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هحفصص

پیش درآمدی بر شکل گیری روانفیلم!
  روان... اتاقــی تاریــک در پــس کوچــه هــای ذهــن آدمــی شــکل 
گرفــت و روان نامیــده شــد و آنــگاه روان، آدم را شــکل داد ســیطره 
افــکار و رفتــارش را در دســت گرفــت و مســیر را دیکتــه کــرد، 

ایــن روان بــود کــه انســان هــا را در متــن جامعــه بــه 
ــتان  ــم زد و داس ــات را رق ــت تعام ــت واداش حرک
زندگــی را جلــو بــرد تعارضــات را شــکل داد و عاملــی 
ــس  ــایه و پ ــا در س ــا تنه ــود ام ــد، خ ــا ش ــگ ه ــر جن ب

پــرده نظــاره گــر!
ــر شــناختن اســت  ــی ب ــود عامل ــه خ   شــناخت آنچ
اگــر ممکــن هــم باشــد تعریفــش دشــوار اســت اگــر 
ابــزاری بخواهــد هــم بایــد از خــودش آن را وام 
ــش دســت کشــید  ــوان از ادراک ــا نمــی ت گرفــت ام
فهمیــدن اینکــه انســان چگونــه مــی نگــرد و رفتــارش 
ــت  ــر دس ــت ب ــدی اس ــد کلی ــی ده ــکل م ــه ش را چ
یابــی بــه هویــت انســانی، روزنــه نــوری اســت 
ــازی  ــود س ــیر خ ــت در مس ــی اس ــاح و تحول ــر اص ب
ــت  ــزرگ اس ــای ب ــم اندازه ــن چش ــکوفائی،  ای و ش
ــی  ــو م ــر تکاپ ــت و پ ــر اهمی ــه شــناخت روان را پ ک
کنــد شــناختی کــه در ســایه روانپزشــکی و روانشناســی 

ــد. ــی کن ــت م حرک

  خلقــت گــری از دیربــاز مفهومــی اســت کــه بــا روان 
ــی  ــدا م ــال ابت ــواره بدنب ــا هم ــده م ــم تنی ــانی در ه انس
گردیــم منشــا را جویــا مــی شــویم و قــدرت را بــه پدیــد 
آورنــده نســبت مــی دهیــم و از آنچــه مــی آفرینیــم دفــاع 
مــی کنیــم و آن را بــه خــود نســبت مــی دهیــم بــا ورود 
ظرافــت بــه دنیایــی کــه انســان آفریــده بــود هنــر جوانــه 
زد و رشــد کــرد در ایــن میــان ایــن آفریننــده در پــی بــه 
تصویــر کشــیدن آنچــه بــود کــه زندگــی مــی نامیــد، زندگــی 
بــا جــوش و خروشــش بــا زیبایــی و گاه تاریکــی هایــش بــا 
عشــق و جنونــش بــا شــیرینی و تلخــی بــر پــرده ای نقــره 
ای ظاهــر شــد و آنچــه هنــر هفتــم مــی نامیــم متولــد شــد.

را  روان  ســینما  و  کــرد  ورود  ســینما  بــه  روان    
ــتر  ــا در بس ــت و م ــکل گرف ــی ش ــرارداد تعامل ــدف ق ه
آن زیســت کردیــم مثــل هــر آنچــه بــر انســان اثــر مــی 
گذاشــت ایــن نیــز ســرآغازی مــی شــود بــرای شــناخت، 
روانفیلــم دریچــه ای اســت از نــگاه مــا بــرای نگریســتن 

ــن وادی. ــه ای ب

سخن اول، طلوع: ...
  تــا بــه حــال بــه ایــن اندیشــیده اید کــه خورشــید، جاودانــه می درخشــد در مــدار خویــش و ایــن مــا هســتیم کــه پــا جــای پای خــود می نهیــم و غروب 
می کنیــم در هــر پســین؟ در ایــن جهــان پــر رمــز و راز، ایــن چــه نیرویی اســت کــه می توانــد همــراه بــا زمیــن مــا را بــه طلوعــی دوبــاره بکشــاند؟ ایــن 

چــه موجودی اســت کــه مــا را از غــروب بیــرون می کشــاند و ،»چــو بــاد صبــح کــه در گــردش آورد ریحــان«، باعــث زندگــی دوبــاره مــا می شــود؟
 هــر روز، میلیون هــا معجــزه از طلــوع خورشــید آغــاز می گــردد و هــر صبــح، همه چیــز می توانــد از نــو شــروع شــود؛ شــاید بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه آفتــاب طلــوع می کنــد. طلــوع، ریشــه امیــد آدمی ســت یعنــی ایــن کــه انســان بــا خــود بگویــد: » صبــح خواهــد شــد و بــه ایــن کاســه آب آســمان 

هجــرت خواهد کــرد.« 
  طلــوع فقــط یــک انتظــار نیســت، تــا تاریکــی تمــام شــود؛ طلــوع می توانــد آغــاز یــک زندگــی باشــد. می گوینــد راز داشــتن یــک روز خــوب، 

تماشــای طلــوع بــا قلبــی بــاز اســت. گویــی طبیعــت گنجینه هایــش را بــا نخســتین اشــعه های خورشــید بــه ســمت انســان می فرســتد. 
  روان انســان، نیــاز بــه یــک آغــاز و انتظــار امیدگونــه دارد تــا از غــروب بیــرون بیایــد. روانفیلــم قصــد دارد بــا نخســتین اشــعه هایش، طلــوع کند 

تــا آغــازی باشــد بــر غــروب روان هــا. پــس ایــن شــما و ایــن طلــوع. آن را بــا قلبــی بــاز بخوانیــد: 
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تاریخچه ای کوتاه بر 
سینمای روان

روان پزشــکی و روان شناســی بــه عنــوان علــوم مرتبــط بــا روان ، تاثیــر زیــادی بــر فیلمســازان و آثــار ســینمایی 
داشــته و محصــوالت هنــر هفتــم نیــز اصطالحــات و مســائل ایــن علــم را در الیــه هــای مختلــف اجتماعــی گســترده 
اســت. روان و موضوعــات مختلــف آن بیــش از هــر موضــوع علمــی دیگــر در آثــار ســینمایی مطــرح شــده انــد و ایــن 
رســانه هنــری نیــز همــواره آن را در ذهــن هــا زنــده نگــه داشــته اســت. همــان گونه کــه ســینماگران به علــوم مطالعه 
روان توجــه نشــان داده انــد روان پزشــکان و روانشناســان نیــز بــه ایــن هنــر صنعــت توجــه دارنــد تــا جایــی کــه بــر 
اســاس نوشــته ›عبــاس مــوذن‹، بســیاری از دانشــمندان علم روان شناســی، ســینما را به یــاری گرفتــه و از آن به عنوان 

هنــر ›نمایــش ذهنیــت‹ نــام بــرده انــد.
نقــد روان شناســانه یکــی از روش هــای پذیرفتــه شــده و متــداول در میــان منتقــدان ادبی و ســینمایی سراســر جهان 
اســت کــه در مــواردی حتــی بیشــتر از خــود فیلــم بــه تعمیــق مســائل روان شناســی در جامعــه کمــك کــرده اســت.

برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی ســینما و روان نیــز از مســائلی اســت کــه خبــر یــا اطالعیــه آن گهــگاه در 
رســانه هــا درج مــی شــود و بیانگــر جدایــی ناپذیــری ایــن دو مقولــه از یکدیگــر اســت.

