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فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی داًطجَیبى داًطکذُ علَم تشثیتی ثب سبصهبى داًطجَیبى جْبدداًطگبّی ٍ جزة عضَ
آضٌبیی داًطجَیبى ثب هسبیل ٍ هجبحث هشثَط ثِ سٍاًطٌبسی دس حَصُ سیٌوب ،کِ دس صهشُ ًیبصّبی اسبسی داًطجَیبى ایي داًطکذُ قشاس هیگیشد
خالصه طرح :
ساثطِ سیٌوب ٍ سٍاى ضٌبسی ساثطِ ای هتقبثل است .ثِ ّوبى هیضاى کِ سیٌوب اص ًظشیبت ٍ اصَل سٍاى ضٌبسی ثشای اثعبد هختلف خَد اص
جولِ فیلوٌبهِ ًَیسی ،ثبصیگشداًی ،کبسگشداًی ٍ ....استفبدُ هی کٌذ سٍاى ضٌبسی ًیض اص سیٌوب دس جْت تحلیل ًبخَدگبُ ًَیسٌذُ ٍ دس
جْت ثشسسی ٍ ثبصًوبیی اختالالت ٍ حبالت سٍاًی گًَبگَى دس قبلت ًوبیص ثْشُ هی ثشد .ثب تَجِ ثِ پیًَذ هَجَد هیبى صٌعت سیٌوب ٍ
علن سٍاى ضٌبسی ،دس جْت کبسثشدی کشدى اطالعبت ٍ ایجبد تفکش هٌتقذاًِ دس هخبطجیي داًطکذُ علَم تشثیتی ٍ سٍاًطٌبسی ثشآى ضذین
تب طشحی ثب پخص سِ فیلن اص ّیچکبک ثشگضاس کٌین .الصم ثِ رکش است کِ پس اص پخص فیلن پٌجشُ پطتی دس خذهت آقبی محمد
بهشتی (کبسضٌبس اسضذ سٍاًطٌبسی) ،جْت تحلیل هحتَای فیلن خَاّین ثَد .فیلن ّبی ایي دٍسُ ثذیي ضشح هی ثبضذ :
Psycho )1
فیلن ثیوبس سٍاًی( ،)1960یکی اص ثشتشیي آثبس ٍی ٍ ثب هضوَى جٌَى ٍ سٍاى پشیطی ،اسکیضٍفشًی ٍ سٍاًطٌبسی جٌبیی است .دس ایي فیلن
ّیچکبک ثشای اٍلیي ثبس دس ضیَُ سٍایت گَیی خَد تغییشاتی پذیذ هی آٍسد ،یعٌی دس ًیوِ ّبی فیلن ضخصیت صى سا علیشغن ایٌکِ
تَاًستِ تَجِ توبضبچیبى سا جلت کٌذ ًبثَد هی کٌذ ٍ ضخصیت دیگشی سا جبیگضیي اٍ هی کٌذ.
Vertigo )2
فیلن سشگیجِ ( )1958کِ یکی اص دٍ یب سِ فیلن ثضسگ کبسًبهِ ّیچکبک هی ثبضذ ثب هضوَى اختالل تشس هشضی ( فَثیب) ،عقذُ
ادیپ ،هسخ ضخصیت ،اختالالت اضطشاثی ،اسکیضٍفشًی است ٍ ثی اقشاس یکی اص آثبس ثی ًظیش ٍی است کِ هستقیوبً پس صهیٌِ ّبیی سا کِ
ٌّشش سا کٌتشل هی کٌٌذ ثِ هخبطت ًطبى هی دّذ .ایي فیلن ثِ ضخصیت خَد آلفشد ّیچکبک ثشهیگشدد ٍ ثِ ًَعی ثبصتبة ضیَُ
سفتبسی ٍی دس ثشاثش یک صى ٍ تشس ٍ تالش اٍ ثشای ثِ کٌتشل دس آٍسدى یک صى هی ثبضذ.
Rear Window )3
فیلن "پٌجشُ عقجی  "1954فیلوی سیٌوبیی دس طاًش هعوبیی ٍ دلْشُ آٍس ثِ کبسگشداًی ّیچکبک است .ثسیبسی اص هٌتقذاى ایي فیلن سا اص
ثْتشیي فیلنّبی ّیچکبک ٍ ثْتشیي فیلنّبی دلْشُآٍس تبسیخ سیٌوب هیداًٌذ .ایي فیلن دس فْشست  250فیلن ثشتش تبسیخ سیٌوب اص سٍاًی
ّن ثشتش است ٍ ثِ عٌَاى ثشتشیي فیلن آلفشد ّیچکبک ضٌبختِ هیضَد.
ایي ثشًبهِ کِ ثِ هٌظَس آغبص سلسلِ ًطست ّبی پخص فیلن اًجبم هی گیشد ٍ دس صَست استقجبل داًطجَیبى اداهِ خَاّذ داضت.
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