دچار تروما ریدهشتناک و نظا

 نیرا از ب تیاجتماع ریگسلد و حسّ فراگ یافراد را م انیم یهمبستگ یوندهایاست که پ یاجتماع اتیح یضربه به بافت اساس

 یاز تروما و درد و رنج ناش یینمایس تیروا تیماه. دهد یما شکل م یاز حافظه فرهنگ یعنوان بخشه تروما را ب نمایبرد. س یم

 یِبرساخت فرهنگ یمتمرکز است. مغذّ یکه بر معناپرداز یجمع ندیفرا کی أتیاست در ه یا یعاطف-نیاز آن، بازنمود نماد

 کهبل ،یفرد تیبودنش نه نسبت به هو دیتهد کنیدرد و رنج است، ل ب،یاز آس یفرد یتجربه ها یسر کی یاجتماع یتروما

 نمایاست، اما مسأله س «یرنجِ فرد، موضوع »اخالق« و »روان شناس. دارد تیاست که موضوع یجمع تینسبت به اجتماع و هو

 یشود، که تروما اساساً جمع یمعنادار م یاز آن زمان یتروما و درد و رنج ناش دنیکش ریدر به تصو یهنر جمع کیعنوان ه ب

 یاجتماع تیجامعه و هو کرهیشود، که به مثابه زخم و جراحت بر پ یاجتماع وارد ماز فرد عبور و به ساحت  یشود: زمان یم

جامعه نسبت به  یآگاه-خود ایمعرفت  یعنیانگاره جامعه -خود ای تیهو. و »فرهنگ« است است«یموضوع »س نیو ا دیوارد آ

 تیهو ،یشود. از منظر روان شناخت یساخته و پرداخته م شیاش که از خالل فرهنگ خو یو خاص بودگ یوحدت، همبستگ

است و  تیتوان گفت که جامعه نرمال جامعه صاحب هو یم یاستعار انیاجتماع  و فرهنگ است و به ب یسامان و سازمان روان

رود و  یه ماجتماع و فرهنگ را نشان یآن سامان و سازمان روان قاًیدق یجمع عهیاست. ضا تیفرهنگ نرمال فرهنگ واجد هو

به وجود  تیهو یوستگیکند. تداوم و پ یم یتیهو یو جامعه را دچار نابسامان ندینش یم یو فرهنگ یاجتماع تیهو کرهیبر پ

از خالل  نمایس. در هر جامعه است یبرسازنده حافظه فرهنگ یسازوکارها نیاز مهمتر نمایو س ددار یبستگ یحافظه فرهنگ

شود. اگرچه در  یروبرو م بیاست که خطر را تجربه و با آس یجمع تیهو نیسازد و ا ی»ما« م کی ،یو نشانه پرداز تیروا

درد و  شتریبه مراتب ب یدهند، و عده ا یهزاران هزار فرد جان خود را از دست م سم،یترور ایچون جنگ  یحادثه دهشتناک

 یتروما کیحال، برساخت  نیکنند، با ا یرا تجربه م -ادیاعت یفقدان خانواده و حت ،یی، تنهایمثال رنج آوارگ -دیشد یرنج

تجربه شده توسط افراد،  یاز دست رفته و درد و رنج ها یها یشود. زندگ ینم نیخود تضم یخوده ب یو فرهنگ یاجتماع

دادن درد و  رییامور واقع وابسته است. تغ نیاز ا یگفرهن ریتفس یجمع یندهایاما به فرا یاجتماع یفاکت و امور واقع اند؛ تروما
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 یم ک،یکردن تروما و تجربه ترومات یینمایدر س. است یینمایکار س نیو بنابرا یکار فرهنگ یاجتماع یبه تروما یرنج فرد

 بیدارد تا گذشته آس یکه سع ینگار خیتار یاز تروما است، نوع یتیما صرفاً روا یینمایس تیقائل شد: گاه روا یکیتوان تفک

