
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مقاله : تئاتر درمانی 

 

 ، جناب آقای علی حیدریان پریسا ذاکری  سرکار خانمنام استاد : 

 

 خلفیمولف : زهرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده :

 

این مقاله در حوزه تئاتر درمانی است و به بررسی دقیق نتایج حاصل از آن در بهبود  

 میپردازد.  و جسمی وضعیت روحی 

ای از هنردرمانی تلقی  یا دراماتراپی گونه  اتر درمانی، تئدرمانینمایش 

گذاری شد. جیکوب پایه  فروید یدورهشناس هم شود که توسط یک روان می

شناس اجتماعی در اوایل سده بیستم میالدی  پزشک و روانلوی مونرو، روان

صول تئاتر درمانی را به طور جدی از سایکودراما را معرفی کرد. مونرو ا

 دانست. اصول روانکاوی تفکیک شده می 
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 فهرست :

 

 _تئاتر درمانی یا پسیکودرام چیست؟ 

 _روش های و تکنیک های درمانی خاص 

 _تعریف تئاتر درمانی 

 _روش های مختلف تئاتر درمانی یا پسیکودرام  

 _تئاتر درمانی یا سایکودرام چیست؟ 

 _پرتاگونیست یا شخص اول 

 _کارگردان 

 _ یاور 

 _حضار  

 _تکنیک صندلی خالی 

 _تکنیک دوم مضاعف سازی 

 _پری رویایی )نام دیگر تکنیک ها( 

 _پلیس مخفی 

 _اتاق تاریک 

 _پنج سال بعد 



 _یک دقیقه تک گویی 

 _عشق افسانه ای 

 _جادو 

 _حرکت بدن 

 _خود گویی 

 روش فاصله تمثیلی )نمادین(  _

 _شکوفایی عوامل نهفته  

 _خاتمه دادن به کار گروه درمانی 

 _مشارکت و پردازش  

 _اصول و موارد خطا در تئاتر درمانی  

 _ موارد کاربرد روش های تئاتر درمانی 

 _برخی از حیطه های کاربرد تئاتر درمانی  

 _محدودیت های این رویکرد 

 _پتانسیل برای تلفیق با سایر رویکرد ها  

 _پایه های نظری تئاتر درمانی 

 _تاریخچه تئاتر درمانی 

 _شکل های اصلی نمایش تئاتر درمانی  

 و مذهب  _کاربرد تئاتر درمانی در تحصیالت ابتدایی و متوسطه 

 _دراماتراپی  

 _رئوس تاریخی مسئله 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه : 

 

ی  باشد همان نقشی است که هر کدام از ما در زندگی روزمرهتئاتر که نام دیگر آن سایکودرام می

نقش خواهر و … و هر کدام در  خود داریم. یکی از ما، در نقش پدر، یکی در نقش مادر، یکی در 

مانیم تا مراحلی را طی کنیم و به رشدی باالتر برسیم شاید محیط  نقش خود و جای خود ثابت می

های ما ثابتند و تنها مرگ است که می اطراف و گذر زمان ما را دچار تحوالتی کند اما همواره نقش

 ها را تغییر دهد. واند این نقشت
 

نی( همیشه با نام دكتر مورنو همراه است . زیرا اوست كه به اثر درمانی  پسیكودرام )تئاتر درما

درامها در روحیه تماشاگران و بازیگران پی برده و این روش درمانی گروهی را در بیماران روانی  

 توجیه علمی نموده . 

 

یه عادت  از قدیم می دانستند كه عمل به تكلم مقدم است، و تكلم عمل سمبولیك حركات است. بشر اول 

داشته كه هیجانات و ناراحتیهای روانی خود را به صورت حركات نشان دهد و موضوع تكلم در  

 سیرتكاملی موجود انسانی بعداً ظاهر شده . 