مطــرح شــدن ســینما درمانــی یــا فیلــم درمانــی در ســال هــای اخیــر اهمیــت ارتبــاط ایــن دو مقولــه را دو چنــدان 
کــرده اســت. عــده ای نیــز بــه جــای تعامــل مثبــت بحث اثر ســو ســینما بــه ویــژه بــرای کــودکان و نوجوانــان را مطرح 
کــرده و حتــی ســینما را معــادل مدرســه ای بــرای انحــراف دانســته انــد، تاثیــر مخــرب ســینما بر رفتــار انســان در آثار 
 Bennys Videoفیلمســازان مطرحــی چــون ›میشــل هانکــه‹ نیز مــورد توجه قــرار گرفتــه و در فیلــم ویدیــوی بنــی

)۱992( ایــن کارگــردان، نوجوانــی تحــت تاثیــر فیلــم هــای خشــونت بــار، دختــری را بــه قتــل می رســاند.
 The Piano ۱997( و معلــم پیانــو( funny gamesهانکــه در فیلــم هــای بــازی هــای مســخره یــا خنــده دار

Teacher )2۰۰۱( نیــز بــه مســائل 
روان شناســی و نقــش پر رنگ رســانه 
در زندگــی انســان عصــر حاضــر 
ــه  ــه ک ــت. البت ــان داده اس ــه نش توج
ــده از  ــی برآم ــون زندگ ــینما همچ س
هنــر بــه تصویــر کشــیدن اســت و از 
هــر واقعــه ای هــم مــی توان بســتری 
بــرای رشــد ســاخت و هــم پرتگاهــی 
بــرای ســقوط و این وابســته بــه ادراک 
مخاطــب اســت و نمــی تــوان انگشــت 
اتهــام را بــه این ســمت نشــانه گرفت.

ــی در  ــائل ذهن ــه مس ــن ب پرداخت
ــتر  ــی بیش ــك ویژگ ــتری دراماتی بس
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فیلــم هــای روان محــور اســت کــه پیگیــری مســائل ایــن علــم را بــا توجــه بــه توانمنــدی فیلمســاز 
بــرای مــردم جــذاب کــرده اســت. فیلمســازان از علــم روان بــرای غنــی کــردن آثــار خــود و تاثیــر 
بــر اذهــان مخاطبــان بهــره گرفتــه و بــا اســتفاده از روش هــای متعــدد ســعی در نمایش حالــت های 

مختلــف مســائل روانــی انســان کــرده انــد.
مشــکالت و یــا حــاالت روحــی و روانــی در برخــی فیلــم هــا بــه طــور مســتقیم مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 
گرفتــه و در برخــی دیگــر از آثــار ســینمایی ایــن مســائل جنبه حاشــیه ای داشــته و برای توجیه رفتار شــخصیت 

و یــا یــك عمــل اســتفاده مــی شــود.
ســعی در انتقــال حــس شــخصیت هــا بــه تماشــاگر بــا اســتفاده از مســائل روان شناســانه از دیگــر مــواردی 
اســت کــه ســینماگران را بــا ایــن علــم پیونــد داده و حتــی موجــب نــوآوری هــای زیــادی در این خصوص شــده 
اســت. بیشــتر فیلــم هــای ترســناک یــا گونــه وحشــت از جملــه ســکوت بــره هــا )۱99۱( و گاتیــکا بــه مســائل 

روان شناســی توجــه نشــان داده و مفاهیــم ایــن علــم را در داســتان خــود بــه کار گرفتــه انــد.
فیلــم گاتیــکا ســاخته ســال 2۰۰3 ›متیــو کاســوویتز‹ بــا اســتفاده بــه جــا از تصویــر در آیینــه و نیــز دیالــوگ 
هــای مناســب، روایتــی ســینمایی از برخــی مفاهیــم روان شناســی از جملــه توهــم و تشــخیص خیــال از واقعیــت 

بــه دســت داده اســت.
برخــی ســینماگران در فیلــم هــای خــود بــرای توجیــه رفتــار انســان بــه اصــول شــناخت روان در مکتــب 
فرویــد )اصــل محــوری مکتــب فرویــد توســل بــه توجیــه کنــش هــا و واکنــش هــا مبتنــی بــر دو ســائق اصلــی 

خشــم و شــهوت مــی باشــد( توســل جســته انــد. 
فیلــم مطــب دکتــر کالیــگاری کــه از آن بــه عنــوان نخســتین فیلــم روان شناســی تاریــخ ســینما یــاد شــده، 
عــالوه برمطــرح کــردن مســائلی مثــل هذیــان، جنــون و میــل مفــرط، ســعی کــرده بــا اســتفاده از ترفندهایــی 
 The Cabinet of Dr. Caligari ذهــن مخاطــب را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ایــن فیلــم بــا نــام انگلیســی

محصــول ســال ۱92۰ آلمــان بــه کارگردانــی ›رابــرت وینــه‹ اســت. 
کتــاب تاریــخ ســینما نوشــته ›آرتــور نایــت‹ )۱9۱6- ۱99۱( بــا ترجمــه ›نجــف دریابنــدری‹ اولیــن اثــری 
کــه روانــکاوی بــه صــورت جــدی در آن مطــرح شــده را فیلــم اســرار یــك روح ســاخته ســال ۱926 ›جــی دبلیو 
پابســت‹ مــی دانــد کــه تحــت نظــر دو نفــر از پیــروان ›زیگمونــد فرویــد‹ یعنــی دکتــر ›هانــس زاخــر‹ و ›کارل 
آبراهــام‹ تولیــد شــده و در آن مــردی کــه از کابــوس هــای وحشــتناک رنــج مــی کشــد بــا مراجعــه بــه یــك 

روانــکاو درمــان مــی شــود. 
محققــان حیطــه روان تاثیــر رســانه هــا و بــه ویــژه ســینما بــر ذهــن و روان و بــه تبــع آن رفتــار انســان هــا را 
مــورد مطالعــه قــرار داده و ســینماگران نیــز زندگــی دانشــمندان ایــن رشــته را بــه تصویر کشــیده اند کــه نمونه 
ــرگ‹  ــد کراننب ــاک the dangerous method › ســاخته ســال 2۰۱۱ ›دیوی ــك روش خطرن ــم ›ی آن فیل

دربــاره گوشــه هایــی از زندگــی دو تــن از ســردمداران روان شناســی یعنــی یونــگ و فرویــد اســت.
 )2۰۰7( When Nietzsche Wept وقتــی نیچــه گریســت
بــه کارگردانــی ›پینچــاس پــری‹ از دیگــر فیلــم هایی اســت بــا روایت 
گوشــه هایــی از زندگی نیچه )فیلســوف معروف آلمانی( و مشــکالتی 
کــه بــه آن دســت و پنجــه نــرم میکــرد در قالــب تعامالتــش بــا یــك 
روانپزشــك کــه بــر مبنــای کتابــی بــا همیــن نــام از ارویــن یالــوم بــه 

تصویر کشــیده شــده. 
آشــنایی بــا دنیــای ذهنی یــك بیمــار روانــی از طریــق تصویرگری 
رفتــار او در فیلــم جزیــره شــاتر ســاخته ›مارتیــن اسکورســیزی‹ بــا 
تعریــف دکتــر ›حمــزه گنجــی‹ در کتاب روان شناســی عمومــی از این 
علــم مطابقــت دارد زیــرا ایــن نویســنده، روان شناســی را مطالعــه غیر 
مســتقیم روان یــا ذهــن از روی رفتــار و عملکردهــا تعریــف کــرده 

اســت. 
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بــه اعتقــاد ایــن نویســنده، ذهــن یــا روان را تنهــا مــی تــوان بــه صــورت غیــر مســتقیم و بــر اســاس 
جلــوه هــای خارجــی آن و بــه کمــك آن چــه انســان هــا مــی گویند و انجــام می دهنــد و حتــی کارهایی 
کــه نمــی کننــد و یــا حــرف هایــی کــه نمــی زننــد، شــناخت، کاری کــه در تصاویــر و دیالــوگ هــای 
بســیاری از فیلــم هــا دیــده مــی شــود و برخــی نگفتــن هــای شــخصیت فیلــم جزیــره شــاتر نیز کلیــدی بــرای راه 

یافتــن بــه ذهــن او اســت.
در ایــن محصــول ســینمایی ســال 2۰۰9 یــك مامــور ایالتــی بــه نــام ›تــدی دانیلــز‹ )لئونــاردو دی کاپریــو( بــه 
جزیــره ای مــی رود تــا در مــورد فــرار یــك بیمــار از تیمارســتان تحقیــق کنــد. تحقیــق دربــاره راز قتل همســرش 

یکــی از انگیــزه هــای او بــرای پذیــرش ایــن ماموریــت اســت.
برخــی منابــع گســتره علــوم روان را بــه مطالعــه در رفتــار حیوانــات نیــز بســط داده انــد کــه ایــن مهــم نیــز در 
آثــار ســینمایی بــه ویــژه فیلــم هــای اقتباســی از آثــار ›جــك لنــدن‹ نمــود یافتــه اســت. فعالیــت علمــی برخــی 
از محققیــن حیطــه روان از جملــه ›آزمایــش زنــدان اســتنفورد‹ کــه بــه سرپرســتی دکتــر ›فیلیــپ زیمبــاردو‹ در 
دانشــگاه اســتنفورد در ســال ۱97۱ انجــام شــد، نیــز مــورد توجــه دســت انــدراکاران هنــر هفتــم قــرار گرفتــه 