در مشکالت  هعدم مداخل یضمن یمصرانه، معنا یساز ینیع نیکند، که در ا یبازساز ویو ابژکت ینیع یزا را تا حد امکان بصورت

 .وجود دارد یاجتماع یو درد و رنج ها

شبی که ماه کامل شد با ابراز عشق سطحی عبدالحمید به فائزه آغاز می شود. همانطور که پیداست شاهد بافتی سنتی و منطقه 

ای محروم هستیم. به طبع در جوامع سنتی و کم درآمد که بعدا می تواند معلول بیسوادی و ناآگاهی افراد از بسیاری از مسائل 

ایدئولوژی در آن اجتماع پررنگ خواهد بود. از همان آغاز فیلم و تا سکانس های بعدی شاهد پیچیده باشد ظهور بنیاد گرایی و 

جمالت عامیانه و کلیشه ای عبالحمید و همراهانش هستیم. اگر زبان را به عنوان نوعی از کنش اجتماعی در نظر بگیریم، باید 

ست که تحقق پیدا می کند. گفتمان غالب در بافت موقعیتی اظهار داشت که تمام روابط و تعامالت اجتماعی ما از مسیر زبان ا

هریک از افراد این توانایی را به آن ها خواهد داد تا بتوانند درک محیطی و معرفتی خوبی از پیرامون خود به دست آورند. در 

تفاده می کنند که بدین اقتصادی ضعیفی هستند، افراد از نشانگان زبانی به خصوصی اس-این اثر که افراد از طبقات اجتماعی

شرح است:  به کارگیری رمزگان محدود و عبارات کلیشه ای، ساخت های ساده دستوری، ساخت های نحوی کوتاه و تکراری، 

استفاده اندک از صفات و قیدها، سطح نازلی از مفهوم سازی، بیان احساسی و ناآگاهی گویشوران از رمزگان زبان شان. تفاوت 

حاشیه نشین با جوامع مرکزی را می توان از اختالفات بین رمزگان زبانی گسترده و محدود هر کدام از آن بین جوامع سنتی و 

ها دانست. تکرار عبارت »چشات سگ داره« از سوی عبدالحمید به منظور ابراز عشق نسبت به فائزه که حتی خود او هم از معنی 

هایی که آواز می خوانند، می تواند نمایانگر عشق سطحی و  دقیق این عبارت ناآگاه است و ازسوی دیگر خرید عروسک

 ملتهب عبدالحمید باشد. 

جرقه های کنش ها و چالش های آسیب زا در فیلم از مراسم خواستگاری شروع می شود. جایی که مادر عبالحمید به فائزه این 

ن نماینده افراد آسیب دیده بافت و گفتمان عبارت گوشزد می کند که »پسرم به دردت نمیخوره«، مادر عبالحمید را می توا

ایدئولوژیک غالب در خانواده خود دانست. تمامی فضای فیلم تحت تاثیر سوژه غایب قرار دارد. عبدالجمید )عبالمالک ریگی( 

ا در بسیاری از بخش های فیلم سوژه غایب است اما قدرت ایدئولوژیک او اتمسفر زندگی هر کدم از اعضای خانواده خود ر

 به نوعی فضای آسمیک تغیر داده است. 

برادر فائزه، شهاب، با تصمیمات بدون هیچ پشتوانه فکری که قصد دارد به سرانجام برساند آینده ای دهشتناک را برای خود 

بالحمید رقم می زند، او که جوانی بیکار با اهدافی بلندپروازانه است در این صدد قرار می گیرد که بتواند از طریق خانواده ع

چاره ای برای زندگی خود بیاندیشد و راهی یکی از کشورهای اروپایی شود تا از بسیاری محدودیت هایی که خود از آن ها 

 پرده بر می دارد عاری شود. 
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 فائزه هیچ شکی در رابطه و عشق خود نسبت به عبدالحمید ندارد.. رولی اساسی را ایفا می کندعبدالحمید در فیلم  غمناز مادر