 

هنر درمانی یکی از راه های درمان معضالت و مشکالت روحی و روانی است یکی از شاخه های  

ی گوناگونی چون سایکودرام و درام درمانی  هنردرمانی، بازی درمانی است که خود به شاخه ها

 1915تقسیم می شود، گروه درمانی را نخستین بار جوزف اچ پرات در ایاالت متحده آمریکا از 

آغاز کرد. او نخستین شکل گروه درمانی را با هدف درمان پزشکی در بیماران مبتال به سل به کار  

و گروه درمانی های رفتاری شناختی امروزی  گرفت، کار او شباهت زیادی به گروه های خودیاری 

 داشت که هدف آن ها کاهش استرس مشکل مشترک جسمی یا روان شناختی اعضای گروه است 

 

لوئیس و ندرا از گروه درمانی برای بازسازی خانواده اولیه به کار بردن مفاهیم   1930در اوایل دهه 

رد. ساموئل سالوسون که حرفه اصلی او  روان کاوی در گروه درمانی و درمان تلفیقی استفاده ک

بنیان گذاشت و بیشترین   1948مهندسی مکانیک بود »انجمن روان درمانی گروهی آمریکا« را در 

 تاثیر را در رشد و توسعه گروه درمانی در آمریکا داشت.

 

سده قرن    چهارمواژه گروه درمانی را معلوم کرد. از دهه  1939مورنو نخستین کسی بود که در 

بیستم به بعد گروه درمانی به مثابه یکی از انواع روش های روان درمانی، توجه روانشناسان و روان  

پزشکان را به خود معطوف کرد. طی شش دهه مطالعه و تجربه روش های گروه درمانی در اشکال  

 متنوعی توسعه پیدا کرد. 

 

آسمانی و ذهنی است مانند  ای از تعریف هنر، هنر مفهوم وسیع و پر رمز و رازی دارد. جنبه 

ها، لذت بردن از خدمت به  احساسات و افكار خوب داشتن، عاشق بودن، مهر ورزیدن به زیبائی 

 دیگران، نوع دوستی و بخشیدن دیگران و… 
 



اما جنبه ای از آن نیز عینی و قابل لمس است. مانند یك انجام خوب؛ مثالً مهارت در ساختن چیزی،  

شعر خوبی نوشتن، صدای دلنوازی داشتن، نگاه زیبا كردن، حركت لطیف    خالقیت یافتن در امری،

تر آن كه از طریق زبان  كردن، خوب راه رفتن، دلنشین بودن و توانایی در برقراری ارتباط. اما مهم 

هنر می توان دیگران را درك كرد؛ البته دامنه هنر بسیار گسترده است و شامل انواع فعالیتهای  

 توانند از طریق آن با جهان رابطه برقرار سازند از جمله تئاتر درمانی. ه افراد می باشد. كشخصی می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _تئاتر درمانی یا پسیکودرام چیست ؟ 

 

 
 

 

 



اي موثر و روشي جدید در توانبخشي و درمان امروزه تئاتر درماني یا پسیکودرام به عنوان شیوه 

 شناسي و هنرهاي نمایشي )تئاتر( قرار گرفته است. مورد توجه کارشناسان و فعاالن حوزه روان 

 

به طوري که در حال حاضر این شیوه درماني در بسیاري از کشورها بخصوص کشورهاي اروپایي  

و آمریکایي و کشورهاي اسکاندیناوي به عنوان روشي موثر در درمان افراد نیازمند مورد توجه  

 است. 
 

هاي دکتر  و پژوهش 1348ندارد و آغاز فعالیت آن به سال این شیوه درماني در ایران قدمت چنداني 

 گرددپزشکي حافظیه شیراز برميشناس« در مرکز روان»حمید اشکاني« و »حسن حق 
 

شناسي در ارتباط با  این روش درماني در یکصد سال گذشته به عنوان نقطه تالقي هنر نمایش و روان 

یس« و تعادل رواني مورد توجه کارشناسان قرار  پاالیش روح و روان انسان و رسیدن به »کاتارس

 گرفته است. 
 

 _روش ها و تکنیک های درمانی خاص  

 

غلبه کرد   اختالالت رواني  هاي درماني خاص برها و تکنیکتوان به کمک روش در تئاتر درماني مي 

خود  هاي فردي و ارتقاي حس  و در راه افزایش قوه یادگیري، ثبات و سالمت شخصیت، کسب مهارت 

هاي حرکتي و تعادل روحي و رواني افراد گام  هاي فیزیکي و تقویت مهارت ادراکي، افزایش توانایي 

 برداشت. 
 

تئاتر درمانی توسط »جاکوب لوئی مورنو« بنیانگذاری شد. او روانپزشک بود، در رومانی متولد  

 شد. 

 

به آمریکا رفت . او هم  برای ادامه کار خود  1915در وین زندگی و کار کرد و باالخره در سال 

ای را در جداسازی اصول تئاتر درمانی از اصول  ناپذیر و سرسختانه دوره فروید بود و تالش خستگی 

 روانکاوی به انجام رساند. 