اســت.
)در ایــن آزمایــش داوطلبــان شــرکت در برنامــه بــه 2 گــروه زندانــی و زندانبــان تقســیم و بــا پوشــیدن لبــاس 
مخصــوص و قــرار گیــری در شــرایط مشــابه نقــش خــود را ایفــا مــی کردنــد کــه بــا گذشــت زمــان محقــق مــی 
توانســت چگونگــی شــکل گیــری خشــونت و رفتارهای ســتیزه جویانــه و تنبیه گرانــه را در دســته افــراد زندانبان 
مشــاهده کنــد شــدت ایــن شــکل گیــری به حــدی بــود کــه برنامــه زودتــر از موعــد در نظــر گرفته شــده متوقف 
شــد.( فیلــم The Experiment )آزمایــش( محصــول ســال 2۰۱۰ میــالدی بــه کارگردانــی ›پــل شــیورینگ‹ 
و هنرنمایــی ›آدریــن بــرودی‹ بــا توجــه بــه ایــن آزمایــش ســاخته شــده و یــادآور فیلمــی آلمانــی بــه همیــن نــام 
ســاخته ســال 2۰۰۱ و مســتندی اســت کــه در ســال ســال ۱992 در ایــن خصــوص ســاخته شــده اســت. در ایــن 
فیلــم تاثیــر محیــط بــر شــخصیت و رفتــار انســان ها و مســائلی چــون تحقیــر، آزار دیگــران، تــرس، خشــم، رفتار 

ناشــی از عضویــت در گــروه، امیــد و تــالش بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 
بســیاری از فیلمســازان در خلــق آثــار خــود بــه مســائل حیطــه روان بــه ویــژه نظریــه هــای یونــگ دربــاره 
شــخصیت توجــه داشــته انــد تــا جایــی که تــا کنــون فهرســت هــای متعــددی از اینگونه فیلــم هــا و ارتبــاط آنها با 

نظریــه هــای ایــن روانــکاو در فضــای اینترنــت و بــه ویــژه وبــالگ هــا درج شــده اســت. 
ایــن نکتــه مــورد توجــه ›ویلیــام ایندیــك‹ نویســنده کتــاب روان شناســی بــرای فیلمنامــه نویســان بــا ترجمــه 
›محمــد گذرآبــادی‹ نیــز قــرار گرفتــه کــه نوشــته اســت: عجیب اســت کــه بعــد از کمرنگ شــدن جایــگاه و نفوذ 
روانــکاوی در محافــل دانشــگاهی، اهمیــت آن در ســینما و بــه طــور کلــی داســتان گویــی، روز بــه روز بیشــتر مــی 

شــود و دیــدگاه هــای یونــگ اکنــون بــه یکــی از منابــع مهــم الهــام بــرای فیلمنامــه نویســان تبدیــل شــده اســت.
برخــی از تحلیلگــران آثــار ســینمایی و ادبــی نیــز نظــرات یونــگ را در بررســی آثــار مــورد توجــه قــرار داده 
و نکتــه هــای ظریفــی از ارتبــاط ایــن دو حــوزه را مــورد کنــکاش قــرار 
ــد. فیلــم قــوی ســیاه  Black Swan محصــول ســال 2۰۱۰  داده ان
آمریــکا بــه کارگردانــی ›دارن آرونوفســکی‹ و نقــش آفرینــی ›ناتالــی 
پورتمــن‹ از جملــه آثــاری اســت کــه با توجــه بــه روان شناســی یونگ 
مبنــی بــر وجــود دو وجــه ســیاه و ســپید شــخصیت، خوبــی و بــدی، 

زنانگــی و مردانگــی، شــر و خیــر قابــل بررســی اســت.
ــه شــخصیت یــك  ــه ناخــودآگاه زنان ــرای توصیــف جنب ــگ ب یون
ــك زن از  ــه شــخصیت ی ــه مردان ــرای جنب ــا‹ و ب ــه ›آنیم ــرد از کلم م
کلمــه ›آنیمــوس‹ اســتفاده مــی کــرد و معتقــد بــود کــه ایــن جنبه هــا 
اهمیــت بــه ســزایی در نــوع رفتارهــای انســان دارنــد. حتــی در فیلــم 
وســترن شــین Shane )۱953( کــه شــین )آلــن لــد( نقــش قهرمان 
یــا شــوالیه ســفید و ویلســون )جــك پاالنــس( نقش تبهــکار یا شــوالیه 
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ســیاه را بــازی مــی کنــد نیــز بــه نظریــه هــای یونگ توجــه شــده اســت، زیــرا در روان شناســی یونــگ، کهــن الگوی 
رقیــب یــا تبهــکار بــه عنــوان ســایه در مقابــل قهرمــان یــا پرســونا قــرار می گیــرد.

فیلــم پرنــده کوچــك خوشــبختی ســاخته ســال ۱366 ›پــوروان درخشــنده‹ یکــی از فیلم هایی اســت که مســئله 
روان شناســی و روانــکاوی در آن مــورد توجــه بــوده و در آن دختــر ناشــنوا پــس از پــی بــردن بــه گذشــته خــود، 

درمــان مــی شــود. 
فیلــم مصائــب ژانــدارک ســاخته ســال ۱927 کارل تئــودور درایــر دانمارکــی، یکــی از نمونه های کالســیك بهره 

ترفندهــای  از  ســینمایی اســت که از نماهای گیــری 
صــورت  از  شــخصیت هــا و نیــز اســتفاده درشــت 
ــرای  ــن ب ــه دوربی ــان، از زاوی ــی آن ــاالت درون ــان ح بی

بهره برده است.
چــون  ــر فیلمســازی  ــب دکت ــم مط ــه در فیل وین
بیــان کالیــگاری از ســایه روش  بــرای  نورپــردازی  و 
›کوئینتیــن مســائل عمیــق روانــی  و  بــرده  بهــره 
ــل  ــم بی ــو‹ در فیل را بکــشkill bill  )2۰۰3( تارانتین
تاریــك و بــا کمــك صداهــای بــا نمایــش یــك صفحــه 
ــس و  ــاب، ح ــارج از ق حــال یــك شــخص زنــده بــه خ
کــرده  بیــان  را  ــت. گــور  اس
چــون  طــرح فیلمســازانی  ضمــن  هیچــکاک 

مســائل روان شناســانه از تاثیــر آنهــا بــر بیننــده ســود جســته و فیلــم هــای ترســناکی مثــل روانــی psycho را خلق 
کــرده انــد. هیچــکاک در ایــن اثــر بــا اســتفاده از زبــان ســینما و بــا بــه کارگیــری عنصــر تعلیــق بــه تدریــج از عقــده 
هــای روحــی، بــاور نکــردن حقیقــت و دوگانگــی شــخصیت پــرده بــر مــی دارد و به بررســی زوایــای روان انســان می 
پــردازد. مراحــل ســاخت فیلــم روانــی دســتمایه تولیــد اثــری ســینمایی بــه نــام ›هیچــکاک‹ قــرار گرفتــه کــه در آن 

ــت.  ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــی ب ــری و روان ــر هن ــزرگ از نظ ــردان ب ــن کارگ ــخصیت ای ــی از ش بخش
روانــکاوی کــه بنــا بــه نوشــته دکتــر گنجــی، یکــی از مکتــب هــای روان شناســی اســت کــه بر اســاس آن، انســان 
نــه بــه طــور تصادفــی و ارادی، بلکــه بــر اســاس انگیــزش هــای درونــی، آرزوهــای ســرکوب شــده یــا نــاآگاه عمــل 

مــی کنــد، نیــز تاثیــر بــه ســزایی بــر هنــر هفتم گذاشــته اســت.
در روانــکاوی درمانگــر بــه بیمــار کمــك مــی کنــد تــا بــه اعمــاق ذهــن خــود پــی بــرده و علــت رفتارهای خــود را 