از  در قلبش جایی دارد وکه  خاطرنشان می کندبه او  عبالحمید با عبارات کلیشه ای عاشقانه اش او را دلگرم نگه می دارد و

نشانه های کند.  او هر که را دوست داشته باشد خوشحال می خواهد شدکه در شبی که ماه کامل کتابی برای او می گوید 

او که مدام اضطراب جدایی و دلهره تنها ماندن را . ت و رفتار عبالحمید به خوبی دیدشخصیت وابسته را می توان در ادای کلما

در رفتارش نمایان می سازد، در این ترس است که مبادا روزی معشوقه اش او را تنها بگذارد. غمناز، همانطور که می توان از 

که از تروماهای مختلف رنج می برد، نقش فردی را اسم او هم برداشت هایی را انجام داد، همچون گنجینه ای از غم و فردی 

ایفا می کند که در بافتی چالشی و ایدئولوژیک، باید مدام شاهد تهدید و یا از دست دادن یکی از فرزندان و عزیزان خود باشد. 

ای دیگر توسط  غمناز اتفاقات این روای را به خوبی پیش بینی می کند و در تالش است تا بتواند از هم پاشیدگی خانواده

 جهت در  هشدارهای مادر و شکستن دیواربلند سکوت اوقدرت ایدئولوژیکی که خود در آن گرفتار است جلوگیری کند. 

 در آخر بی نتیجه می ماند. برادر شوهر  و شوهر دست از فائزه دادن فراری  و فائزه به کمک

 اذهان، هویت، خویشتن 

هویت ها بر مبنای داده ها و آثار گفتمانی متعدد تولید می شوند. افراد با انتخاب یک روایت غالب از خویشتن آن هم در میان 

تکثر داده های مربوط به این مسئله و »من«، به نوعی قدم در مسیر ساخت »خویشتن« نهاده اند. در اینجا باید به این مسئله توجه 

یژه ای برای هرکدام از فراد برخوردار است پرداختن به این مهم است که زنگی در کنار دیگران داشت که آنچه از اهمیت و

را بیاموزند. در این راستا به طبع برای هر یک از افراد مطرح خواهد شد که »من کیستم« و در نهایت به کدام دسته تعلق دارم. 

اند دائما فضایی پر از تنش و آشوب بوده و نقش های خانوادگی  همانطور که ذکر شد، بافتی که این خانواده در آن رشد کرده

 ارزش خود را از دست داده اند و این قدرت ایدئولوژیک است که جامعه را به سمت و سوی خود می کشاند. 

نی را هر روایت ایدئولوزیکی با گروهی از افراد و گروه ها در ارتباط است. هر کدام از گروه های مختلف چارچوب های معی

برای خود تعریف کرده اند. گروه جنداهلل به رهبری عبدالمجید )عبدالمالک ریگی( از مرزهای اکیدی چه در روابط و چه در 

تعریف های خود رهبران آنان در رابطه با مسیر گروه برخوردار است. وابستگی گروهی و سبک های زندگی متفاوت زمانی 

ر گروه های موجود رنگ و بوی تخاصمی به خود می گیرند. گفته های عبالمجید به نمود پیدا خواهد کرد رابطه ها با دیگ

عنوان رهبر گروه، گفتمان ایجاد شده از سوی او، استفاده از جایگاه و قدرتی که در اختیار دارد، موجب موفقیت او در هم سو 

دا خواهد کرد که همراه با دانسته های خود کردن عبدالحمید با خود است. عبارت »دانش قدرت است« زمانی به خوبی نمود پی

از موقعیت مناسبی هم به منظور ارائه آن ها بهره جست، کاری که عبدالمجید به خوبی از آن استفاده می کند. گوشزد کردن 

نین عبارات و استعارات زبانی همچون: »جهاد یعنی براندازی حکومت هایی که به قوانین الهی عمل نمی کنند«، »راه نجات چ

جامعه هایی فقط جهاد است«، »بر مسلمان واجب است که هرگز از جهاد غفلت نکند«، در راستای اشاعه ی مسیر ایدئولوژیک 