 

، روش تحلیل روابط ،   گشتالت درمانی  در تئاتر درمانی های امروزی مایه هایی از گروه درمانی،

روان درمانی که اساس کار آنها ، »اینجا و اکنون« می باشد،  رفتار درمانی و بعضی روشهای دیگر 

 به کار گرفته شده. 

 

 

 

 

 

 



 _تعریف تئاتر درمانی 

 

 

در تعریف تئاتر درمانی می توان گفت : که عبارت از یک روش گروه درمانی است و در آن ،  

همچنین  خصوصیات برجسته شخصیت، ارتباطات بین فردی ، تعارضات و کشمکشهای روانی و 

اختالالت احساسی و عاطفی توسط روشهای مخصوص نمایش مورد مشاهده و بررسی قرار می  

 گیرند. 

 

پسیکودرام )تئاتر درمانی( همیشه با نام دکتر مورنو همراه است . زیرا اوست که به اثر درمانی  

 درامها در روحیه تماشاگران و بازیگران پی برده. 
 

کلم مقدم است، و تکلم عمل سمبولیک حرکات است. بشر اولیه عادت  از قدیم می دانستند که عمل به ت

داشته که هیجانات و ناراحتیهای روانی خود را به صورت حرکات نشان دهد و موضوع تکلم در  

 سیرتکاملی موجود انسانی بعداً ظاهر شده است. 

 

اهری به طرف  انسان اولیه بدوی هیجانات و خشم خود را با ضرب و جرح و قتل و یا خوشحالی ظ

مقابل نشان می داد. و کمتر صحبت می نمود، در ملل بدوی آداب و رسوم اجتماعی و مذهبی بیشتر  

با حرکات دسته جمعى توآم بوده در آن زمان نیز کمابیش متوجه شده بودند که نمایش مطالب  

 دراماتیک اثر درمانی و آرام بخش دارد. 
 

حت کننده متعددی وجود دارد که آنها را احساس و تجربه  در زندگی هر فردی مسائل دراماتیک و نارا

نموده. مشاهده این صحنه ها یا صحنه ای مشابه آنها به عنوان تماشاچی در حالیکه دیگران آن را به  

 اند، به روی هیجانات اثر کاهش دهنده دارد. روی صحنه آورده 

 

 

 

 

 مختلف تئاتر درمانی یا پسیکودرام  _روش های  

 

 

 

 بت یکنفری : روش صح -1

 

 این روش عبارت از صحبت یکنواخت و یکنفری بازیگر اصلی است که با خود صحبت می کند. 



 

 روش مطالعه رفتار جمعی بازیگران :  -2

 

 در این حال بازیگر اصلی با همراهی چند نفر وضع زندگی خود را به معرض نمایش می گذارد. 

 

 پسیکودرام همراه با توهمات :  -3

 

حال بازیگر اصلی هذیانها و توهمات خود را به صورت عمل درآؤرده و با واقعیات مورد  در این 

 آزمایش قرار می دهد. 
 

 روش دو نفری :  -4

 

این روش برای نفوذ در مشکالت و منازعات درونی بیمار بکار می رود. ممکن است از بازیگری  

بیمار است با وی نقشی را ایفا نماید و یا  در برابر بازیگر بیمار و به عنوان این که خود همان بازیگر 

 به عنوان شبهی برای ارزیابی مشکالت بیمار به او کمک کند. 

 

 روش چند گانه :  -5

 

در این روش بازیگر اصلی در صحنه با چندین نفر که رل شبیه او را بازی می نمایند ظاهر می  

می نمایند. شخصیت بازیگر در  شود. هر یک از شبهه ها قسمتی از شخصیت بازیگر اصلی را بازی 

مراحل مختلف زندگی مطرح می گردد. و بازیگر ، خود ، قضاوتگر صحنه هائی از زندگی خود  

 است. 

 

 روش آئینه مانند :  -6

 

این روش در موردیکه بیمار قادر نباشد نقش خود را به صورت حرف یا عمل اجرا کند بکارمی رود  

گیرد و بیمار یا بیماران در قسمت تماشاگران می  . یک شخص در صحنة پسیکودرام قرار می 

 نشینند. 