بداند. 
›رومــن پوالنســکی‹ فیلمســاز معروف فرانســوی لهســتانی االصل نیــز در فیلم کشــتار carnage مســائل روحی 
و روانــی و اختالفــات ناگفتــه و پنهــان خانوادگــی را علــت قتــل و جنایــت در جامعه قلمداد کرده اســت. این فیلمســاز 
در فیلــم بچــه رزمــاری Rosemarys Baby نیــز توهــم توطئــه، تنهایــی انســان و حــس مــادری را در قاب تصویر 

قــرار داده و بــا شکســتن مــرز واقعیــت و خیــال بــر ذهــن بیننــده اثر می گــذارد.
در فیلــم پنــاه بگیــر Take Shelter محصــول ســال 2۰۱۱ و بــه کارگردانی ›جــف نیکولز‹ و با بازی درخشــان 

›میشــل شــانون‹ مشــکالت روانــی شــخصی کــه همــه او را 
خوشــبخت مــی داننــد بــه شــکل تاثیــر گــذاری بــا اســتفاده 
از تصویــر رویاهــا و تاثیــر آن بــر ســایر جنبــه هــای زندگی 
بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. در ایــن فیلــم، کتابــی بــا 
عنــوان شــناخت بیمــاری هــای روانــی معرفــی مــی شــود 
و مســائلی چــون هذیــان، اســکیزوفرنی، اختــالل گفتــاری، 

توهمــات و اختــالالت کوتــاه مــدت مطــرح مــی شــود. 
 Silver Linings فیلــم دفترچه ای با خطــوط نقــره ای
Playbook )2۰۱2( بــه کارگردانــی ›دیــو او راســل‹ و بــا 
نقــش آفرینــی ›بردلــی کوپــر‹ و ›جنیفــر الرنــس‹ از دیگــر 
آثــاری اســت کــه بــه طــور مســتقیم بــه اختاللــی در حیطــه 
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روان بــه نــام اختــالل دو قطبــی )bipolar( پرداختــه اســت. 
اهمیــت فیلــم هــای ایــن زمینــه به حدی اســت کــه مجله های ســینمایی نســبت به انتخــاب و معرفــی فیلم هــای روان 
 the clockwork orange شناســانه تاریــخ ســینما اقــدام کــرده و بــرای نمونــه مجلــه توتــال فیلــم، پرتقــال کوکــی
ســاخته معــروف ســال ۱97۱ ›اســتنلی کوبریــك‹ را بــه  عنــوان بهتریــن فیلــم روان شناســانه تاریــخ ســینمای جهــان 
معرفــی کــرده اســت. داســتان ایــن فیلــم دربــاره ›الکــس‹، جــوان شــرور و خالفــکاری اســت کــه بــه اتهــام قتــل زنــی بــه 

زنــدان می افتــد و در آنجــا بــا روش جدیــدی بــرای اصــالح خالفــکاران تحــت درمــان قــرار می گیــرد.
فیلــم ویــل هانتینــگ نابغــه )خــوب( Good Will Hunting محصول ۱997 ســاخته ›گاس ون ســنت‹ در رتبه دوم 
ایــن نشــریه قــرار دارد کــه در آن یــك روان شــناس تــالش مــی کنــد تــا موفقیــت ویــل کــه یــك نابغــه ریاضــی اســت را 

تضمیــن کند. 
 One Flew Over the Cuckoos فیلــم دیوانــه از قفــس پریــد بــا عنــوان اصلــی پــرواز بــر فــراز آشــیانه فاختــه
Nest در مــکان ســوم بهتریــن فیلم هــای روان شناســانه تاریــخ ســینما از نظــر ایــن نشــریه قــرار دارد کــه در آن ›رنــدل 
مــك مورفــی‹ بــا بــازی ›جــك نیکلســون‹ بــه جــرم تجــاوز دســتگیر و بــرای بررســی وضعیــت روانــی اش بــه بیمارســتان 
ایالتــی فرســتاده مــی شــود و در آنجــا بــا مقــررات ســخت و غیرانســانی تیمارســتان کــه توســط زن سرپرســتار اعمــال 

ــد. ــت می کن ــود، مخالف می ش
فیلــم یــك ذهــن زیبــا A Beautiful Mind ســاخته ســال 2۰۰۱ ›ران هــاوارد‹ بــا بازی ›راســل کــرو‹ در رده بعدی 
فهرســت نشــریه توتــال فیلــم قــرار دارد کــه بــا نیــم نگاهــی بــه فیلم ویــل هانتینــگ نابغه، گوشــه هایــی از زندگــی ›جان 

نــش‹ ریاضیــدان برنــده جایــزه نوبل و بیمــاری روان گســیختگی او را به تصویر کشــیده اســت. 
فیلــم پروانــه و زنــگ شــیرجه the diving bell and the butterfly ســاخته ســال 2۰۰7 ›جولیــن شــنابل‹ در 
مــکان پنجــم فهرســت ایــن نشــریه قــرار دارد کــه خیــاالت، حــاالت روحــی و توانمنــدی ذهنی فــردی که پلــك زدن تنها 

راه ارتبــاط او بــا جهــان خــارج اســت را بــه تصویر کشــیده اســت.
بررســی فیلــم هــای روان شناســنانه نشــان مــی دهــد کــه روایــت خشــك و مســتندگونه از برخــی مســائل علمی نقطه 
ضعــف برخــی از آنهــا اســت کــه بیننــده را خســته و کســل کــرده و از ادامه تماشــای فیلم بــاز مــی دارد. هر چند اســتفاده 
از مشــاوران متخصــص در ایــن زمینــه همانگونــه کــه اکنــون در برخــی فیلــم هــا و ســریال هــا شــاهد آن هســتیم امــری 

ضــروری اســت ولــی فیلمســازان در وهلــه نخســت بایــد خــود را پایبنــد داســتان و روایــت دراماتیــك بدانند. 
بــر اســاس نوشــته هــای ›آرتــور نایــت‹ در کتــاب تاریخ ســینما بعــد از دلزدگی مــردم از فیلم هــای واقعگــرا و خبری 
در اوائــل قــرن بیســتم، داســتان بــه کمــك ســینما آمــد و باعــث نجــات این هنــر صنعت شــد، اکنون نیــز روایت مناســب 

داســتانی بهتریــن راه القــای اندیشــه هــای فلســفی و مســائل علمی از طریق پرده ســینما اســت. 
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سینما تراپی
ــادی  ــات زی ــات و ابداع ــر اختراع ــخ، بش ــول تاری    در ط
داشــته، ســینما از آن اختراعــات بشــر اســت کــه هــر چقــدر 
ــر  ــد تصوی ــا از چســبیدن چن ــه صرف ــان شــروع آن ،ک از زم
ــای  ــر پیچیدگی ه ــت ب ــود، گذش ــده ب ــاخته ش ــم س ــه ه ب
آن افــزوده شــد. ســینما دیگــر صرفــا چســبیدن چنــد 
تصویــر بــه هــم نیســت؛ ســینما زندگی هــا را بــه هــم پیونــد 

خورشــید طلــوع  از  قبــل 

فرا می رسد

همیشه تاریک ترین لحظه روز

می زند،وســیله ای اســت بــرای بیــان مفاهیم.همچنیــن در هدف گذاری هــای سیاســی، اهمیــت 
باالیــی دارد؛ چــرا کــه ســینما چــه در اجــرای سیاســت هــا و چــه در ترغیــب مــردم بــه سیاســت 
ــوارد  ــت ها( و م ــغ سیاس ــر تبلی ــارت دیگ ــه عب ــا ب خاص)ی
دیگــر دارای قــدرت و کاربــرد اســت. جــدا از ایــن موضــوع 
ــای آن  ــرد ه ــا کارب ــت ی ــتمداران اس ــه سیاس ــوط ب ــه مرب ک
در مــوارد اجتماعــی دیگــر، در حــوزه فــردی ،دیــدن فیلــم 
می توانــد مزایــای دیگــری غیــر از ســرگرمی داشــته باشــد.

   قبــل از ادامــه دادن بــه ایــن بحــث، بایــد گفــت بــه هــر 
ــیار  ــت. بس ــی اس ــم؛ تباه ــه کنی ــیار« اضاف ــر »بس ــزی اگ چی
فیلــم دیــدن تباهــی اســت. هــر چیــزی کــه شــما را از زندگی 
دور کنــد مضــر اســت و ســینما هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســت. امــا تماشــای فیلــم، بــرای بســیاری از اختــالالت روانــی،  قابلیــت درمانــی دارد یــا می توانــد 

پیش گیــری کننــده  ی بیمــاری یــا تســهیل کننــده درمــان باشــد.  