و ترغیب افراد به پیشبرد اهداف گروه است. با بررسی محتوای زبانی که از آن بهره می گیرند، مضامین نماد ها و استعاره ها، 
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شمن خدا و مردم، پرداختن به هریک از عوامل اجتماعی و یا فردی، می توان هویت های تعریف دیگر گروه ها به عنوان د

جدیدی را در این مسیر بازتولید کرد. آدمیان به نوعی از جانب گفتمان ها مورد خطاب قرار می گیرند، در این رابطه باید به 

یت های مختلفی می نشانند تا فرد بتواند به عضویت آن این مسئله اذعان داشت که گفتمان ها به طور مداوم سوژه ها را در موقع

ها دربیایند. هویت پیوسته در تعامل با دیگر افراد ساختار می یابد؛ به همین طریق می توان بر این مدعا تاکید کرد که سوژه 

دیگر مفاهیم تعریف شده مسئله ایست در مقابل آنچه وجود ندارد قرار می گیرد. افراد هویتشان را بر مبنای سرپیچی کردن از 

 توسط سایر جوامع بنا می نهند.

هریک از مفاهیمی که توسط افراد ارائه می شوند بر پایه تمایزاتش با دیگر مفاهیم است که چارچوب می یابد. هرکدام از آراء 

عنوان می کنند که، چنین ارائه شده توسط هر فردی از تمایزی ملموس با دیگر مفاهیم برخوردارند، ایشان در ادامه مباحث خود 

 مفاهیم کیفیتی به واسطه ارتباط با دیگر گزاره ها تعین خواهند شد

عبدالحمید سرگردان به دنبال یافتن راهی به منظور رهایی خود و خانواده اش از آن گفتمان ایدئولوژیک است که به پاکستان 

رساخته می شود تمام ابعاد زندگی را تحت شعاع خود سفر می کند. ذهنیت و خویشتن های جدید که به واسطه ایدئولوژی ب

قرار داده است. بنیادگرایی با نگاه جنسیتی که به تمام قضایا دارد زنان را به نوعی خود کم بینی و مطیع بودن وادار کرده است. 

کوبیدن ساختار زنانه  غمناز مادر عبدالحمید و عبالمجید را می توان آینه تمام نمای عصیانگری قدرت ایدئولوزی در به هم

دانست. مفهوم مادری او به قدری تقلیل یافته است که او را از تمامی نقش های خانوادگی و اجتماعی خودش سلب کرده و 

صرفا حضوری فیزیکی در خانواده دارد، به هیچ عنوان شاهد دیالوگ های مادرانه او نسبت به فرزندانش نیستیم، این در حالیست 

هم در سرنوشتی همانند همسرش گرفتار شده است. به هیچ عنوان با خانواده ای با تمام نقش های پذیرفته شده  که پدر خانواده

ای که به طور نرمال از سوی هر جامعه ای قابل قبول است مواجه نیستیم. تمام شاکله و زوایای نهاد خانواده تحت تاثیر حاکمیت 

ایی از فیلم می توانیم مشاهده کنیم که پسر عبالحمید بر بالین عبالحمید است قدرت ایدئولوژی قرار گرفته است. در سکانس ه

و به نوعی نمایانگر برساختن هویت هایی نو است که در آینده ای نزدیک به کارخواهد آمد. کلنجار رفتن بچه ها با جنگ 

موارد حکایت از آینده ای دهشتناک و  افزار ها، اسلحه به دست گرفتن آن ها، قرار گرفتن در بافت ایدئولوژیک، تمامی این

 خانواده ای گسسته دارد.

