
بیه ننیوان هیا  روانیی و االیت رو روانییاند، آسیی شناسی همواره ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر داشتهو روانسینما 

موضوناو (. 1906)مانند دکتر دیپی ها سینمایی از آغاز هنر هفتم بخشی از آن را تشکیل داده استمحتوایی برا  فیلم

گی ها  مشترک میان روا ن شناسی و هنر همچون؛ ادراک، توجه، انگیزه و هیجان، شخصیت، تعارض، االت رو و آشیفت

ر هفیتم روحی وجود دارند که به ننوان برالی موضوناو اصلی نلم روان شناسی مطرح هستند، در هنر و به الصوص هن

.به تمامی به نمایش درمی آیند

بیا نگیاهی . مایه سینما بر اساس ساالتن شخصیت هاست و شخصیت اصورً محور بسیار  از االت رو رایج استدرون 

بیو  آنیان پزشکی، درمان ها  ایین وونیه بیمیاران و ویاه ندر طول تاریخ به سینما، بیماران روانی، بیمارستان ها  روان

حیاو، مسایل و سینما یکی از زبان ها  اصلی طرح افکار، رو. همیشه پدیده ا  جذاب و پربیننده برا  جهانیان بوده است

رفته و برا  مشک و مردم در جوامع مختلف است و واهی نوامل تهیه یک فیلم، پیش از تولید از روان شناسان کمک و

.  ویرنیدتوجیه انمال شخصیت ها، افزایش میزان تاثیروذار  اثر و یا اهداف درمیانی و از مباحیر روان شناسیی الگیو می

حتیی در رونید واهی نیز پس از به نمایش درآمدن یک فیلم، روان شناسان به بررسی ابعاد روان شناالتی آن می پردازند و

ر بر تماشاور با ورود به فضا  سینما و فیلم، تصاوی(. 1394یانگ، )درمان برالی بیمار  ها از فیلم  درمانی استفاده می کنند

بیا شیود ودر نتیجیه وارد نمیم اجتمیانی و اییدژولوا  حیاکم بیر آن میی. رو  پرده را به اشتباه واقعی تصور می کنید

اه در دنیا  هویت ساز  سواه، و. ویر  هویت، به اشتباه الود را به مثابه   سواه تشخیص می دهدهمانندساز  و شکل

.تواند اثراو جبران ناپذیر  را در فرد داشته باشدهمین مسئله می(. 1398صالحی، )یابدواقعی هم ادامه می

دالتیر "مو  در فییل.   تأثیروذار داشته دیویید فینچیر بیوده اسیتهایکی از افراد  که در سال ها  االیر سواه پرداز 

.ازدواج و رابطه زوجین را در هنگام تعارضاو زناشویی مورد توجه قرار داده است"ومشده

فینچر از منظر قرآن کریمدیوید ساختهمطالعه تیپ شناسی شخصیتی فیلم دختر گمشده 
عسکریپائینی، حمیده قدسیه 

هیا  شروش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است کیه بیا تمرکیز بیر رو. پژوهش حاضر از نوع کیفی است

طالعیه میورد  م. ها  شخصیتی پرداالته شده اسیتا  به استخراج تیپاالتصاصی تدبر در قرآن به الصوص تدبر کلمه

. ها  نمایش داده شده در فیلم دالتر ومشده ساالته دیوید فینچر استاین پژوهش بر رو  شخصیت

یت میرد متکیی و شخصی( تفکیر )ویرا براساس مدل تیپ شناسی شخصیت از منمر قرآن کریم شخصیت زن با تیپ پیرامون

نطیف نقیا  انطباق دارند برا  استخراج صفاو شخصیتی نیک و امی در فیلم دالتر ومشده نیوع رفتیار هیر ییک در( یومنون)

. مبنا قرار ورفته استداستان 

التر ومشیده این دو شخصیت در بررسی فیلم د. ها  نیک و امی در به لحاظ تعارض به مدل مطلوب قرآنی قرار دارندشخصیت

قرار ویرفتن نییک نتیجه این بررسی. ویرندهایی که بروز رفتار  مشخصی را دارند؛ در طبقه معینی قرار میو استخراج سکانس

شتباه بیا در واقع انمال و رفتارها  هر یک از آن ها در بستر الطا و ا. در طبقه افراد یومنون و امی در طبقه افراد یتفکرون است

ا توجه به این دهد بشناسی در بحر تعارض زوجیت نشان میاین شخصیت. الوردشان رقم میاستفاده از ویژوی ها  شخصیتی

رفتن در بسیتر ها  شخصیتی دارند، از چه امکاناتی برا  حل مشکلشان برالوردار بودند اما با قیرار ویکه نیک و امی چه قابلیت

. باطل و نملکرد  بر اساس نفی حق؛ چگونه زندوی مشترکشان را از مدار صحت و آرامش الارج کردند
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