1. Best Mood
 شــاید ایــن عبــارت خیلــی جامــع باشــد و واقعــا هــم هســت. »دیــدن فیلــم، باعــث تقویــت خلــق و خو 
و مــود انســان می شــود.« اولیــن ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه :  تقویــت خلــق و خــو از 
چــه لحاظــی؟ منظــور از تقویــت خلــق و خــو در این جــا »کمتــر کــردن اســترس و افســردگی« اســت و 
حــاال ســوال دوم کــه مهــم تــر هــم هســت مطــرح می شــود و آن ایــن اســت کــه : چطــور ایــن موضــوع 
می توانــد رخ بدهد؛وقتــی کــه حتــی همــه فیلم هــا مشــابه هــم نیســتند؟ جــواب ایــن ســوال ایــن اســت 
کــه وقتــی دربــاره تماشــای فیلــم صحبــت می کنیــم، یکــی از شــاخصه های اصلــی آن لــذت بــردن اســت. 
فیلــم دیــدن و بــه طــور کلــی فعالیت هــای لــذت بخــش در کــم کــردن اســترس و در تســهیل درمــان 

ــد. افســردگی کمــك کننده ان
ــته  ــت و بس ــذار اس ــر گ ــادی تاثی ــل زی ــت. عوام ــده  اس ــیار پیچی ــا بس ــی بیماری ه ــه بررس     البت
ــینما و  ــق س ــان آن از طری ــوع درم ــوع آن،  ن ــا ن ــل آن و ی ــا عام ــردگی و ی ــترس و افس ــزان اس ــه می ب
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اثرگــذاری آن نــوع درمــان متفــاوت خواهــد بــود. فعالیت هــای لــذت بخشــی کــه باعــث تمرکــز 
نامنظــم  ذهــن  ســامان می شــوند  را  مــا  پراکنــده  و 
ــز  ــی مرک ــد. از طرف ــد. می دهن ــال می  کنن ــم فع ــذت را ه ل
دیــدن از ایــن رو کاهــش اســترس  مزیــت  مهم تریــن 
ــش  ــن کاه ــت. ای ــم اس ــای فیل ــد پیامد ه ــترس می توان اس
دنبــال  بــه  هــم  داشته باشــد. وقتــی نامنظمــی دیگــری 
حواس پرتانــه  افــکار  کــه باعــث اســترس می شــدند و 
بــه  انســان  برونــد؛  ــل کنــار  ــری تبدی ــده بهت ــد کنن تولی
اصطــالح  بــه  و  خالق تــر می شــود. بــه عبــارت می شــود 
ن  نســا ا ، یگر از د فیلــم،  دیــدن  بــا 

می دهــد. فــاز  تغییــر   motivated بــه   burn out حالــت 

2.The main definition of 
cinema therapy

ســینماتراپی، در اصــل یــك تکنیــك اصولــی بــرای درمــان در روانپزشــکی اســت. چیــزی کــه 
تــا این جــا گفتــه شــد در تســهیل درمــان می توانســت کمــك کننــده باشــد. امــا ســینماتراپی یــك 
ــه ایــن صــورت اســت کــه  تکنیــك جــذاب بــرای درمــان اختــالالت روان اســت. ایــن درمــان، ب
بیمــار را در معــرض کاراکتــر فیلمــی قــرار می دهیــم کــه موقعیــت احساســی مشــابهی بــا خــودش 
دارد.  »دیــدن فیلــم بــا کاراکتــری کــه مشــکل بیمــار را دارد و تمرکــز فــرد بــر روی آن کاراکتــر 
ــان  ــن درم ــد. ای ــی باش ــن روش درمان ــری از ای ــف بهت ــاید تعری ــم«، ش ــای فیل ــگام تماش در هن
ــص  ــرد متخص ــك ف ــط ی ــد توس ــه بای ــت ک ــاس اس ــدر حس ــا آن ق ــایر روان درمانی ه ــون س همچ
ــد در  ــی بای ــا همگ ــم، پیرنگ ه ــف، ت ــم، موتی ــود فیل ــخصیت،  خ ــر ش ــالوه ب ــرد. ع ــورت بگی ص

راســتای موقعیــت بیمــار باشــند.
 ایــن درمــان صرفــا دیــدن فیلــم نیســت و بســته بــه نــوع اختــالل، می توانــد دارای تمریناتــی 
در حیــن، و قبــل و بعــد از دیــدن فیلــم باشــد. همچنیــن بســته بــه علــت متفــاوت یــك اختــالل 
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــی ی ــت احساس ــا موقعی ــت صرف ــن اس ــالل، ممک ــوع اخت ــه ن ــته ب ــا بس ــابه ی مش
صرفــا موقعیــت کاراکتــر مشــابه فــرد بیمــار باشــد امــا اختاللــی در شــخصیت نباشــد. در اصــل در 
ایــن درمــان، بــه فــرد آمــوزش داده می شــود کــه موضــوع را از منظــر دیگــری ببینــد. یــا تشــویق 
می شــود کــه راه هــای دیگــری برگزینــد و نــوع تفکــرش را اصــالح کنــد. حتــی در بعضــی مــوارد 
فــرد بیمــار را بــه یادگیــری از یــك کاراکتــر تشــویق می کننــد.  بــرای همیــن اســت کــه می تــوان 
گفــت ســینماتراپی، شــاخه ای از درمــان شــناختی رفتــاری اســت. بــا دیــدن فیلــم و کاراکتــر، فــرد 
ــالل  ــك اخت ــان ی ــرای درم ــدم بزرگــی ب ــن ق ــه دچــار خطــای شــناختی شــده و همی می فهمــد ک

روانــی اســت. 
  بــا توضیحاتــی کــه داده شــد، احتمــاال ایــن نــوع درمــان، از هنردرمانــی و تئاتردرمانــی منفــك 
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شــد امــا نکتــه  ی جالــب ایــن اســت کــه می شــود 
ــق  ــی تلفی ــا هنردرمان ــی را ب ــن روش درمان ای
کــرد. بــه طور مثــال قبــل از دیدن فیلــم از بیمار 
خواســته شــود موقعیــت خاصــی را طراحــی کند 
یــا فــرض کنــد کــه در موقعیــت خاصــی قــرار 
گرفتــه و ماننــد یــك بازیگــر بــه ایفــای نقــش 
بپــردازد. و بعــد فیلــم پخــش شــود و یــا بعــد 
از فیلــم از فــرد خواســته شــود کــه در موقعیتــی 
ــن دو  ــه ای ــه ک ــر دو. البت ــا ه ــرد و ی ــرار بگی ق
روش متفــاوت هســتند. امــا بــا ترکیــب ایــن دو 
ــی  ــالل پ ــف اخت ــاد مختل ــه ابع ــم ب ــوان ه می ت
بــرد هــم درمــان بهتــری را صــورت داد. چــرا 
کــه بیمــار در درمــان خــود نقــش عمــده دارد 
ــد از درون  ــان بای ــاف و درم ــن اکتش و مهمتری

خــودش صــورت بگیــرد. 
 البتــه کــه همانطــور کــه گفتــه شــد درمــان 
اختــالالت روانــی، ظرافت هــای خــودش را دارد 
و بایــد توســط فــرد متخصصــی صــورت بگیــرد 
ــل دارد  ــنایی کام ــی آش ــالالت روان ــا اخت ــه ب ک
ــت.  ــد اس ــی بل ــه خوب ــم ب ــان را ه و روش درم

ــر( )روان درمانگ

ر

معرفی فیلم
بــه  روانفیلــم،  مجلــه  شــماره اول  در    
در  کــه  می پردازیــم  فیلم هایــی  معرفــی 
یــا  روانشــناس  کاراکتر)شــخصیت(  آن هــا 
یادهــا  در  کــه  دارد  وجــود  روانپزشــکی 
ــد  ــه مانن ــدگار شــده. شــخصیت هایی کــه ب مان
ــد؛  ــوع می کنن ــا طل ــم ه ــن فیل ــید در ای خورش
ــاره  ــت درب ــن اس ــدی ممک ــماره های بع در ش
ــم... ــت بکنی ــا صحب ــن فیلم ه ــك از ای ــر ی ه