در نظر بازتولیدات معنایی  را می توان. در بابی دیگر ایدئولوژی است ؛ به خدمت درآمدن معنا در خدمت قدرتایدئولوژی 

که در درون ساختارها  ایدئولوزی را می توان پرکتیسی در نظر گرفته اند. که در خدمت تولید و تغیرات مناسبات سلط گرفت

و پروسه های تولیدات معنا در تعامالت و زندگی روزمره در نظر داشت و معنا را بدین شیوه در خدمت خود می گیرد که 

 .موجب پایداری روابط قدرت شوند

ب های تولیدات معنایی که در نهایت منجر به شکل گیری هویت های مختلف خواهند شد، در قید و بند ساختارها و چارچو

گفتمانی اند که که شرایط و ضوابط اجتماعی و فرهنگی افراد در اختیار آن ها قرار می دهند. اصل تغیرپذیر هویت، نه بدین 
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معنا که هر زمان شخصی صحبتی را آغاز کند هویت او نیز دچار تغیر و دگرگونی شود، بلکه هویتی که در یک بازه زمانی فرم 

باید نتیجه گردهمایی مقوله های گفتمانی ای دانست که از قبل شکل گرفته اند. نباید از این مسئله  و محتوا خود را یافته است را

غافل شد که به دلیل چندپارگی سوبژکتیویته، اشخاص الزاما همیشه عواطف و احساسات خود را در رابطه با گروه مشترک 

د بود. این امکان را باید همواره در نظر داشت که ممکن نمی دانند ویا اینکه حس تعلق آن ها به هر گروهی همیشگی نخواه

است به دلیل شرایط و اقتضای سیاسی فرد تعلق خود به گروهی مشخص را اعالم کند اما به محض برقراری شرایط عادی و 

ات باشد و نبود عوامل مختلف تعلق خود به گروه را معلق سازد. همانطور که گفته شد هویت همواره می تواند دستخوش تغیر

 در نهایت این امکان وجود دارد که اجتماعی محو و اجتماعی دیگر ساخته شود.

بدین سان، تحلیل گفتمان از این مسئله پرده بر می دارد که افراد مختلف با شرکت کردن در گفتمان هایی که در تعامالت هر 

 بر می دارند. روزه از آن ها بهره می جویند، در مسیر شکل گیری هویت های خویش قدم 

 تضادهای گروهی

مفاهیم و الگوهای ایدئولوژی ضابطه ای غالب در باب گروه جنداهلل به سرکردگی عبدالمجید را می توان از گفتمان به کار 

گرفته شده و استخراج نمود. چنین قواعدی حاکی از این مسئله هستند که بنیادگرایی و اسالم افراطی، ایدئولوژی و گفتمان 

ن گروه است. بر این اساس حاکمیت مطلق جایگاهی است که خدا در آن قرار گرفته است. آنان بر این امر اصرار دارند غالب ای

که هرآنچه قوانین وضع شده موجود در این گفتمان وجود دارد الزاما بر طریقت افراطی گری باشد. محوری ترین هدف چنین 

هویت های افراد، در رده های سنی مختلف، بر اساس محتوای بنیادگرایی گروهی ابتذال اذهان افراد و تالش برای ساختن 

است. پرداختن به سخان و ارائه دیالوگ هایی با مضامینی همچون »مسلمانان باید یک امت واحد را تشکیل دهند« و »همه ما تا 

ی گروهی جنداهلل است. همه اعضای زمان برقراری امتی اسالمی باید به جهاد خود ادامه دهیم« نمایانگر تفکر و چارچوب ها

گروه در این تالش اند تا واقعیات و اوامر اجتماعی را از دیدگاه و نقطه نظر گروه ببینند. این گروه با این رویکرد که اعضای 

ند آن از دیگر اعضای سایر گروه ها از هر لحاظ صاحب برتری است به کار خود ادامه می دهد. می توان چنین پنداشت که برآی

 چنین تحرکاتی را باید در قوم مداری و نژادپرستی دید. 

بر اساس نظریه هویت اجتماعی در روانشناسی گفتمانی، اصل و اساس چالش های متعدد میان گروه ها را باید در بافت اجتماعی 

در گروه، چه واکنش اهمیت چنین مفاهیمی در پی بردن به این نکات است که در زمان عضویت فرد  .و تاریخی تحول آن دید

هایی در مباحث هویتی شخص، سنجش ها، انگیزه های درونی و در نهایت دریافتهای ایشان رخ خواهد داد. در گیرو دار 

تغیرات شناختی فرد که در طول این فرایند رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد، دسته بندی کردن مفهوم خود و بست دادن 

یت منجر به نشان بروز هویتی اجتماعی به جای هویتی شخصی خواهد شد، نمود چنین اتفاقی را این مفهوم با یک گروه در نها

می توانیم در شخصیت عبدالحمید مشاهده کرد، او که در ابتدا در تکاپو برای یافتن سرپناهی برای خانواده خود بود، در نهایت 

زند پسر خود را به منظور تعلیم و تربیت تکفیری به برادرش و پس از پیوستن به گروه جنداهلل، همسر خود را قتل رساند و فر
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سپرد. در پی عضویت فرد در گروه، باورهای شخصی او نیز رنگ تغیر به خود می گیرند و باید اذعان بر این مسئله داشت در 

 طی فرایندی، شناخت فرد از خود، به شناخت گروه از او متکی خواهد بود. 

مسئله را به خوبی نمایان ساخته است که حتی ارزش قائل شدن هر یک از افراد برای شخصیت  این 16نظریه هویت اجتماعی

(. فرد به منظور اینکه ارزشی برای شخص خود قائل باشد، 1396خود، وابسته به گروه است) ماریان یورگنسن، لوئیز فیلیپس، 

نسبت به گروه شدت می گیرد؛ و و بر ضد دیگر گروه ها الزاما باید گروه را ارزشمند بشمارد که در نتیجه خواهیم دید تعصب 

تحرکاتی را از خود نمایان سازد. همین مسئله خواهد بود که آتش تضاد میان اقشار مختلف و میان گروه ها را شعله ور خواهد 

 ساخت.

دئولوژی است، که فهمی مسئله ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در فیلم ملموس است، نمایان شدن سطح عملیاتی ای

متمایز از واقعیت را ارائه می دهد. تاکید بر قواعد و ساختارهای افراطی گری و درآمیختن چنین مواردی با اصول قوم گرایانه 

و ملی گرایانه از اقداماتی است که در این باب به چشم می خورد. با بررسی سخنان عبدالمجید اشارات مختلفی به سخنانی 

ارم حق بلوچ ها رو می گیرم« را شاهد هستیم. او با بهره گیری از چنین بیاناتی به کسب مشروعیت از این مسیر همچون »من د

پرداخته است و تمامی این اظهارات را به کسب مشروعیت از طریق دکترین های ثابت قرآن ترجیح داده است، نمود چنین 

 مسافر اتوبوس اظهار می شود را جست: ادعایی را می توانیم در یکی از دیالوگ ها که از جانب

 مسافر: عبدالمجید تو همونی هستی که سر چهار راه سی دی می فروختی؟

 عبدالمجید: من قرار نیست به تو جواب بدم

 مسافر: تو از مردم بلوچ نیستی، چرا داری مردم رو می ترسونی؟

 عبدالمجید: من دارم حق بلوچ ها رو می گیرم

 دیگر در همان صحنه:و یا در موردی 

 مسافر: تو وطن پرستی؟

 عبدالمجید: ما مجاهدای وطنیم

 مسافر: تو منافقی

پس از گفتن عبارت »تو منافقی«، عبدالمجید به او شلیک می کند و او را به قتل می رساند. زیر سوال بردن مشروعیتی که او 

طی دوره های مختلفی آن را کسب کرده است و میزان کارامد بودن مسئله به منظور ادامه دادن و همراه کردن سایر افراد با 

 بدالمجید و به قتل رساندن مسافر شد. خود در این مسیر، موجب شلیک کردن ع

عبدالمجید به ندرت از مباحث گسترده هستی شناسانه و خداشناسی پرده بر می دارد، این در حالیست که تمرکز سخنان خود 