ــوان فیلمــی از ســیدنی     »ســتوران« عن
لومــت اســت؛ کارگردانــی که او را بــا فیلم 
دوازده مــرد خشــمگین یــا همکاری هایــش 
ــیقی  ــا موس ــرپیکو) ب ــو در س ــا آل پاچین ب

میکیــس 
تئوداراکیــس( 
از  بعــد  و 
ســگی  ظهــر 
 . ســیم می شنا

شــخصیت 
ــن  ــر مارتی دکت
در  دیــزارت 
ایــن فیلــم بــا 
ــارد  ــازی ریچ ب
برتــون باعــث 

نامــزدی  آخریــن   و  هفتمیــن  او  شــد 
ایــن  در  کنــد.  کســب  را  اســکارش 
ــام   ــش تم ــوان روان پری ــك نوج ــم، ی فیل
اســب های اصطبــل را کــور می کنــد و بعــد 
ــون   ــازی ریچــارد برت ــا ب ــن ب ــر مارتی دکت
بــا بررســی گذشــته ی ایــن نوجــوان ســعی  

دارد. او  درمــان  در 

1. Martin Dysart – Equus
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2. Robert Elliot-Dressed to kill
»بــا  فارســی  ترجمــه  بــا  فیلــم  ایــن 
لباســی خیره کننــده« بــدون شــك یکــی از 
شــاهکار های دنیــای سینماســت. مایــکل کیــن 
ــی« و  ــغل ایتالیای ــم »ش ــا فیل ــه ب ــری ک بازیگ
کریســتوفر  بــا  همکاری هایــش  مجموعــه 
ــص  ــی نق ــی از ب ــود؛ یک ــناخته می ش ــوالن ش ن
بــه  فیلــم  ایــن  در  را  بازی هایــش  تریــن 
ــن  ــن در ای ــکل کی ــت. مای ــش گذاشته اس نمای
شــاهکار برایــان دی پالما)کارگــردان فیلــم 
ــی یــك شــخصیت دو قطبــی دارد طــوری کــه در  اســکارفیس( نقــش روانپزشــك را برعهــده دارد. کــه گوی

طــول روز یــك پزشــك منطقــی و آرام اســت امــا در شــب بــه یــك قاتــل تبدیــل می شــود...
بیشتر از این هم داستان را لو نمی دم!

3 . Malcolm Crowe- the Sixth sense

ــی  ــن شــماره معرف ــن فیلمــی اســت کــه در ای ــم، شــاید معروف تری ــن فیل ای
می کنــم. در اصــل ایــن فیلــم ترکیــب مباحــث متافیزیــك بــا روان انســان اســت؛ 
چیــزی کــه نمی شــود آن را منکــر شــد. شــخصیت روانشــناس ایــن فیلــم مالکــوم 
کــرو اســت کــه ســعی در بهبــود وضعیــت یــك کــودک دارد؛ ایــن کــودک، پســر 
ــن  ــد. بنابرای ــوع می ترس ــن موض ــد و از ای ــه ارواح را می بین ــت ک ــی اس کوچک

ــه او کمــك کنــد ... ــا او دوســت می شــود و ســعی می کنــد ب مالکــوم کــرو ب

4. Sean Maguire-Good will hunting
  فیلــم ویــل هانتینــگ نابغــه بــه کارگردانــی گاس ون ســنت، یکــی از شــاهکار های سینماســت. رابیــن ویلیامــز 
بــا بــازی در نقــش روانشــناس در ایــن فیلــم آخریــن جایــزه اســکار خــودش را گرفــت. نقــش او در ایــن فیلــم، 

بــه معنــای واقعــی کلمــه یــك طلــوع بــود. عامــل تغییــر و تحــول، عامــل حرکــت و روشــن بینی و ...
ــن  ــای او در ای ــود. دیالوگ ه ــی ب ــوف طبیع ــك فیلس ــز ی ــن ویلیام ــم، رابی ــن فیل ــر در ای ــی دیگ ــه عبارت ب
فیلــم مهــر تاییــدی بــر ایــن ادعــای مــن اســت. 
ــی  ــون کارگردان ــت دیم ــازی م ــندگی و ب نویس
ویلیامــز  رابیــن  درخشــش  و  گاس ون ســنت 
دالیــل کافــی را بــرای شــما فراهــم کرده انــد تــا 

ــد.  ــم را ببینی ــن فیل ای
انقــدر ایــن فیلــم خــوب هســت کــه همینجــا 
معرفــی فیلــم ایــن شــماره را بــه پایــان برســانم! 
بــاز هــم در شــماره های بعــدی فیلــم معرفــی 

ــرد... خواهیم ک
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اختالف!
همانطــور کــه بیــان کردیــم تعامــالت بیــن روانپزشــکی و ســینما بســیار گســترده مــی باشــد 
ــکی و  ــه روانپزش ــایانی ب ــك ش ــا کم ــه ه ــیاری عرص ــی در بس ــرات مختلف ــه نظ ــینما از نقط س
ــا  ــده ام ــینما ش ــترش س ــرای گس ــتمایه ای ب ــکی دس ــال روانپزش ــرده و متقاب ــی ک روانشناس
همچــون هــر ارتباطــی گاهــا بــدون در نظرگرفتــن برخــی محدودیــت هــا یکــی از طرفیــن رابطه 
مــی توانــد بــرای دیگــری مخــرب بشــمار بــرود ایــن قســمت مقالــه ای از انجمــن روانپزشــکی 

شــانگهای در ایــن زمینــه مــی باشــد:
روانپزشــکی بــه ســرعت از دوران تاریــك پناهــگاه هــا و شــکنجه هــا بــه نــور حقــوق بشــر و 
تفســیر عصــب زیســتی تبدیــل شــده اســت. مســیری کــه آن را طــی کــرد، چنــدان آســان نبــود. 
حتــی اکنــون، در قــرن بیســت و یکــم، مــا خــود را در حــال مبــارزه بــا انــگ و رفتــار وحشــیانه 
یــك جامعــه جاهالنــه مــی بینیــم. بــه درســتی گفتــه شــده اســت کــه »چشــم نمــی توانــد چیــزی 
را ببینــد کــه ذهــن نمــی دانــد«. بــه همیــن ترتیــب، مــا هرگــز درد نبــرد غیبــی را کــه یــك بیمــار 

روانــی در درون خــود و همچنیــن بــا دنیــای بیــرون مــی کشــد، درک نمــی کنیــم.
ســینما رســانه قدرتمنــد و ابــزار تحــول اجتماعــی اســت. امــا، هنــر کامــالً بــی طرفانــه نیســت. 
ــه  ــی ک ــت. در حال ــی اس ــکه دو روی ــك س ــد ی ــکی مانن ــوزه پزش ــینمای ح ــر س ــر حاض در عص
ســینما از یــك ســو مــی توانــد بــا نمایــش حســاس برخــی از اختــالالت روانپزشــکی در ســینما 
بــه بهبــود آگاهــی از اختــالالت و در نتیجــه بهبــود رفتــار کمــك طلبــی کمــك کنــد، از ســوی 
دیگــر، تصویــری کلیشــه ای از اختــالل روانــی، تصویــر خشــونت آمیــز از بیمــاران روان پریــش 
و در نهایــت شــیطان ســازی داریــم. آنهــا بــه عنــوان قاتــالن روانــی، هیجــان گرایــی در ارائــه 
ــکی  ــان روانپزش ــروری درم ــگاری غیرض ــرم ان ــی، و ج ــد خودکش ــی مانن ــی روان ــك فروپاش ی
وضعیــت دشــوار را بدتــر کــرده اســت. همچنیــن، نمایــش رویکردهــای روانپزشــکی و درمانــی 
ــگ  ــك و ان ــه ای، مضح ــدازه کلیش ــان ان ــه هم ــرب ب ــینمای غ ــن س ــد و همچنی ــینمای هن در س
محــور بــوده اســت. نشــان دادن آنچــه مــردم مــی خواهنــد - خشــونت. ایــن رســانه بــرای رایــج 
کــردن مضامیــن روانپزشــکی در بیــن بیننــدگان، کــه اکثــرا افــراد غیــر روحانــی هســتند، بیشــتر 
بــر درگیری هــای تــك قطبــی تمرکــز می کنــد تــا دیدگاهــی کلــی. در ایــن مقالــه ســعی شــده 

اســت تأثیــر کلــی دنیــای جادویــی ســینما بــر روانپزشــکی بررســی شــود.