را بر روی دفاع از حیثیت لگدمال بلوچ ها قرار داده است. در تضاد با مسئله سطح هنجاری ایدئولوژی که به صورتی جهان 
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ل، قابل درک و در اساسی که تحت عنوان اسالم آوازه پیدا کرده است، بیان می شود، اما این در حالیست که دیگر وجهه شمو

ت گروه و بر پایه پیدایش اجتماعی متمایز و استثنائی که همان قومیت و در سطح عایدئولوژی، سطحی عملیاتی آن، در گرو منف

 .کالن تر، ملت باشد متوسل می شود

 نتیجه گیری بحث و

با گسترش فضاهای مدرن در طی دهه های گذشته و تغیرات گسترده در ساختار و نظام خانواده ها، سینما به عنوان ابزاری در 

نمایان ساختن گفتمان های شکل گرفته در مجامع مختلف، نقشی پر اهمیت را ایفا کرده است. تغیرات گفتمانی در هر جامعه 

ارزش های نهادینه شده ساختارهای مورد مطالعه را به دنبال داشته است. پژوهشگران حوزه گفتمان ای  تغیر در سبک زندگی و 

به این نتیجه رسیده اند که برداشت ما از خود و شکل گیری هویتمان، در چارچوب های اعمال شده از سوی جامعه است که 

سیت، نژاد و دیگر مقوله های از این دست را می توانیم نمود پیدا خواهد کرد. انگاره های مختلفی همچون طبقه اجتماعی، جن

پژوهش حاضر را می توان ایده ای نو در دسته بندی های مختلف و در نتیجه برساختن توسط نظام اجتماعی و بافت قرار دهیم. 

تر تمرکز بر اصول در مسیر یافته های بینارشته ای و آکادمیک نامید. در پژوهش های صورت گرفته از جانب دیگر افراد، بیش

 نشانه شناختی و جامعه شناختی بود و هرگز در موارد اینچنینی از مباحث روانشناختی بحث به میان نیامده بود.

به دلیل چندپارگی سوبژکتیویته، اشخاص الزاما همیشه عواطف و احساسات خود را در رابطه با گروه مشترک نمی دانند ویا 

هی همیشگی نخواهد بود. این امکان را باید همواره در نظر داشت که ممکن است به دلیل اینکه حس تعلق آن ها به هر گرو

شرایط و اقتضای سیاسی فرد تعلق خود به گروهی مشخص را اعالم کند اما به محض برقراری شرایط عادی و نبود عوامل 

ابله با ایگوهای ایدئولوژیک محوری برساختن هویت های گوناگون و ضعف در مق مختلف تعلق خود به گروه را معلق سازد.

ترین مسئله در فیلم شبی که ماه کامل است که مورد بررسی قرار گرفت. هر روایت ایدئولوزیکی با گروهی از افراد و گروه 

ها در ارتباط است. هر کدام از گروه های مختلف چارچوب های معینی را برای خود تعریف کرده اند. ذهنیت و خویشتن های 

که به واسطه ایدئولوژی برساخته می شود تمام ابعاد زندگی را تحت شعاع خود قرار داده است. در این اثر شاهد این جدید 

در همین راستا می  قضیه هستیم که تمام شاکله و زوایای نهاد خانواده تحت تاثیر حاکمیت قدرت ایدئولوژی قرار گرفته است.

پیشنهاد می شود که انجام پژوهش با حجم نمونه بزرگتر و  های بینارشته ای توان در مسیر بهبود و کمک به گسترش پژوهش

های ذکر  در نهایت پژوهش های آکادمیک بیشتری با بهره گیری از رویهانجام گیرد تا تالش برای تحلیل دیگر مفاهیم موجود 

سطح معلومات عالقه مندان به حوزه روانشناسی گفتمانی های آموزشی در زمینه افزایش  کارگاهالبته برگزاری  .فراهم آیدشده 

 .هم نیز خالی از لطف نخواهد بود
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