ــا ۱. خشونت ــم ه ــی فیل ــوع اصل ــه 9۰ موض ــل ده ــونت از اوای خش
 psycho بــوده اســت. اثــر اصلــی آلفــرد هیچــکاک، روانــی
ــم روانپزشــکی نشــان مــی دهــد. در اینجــا، یــك  ــه عالئ ــه اولی ــه عنــوان نمون )۱96۰(، خشــونت را ب
فــرد ســاکت کــه حتــی یــك مگــس را نمــی کشــد بــه یــك قاتــل زنجیــره ای شــنیع تبدیــل مــی شــود. 
ایــن یکــی از اولیــن ژانرهــای »قاتــل روانــی« بــود. بــه همیــن ترتیــب، اقتبــاس ســینمایی رمــان، »روان 
آمریکایــی « اثــر بــرت ایســتون الیــس، بــا بــه تصویــر کشــیدن خشــونت و رابطــه جنســی خونیــن، از 
درک عمومــی از بیمــاری روانــی ســوء اســتفاده کــرد. تعــداد بی شــماری فیلــم از آن زمــان بــا همیــن 
 ،)۱93۱( M  :ــد از ــت عبارتن ــر اس ــایان ذک ــه ش ــروف ک ــوان مع ــد عن ــده اند. چن ــر ش ــا ظاه ایده ه
 Ichi ۱999(، ایچــی قاتــل( fight club  باشــگاه مبــارزه ،)بوســه پروانــه  )۱995(، هفــت  )۱996



هحفصصص

the Killer  )2۰۰۱(، پناهندگــی  )2۰۰5( .
انــد  کــرده  فرامــوش  تقریبــاً  فیلمســازان 
از روان پریشــی وجــود  کــه بخــش دیگــری 
ــم  ــد فیل ــال، چن ــن ح ــا ای ــی. ب ــم منف دارد - عالئ
بــه  را  The Machinist )2۰۰۴( آن  ماننــد 
ــد.  ــه تصویــر کشــیده ان طــرز شــگفت انگیــزی ب
را چنــان  واقعــی  بازنمایــی ســینمایی تصویــر 
تحریــف کــرده اســت کــه حتــی پزشــکان نیــز در 

مــورد تفــاوت بیــن قتــل روان پریشــی و روان پریشــی ســردرگم می شــوند.

۲. نقض مرز
در دنیــای واقعــی، روانپزشــکان بــه نــدرت 
ــود  ــاران خ ــا بیم ــقانه ب ــه عاش ــك رابط ــر ی درگی
ــی  ــادر و غیراخالق ــیار ن ــده بس ــن پدی ــتند. ای هس
در بســیاری از فیلــم هــا بــه تصویــر کشــیده شــده 
 »Kyon Kiکیــون کــی« فیلــم هنــدی  اســت. 
ــوی پزشــك و بیمــارش  رابطــه عاشــقانه یــك بان
را بــه تصویــر می کشــد کــه منجــر بــه مــرگ 
ــابه،  ــای مش ــن در فیلم ه ــود. همچنی ــار می ش بیم
 ،)۱9۴5( Spell Bound ــده ــم ش ــد طلس مانن
شــاهزاده جــزر و مــد  )۱99۱(  و ژاکــت )2۰۰5( 
ــود، امــا  ــا گذاشــتند. اگرچــه ایــن داســتان هــا جــذاب ب درمانگــران زن مرزهــای پزشــك را زیــر پ

ــی داد. ــکان م ــت پزش ــورد صداق ــتباهی در م ــام اش پی

3. ملودرام پرشور
خودکشــی همیشــه یــك تــم پــر شــور بــرای جــذب مــردم بــه صفحــه نمایــش اســت. رســانه هــا 
آنقــدر آن را تبلیــغ کــرده انــد کــه جنبــه دردنــاک خــود را از دســت داده اســت. فیلــم هایــی ماننــد 
پــل  )2۰۰6( تکنیــك هــای خودکشــی را اغــراق آمیــز مــی کردنــد. بــه نظــر مــی رســد چنــد فیلــم 
نشــان مــی دهنــد کــه خودکشــی تنهــا راه حــل بیمــاری روانــی یــا اعتیــاد اســت. بــه عنــوان مثــال، 
ــرد  ــج می ب ــکل رن ــه ال ــاد ب ــه از اعتی ــده ای ک ــه در آن خوانن ــت ک ــدی »Ashiqui 2« اس ــم هن فیل
احســاس می کــرد تنهــا راه حــل ایــن اســت کــه خودکشــی کنــد بــه جــای مراجعــه بــه روانپزشــك. 
در عشــق و خودکشــی )2۰۰6(، یــك عاشــق ســابق کــه متوجــه شــد در جدایــی از دوســت دختــر 

همجنســگرای فقیــد خــود اشــتباه کرده اســت، 
احتــرام ابــدی خــود را بــا خودکشــی نشــان داد. 
ــد  ــی مانن ــدوه در فیلم های ــم و ان ــن، غ همچنی
عشــق  داســتان  مچ بــر:   ،  )2۰۰۴( زده  بــاد 
به طــور   )۱997( پوســت  زیــر  و   )2۰۰6(

ــود. ــان داده می ش ــت نش نادرس



هحفصصص

4. مواد مخدر و نمایشنامه
ــد. یــك فیلــم شــگفت انگیــز ماالیایــی  ــی انجــام داده ان فیلمســازان در ایــن زمینــه کارهــای خوب

بــه نــام »روح« ســاخته موهــان الل واقعــاً ایــن 
ــه درمــان را  مشــکل جــدی جامعــه و نیــاز ب
ــه )2۰۰9(«  ــب دیوان ــد. »قل ــی ده ــان م نش
اثربخشــی گــروه الکلــی هــای  ناشــناس 
ــت  ــه دس ــب را ب ــزاران قل ــان داد و ه را نش
واقعــی  داســتان   )2۰۱۰( »مبــارز«  آورد. 
بــرادری و رهایــی از اعتیــاد بــه کوکائیــن را 
ــت  ــم هــا ثاب ــن فیل ــر می کشــد. ای ــه تصوی ب

ــی شــماری  ــم هــای ب ــم هــای تجــاری ســاخت. فیل ــوان فیل ــام هــای خــوب مــی ت ــا پی ــد کــه ب کردن
ــه الــکل را نشــان مــی دهــد، ماننــد »خــون خواهــد بــود«  وجــود دارد کــه پیامدهــای منفــی اعتیــاد ب

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــوان از آن ه ــی ت ــه م ــان« )۱998( ک ــه ده ــه ب ــون« )۱995(، »ن )2۰۰8(، »نیکس

۵. اختالالت خلقی در فیلم
ــرد.  ــی ک ــف م ــی توصی ــه زیبای ــردگی را ب ــل افس ــه مراح ــد ک ــاز ش ــروزاک« آغ ــت پ ــا »مل ــفر ب س
ــن  ــت. ای ــرده اس ــاد ک ــردگی« ی ــده افس ــت متح ــوان »ایال ــه عن ــده ب ــاالت متح ــان از ای ــنده رم نویس
اپیدمــی افســردگی در دوران قبــل از دارو و اثــرات انقالبــی داروهــای ضــد افســردگی مانند فلوکســتین 

از  داد.  نشــان  ســوی دیگــر،  The را 
 Silver Linings شرحی  playbook
ارائــه می دهــد کــه با الهام بخــش از فــردی 
ــا اختــالل خلقــی مبارزه  ــا تنه می کــرد. اینه
حــال، چنــد نمونــه هســتند.  ایــن  بــا 
از بســیاری از فیلــم هــا  باالتــر  را  عشــق 
مــی درمــان مــی داننــد،  گویــی عشــق 
ــاری  ــه بیم ــد هم ــد، توان ــان کن ــا را درم ه
افســردگی. در واقــع چــه اســکیزوفرنی یــا 
کاتــا«، در فیلــم هایــی ماننــد   2۴ »شــمال 

عشــق حتــی مــی توانــد OCD )اختــالل وســواس اجباری(شــدید را درمــان کنــد.
 ECT) electro convulsive therapy( یــك درمــان جادویــی بــرای اختــالالت خلقــی و 
اســکیزوفرنی اســت کــه همیشــه توســط فیلمســازان مــورد انتقــاد و نمایــش قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
امــر ECT را بــه یــك تابــو تبدیــل کــرد کــه منجــر بــه اجتنــاب از آن در بیشــتر مــوارد شــد. در فیلــم 
آکیــرا، ECT بــا بــه تصویــر کشــیدن نادرســت آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل مــردم و دیوانــه 
کــردن آنهــا مــورد انــگ شــد. روانپزشــکان بایــد زمــان زیــادی را صــرف اثبــات ایــن موضــوع کننــد 
ــی  ــی ب ــوک درمان ــول ش ــا در ط ــم ه ــده در فیل ــان داده ش ــان نش ــب درم ــب و غری ــت عجی ــه ماهی ک

اســاس و غیرعلمــی اســت.



هحفصصص

۶. تصویرسازی اشتباه در بالیوود
ــد از  ــه ۴2.۴ درص ــت ک ــرد و دریاف ــه ک ــدی مطالع ــای هن ــم ه ــکان را در فیل ــر روانپزش ــواری تصوی ــش بان گیری
روانپزشــکان تصویــر شــده در بالیــوود از نظــر بالینــی ناتــوان هســتند، تنهــا 3۰.3 درصــد مــی تواننــد تشــخیص دقیــق 

دهنــد، 39.۴ درصــد از آنهــا اخــالق حرفــه ای را زیــر پــا 
گذاشــته انــد، 2۴.2 درصــد مــوارد غیرجنســی را زیــر پــا 
گذاشــته انــد. ۱5.2 درصــد مرزهــای جنســی و غیرجنســی 
را نقــض کردنــد و در نهایــت نتیجــه درمــان تنهــا در 23.۱ 
درصــد از فیلــم هــای تحلیــل شــده مثبــت نشــان داده شــد.

تصــور کنیــد فــردی کــه از یــك بیمــاری روانــی رنج می 
بــرد چقــدر تشــویق می شــود کــه پــس از چنیــن تصاویری 
بــه روانپزشــك مراجعــه کنــد، بــه خصــوص در جامعــه ای 

کــه از قبــل مــورد انــگ واقــع شــده اســت!

حتــی ایــن ابــر هــم پوشــش نقــره ای خــود را دارد! فیلــم هــا جنبــه ۷. جنبه مثبت
هــای مثبتــی هــم دارنــد. »ذهــن زیبــا« فیلمــی برجســته بــود کــه آســیب 

شناســی روانــی اســکیزوفرنی را در یــك ریاضیــدان افســانه ای، جــان نــش، بــه زیبایــی بــه تصویــر مــی کشــید. ســودمندی 
درمــان کمــا بــا انســولین را نشــان داد. احتمــاالً هیــچ فیلمــی وجــود نــدارد کــه مراحــل بیمــاری آلزایمــر را بهتــر از »لحظه ای 
بــرای یــادآوری« توضیــح دهــد. دیالــوگ هــای جــذاب، »اگــر همــه چیــز را فرامــوش کنــی، مــن از هیــچ جــا ظاهــر می شــوم. 
مثــل حــاال. و مــن بــه تــو ضربــه خواهــم زد شــما نمــی توانیــد مــن را رد کنیــد. مــا هــر روز یــك کار جدیــد را شــروع خواهیم 
کــرد«، بــرای مــدت طوالنــی در ذهــن مــا باقــی مــی مانــد. برخــی از فیلم هــای هنــدی نیــز بــه خوبــی زوال عقــل را نشــان 

داده انــد، ماننــد »آســتو )زبــان مراتــی(«، »تانماتــرا )زبــان ماالیایــی(«.
»هرگــز فیلم هایــی ماننــد »رســتگاری  شاوشــنك«،  در 
ــت  ــا اهمی ــه م ــین« ب ــب ننش ــدن عق ــار آم ــری و کن انعطاف پذی
ــانی  ــا پریش ــه ب ــی در مواجه آموختنــد. حت را  غیرقابل غلبــه 
کنــد«، »جــان عزیــز«، »اســم مــن »پســری کــه می توانســت پــرواز 
ــم را خــان اســت« عناوینی هســتند که  ــی در اوتیس ــائل عاطف مس
ــا کمــك برجســته می کنند. مبــارزه و غلبه  ــی ب ــر پریشــانی روان ب
موضــوع  درمانــی،  بســیار مــورد اســتقبال هالیــوود روش هــای 
عناویــن معــدودی کــه آن را یــا بالیــوود نیســت، امــا تماشــای 
ــد »تــرس )۱957(«، نشــان می دهنــد، قابــل توجــه  اســت، مانن
قطــع شــده )۱997(« و »آنتــوان »مــردم عــادی )۱98۰(« ، »دختر، 

فیشــر )2۰۰۱(«. بیشــتر اینهــا مســتقیماً توســط روانپزشــکان یــا روانشناســان نظــارت مــی شــدند و از عمــق دانــش خوبــی 
برخــوردار بودنــد. بــا محــدود کــردن مخاطــب بــه کارآمــوزان روان پزشــکی، فیلم هایــی نیــز ســاخته شــده اند کــه ارتبــاط 
پزشــك بــا بیمــار، معاینــه بیمــاران روان پزشــکی، تشــخیص را بــه تصویر می کشــند و در نتیجــه به آمــوزش ایــن کارآموزان 
ــازی  ــت مج ــای واقعی ــرفته تر، فناوری ه ــر پیش ــد. در عص ــاط تر می کنن ــر و بانش ــری را جذاب ت ــد و یادگی ــك می کنن کم
ــی نیــز مفیــد باشــند. درمــان  ــه بیماری هــای روان ــازی نیســتند، بلکــه می تواننــد در صــورت ابتــال ب ــرای ب )VRT( فقــط ب
مواجهــه بــا واقعیــت مجــازی در PTSD)اختــالل اضطــراب پــس از ســانحه(مفید اســت. شــاید بتــوان از رســانه فیلــم بــرای 

جلوگیــری از PTSD در آینــده اســتفاده کــرد. 
بــرای جمــع بنــدی، بــه تصویــر کشــیدن روانپزشــکی در فیلــم هــا ماننــد یــك ســکه اســت کــه دو روی دارد. همیشــه 
عاقالنــه اســت کــه قبــل از نتیجــه گیــری ســریع در مــورد یــك بیمــاری خــاص و ارائــه آن بــر اســاس هــوس و هــوس خــود، 
کمــی تحقیــق کنیــد. بعیــد اســت کــه فیلمســازان بــدون سیاســت هــای کنترلــی دقیــق، از مســیر موجود منحــرف شــوند. به 
عنــوان بیننــده، ایــن وظیفــه شــخص اســت کــه بفهمــد چــه چیــزی اشــتباه اســت و چــه چیــزی درســت اســت. امــا تــا زمانــی 
کــه کل بــرادری روانپزشــکی در سراســر جهــان نارضایتــی خــود را از روندهــای فعلــی رســانه ای ابــراز نکننــد، بــه تصویــر 
وحشــتناک و کمیــك بیمــاری روانــی ادامــه خواهنــد داد و ارزش آنهــا و همچنیــن کار متخصصان روانپزشــکی را در سراســر 

جهــان بــی ارزش خواهنــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب انــگ مــداوم ایــن بیمــاری ادامــه مــی یابــد.





روانفیلــم مجلــه ای اســت تلفیقــی... 
تلفیقــی از علــم و هنــر. در شــماره هــای 

موضوعــات  مــورد  در  روانفیلــم  مختلــف 
مختلفــی از نگاه روانپزشــکی و روانشناســی در 
کنــار حضــور آن هــا در هنــر بــا تکیــه ویــژه بر 
هنــر نمایــش و آنچــه ســینما مــی نامیــم ســخن 

مــی گوییــم.
در شــماره اول در مــورد طلــوع ســخن گفتیــم 
ــزی  ــاز آن چی ــا ســر آغ ــاز خــود ت از ســر آغ
ــن در  ــم در ضم ــی کنی ــت بررس ــرار اس ــه ق ک
ــیك  ــیقی کالس ــه ای از موس ــماره قطع ــر ش ه

بــرای شــما عزیــزان بــه مــوازات موضــوع 
ــه مــی کنیــم. مــورد بحــث ارائ
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