 

در این حال شخص مذکور به عنوان بیمار وارد صحنه می شود و رفتار فرد بیمار را که در بخش  

تماشاگران نشسته است به صحنه می آورد و مانند آئینه ای به بیمار نشان می دهد که مردم از  

 اط می کنند. حرکات و رفتار و احساس او چه استنب
 

 برون افکنی و پیش بینی درباره آینده بیمار:  -7

 

در این روش هنرمند به بیمار نشان می دهد که آینده خود را به چه شکل می نگرد و درباره آن  

چگونه فکر می کند وی زمان و مکان را در نظر گرفته و نیز اشخاصی را که فکر می کند در  

ایی خواهند داشت در نظر آورده و این موضوعات را به روی  موقعیتهای آینده با او همبستگی ه

 صحنه می آورد. 



 

 روش رویا :  -8

 

در این حال بیمار عمالً رویاهای خود را به نمایش می گذارد . بازیگران شخصیتهای رویائی هنرمند  

 بیمار را نشان می دهند. 
 

 روش پسیکودرام از راه روانکاوی :  -9

 

مثالً عقیده اودیپ را می توان در روی صحنه به معرض نمایش   در این روش ، یک فرضیه ، 

 گذاشت و بدین ترتیب به موشکافی درباره عقده اودیپ در نزد بازیگر پرداخت و 
 اعمال و عکس العملها و احساس بازیگر را بررسی کرد. 

 

 پسیکودرام در تعلیم و تربیت :  -10

 

تربیت بکار می رود. پرستاران ، مددکاران  در این بخش پسیکودرام به عنوان یک روش تعلیم و 

 اجتماعی و روان پزشکان نقش بیمار را بازی می نمایند و مشکالت وی را نشان می دهند. 
 

 

 

 

 _تئاتر درمانی یا سایکودرام چیست ؟ 

 

 

 

تئاتر درمانی روشی است که در آن با بهره گیری از امکانات مشترک نمایش و روانشناسی، برای  

های بیانی مختلفی از جمله بازی نقش و خلق محیط  شود. در این روش شکل استفاده می  تغییرات فردی 

 های متفاوت مطرح می شود. 

 

یا تئاتردرمانی را در وین   سایکودرام در اوایل قرن بیستم، دکتر »ژاکوب لوی مورنو« اساس نظریه

عتقاد مورنو، بزرگترین سایکو درام را علم کشف حقیقت نامید. به ا ۱۹۲۱بنا گذاشت. او در سال 

بیماری عصر ما »همنوایی و سازش اجباری« است. مردم به جای اینکه خودشان باشند، مدام از  

های مختلف، سازگاری یکسان و از پیش تعیین  کنند نسبت به موقعیت کنند و سعی می یکدیگر تقلید می 

 ای نشان دهند. شده 

 

کند  خواهم خودم باشم« آغاز می مورنو، در تعریف هدف تئاتر درمانی، کار خود را با شعار »من می



داند. اما  و مهمترین دستاوردهای روانی و آموزشی تئاتر درمانی را آموزش خودجوشی و خالقیت می 

خالقیت متضمن خطاست و اصوال بدون امکان حرکت خودجوش و اشتباه، کسی چیزی را یاد  

رسد: »راهی برای تمرین  می  سایکودرام گیرد. به این ترتیب مورنو به تعریفی کاربردی ازنمی

 زندگی، بی آنکه بخاطر اشتباهات آن تنبیه شویم.« 

 

رسد. عمل به معنای تجسم  تئاتر درمانی با دو عنصر »عمل« و »مشاهده ی فعاالنه« به انجام می 

است و این کار توسط تکنیک های خاص تئاتر  بخشیدن به ذهنیات از طریق حرکت های نمایشی 

پذیرد )مضاعف سازی، آینه، جا به جایی، صندلی داغ، اتاق تاریک و …( و  درمانی صورت می

کنیم.  ی فعاالنه به این معناست که در هر موقعیتی دقیقا متوجه باشیم چه چیزی را تجربه می مشاهده

ی  هایی از گذشته یا آینده ی اگر فرد بخواهد بخش زمان در تئاتر درمانی، همیشه زمان حال است. حت

خود را ترسیم کند، باید آن را در زمان حال به تصویر بکشد. به اعتقاد مورنو توجه به زمان حال و  

ی لحظه فرد وادار به عمل  دهد. در فلسفه »فلسفه لحظه« خالقیت و خودجوشی فرد را افزایش می 

 شود.کردن و مشاهده می 

 

ی نمایش درمانی مدام در حال آفریدن و فرافکنی دنیای درون خود به دنیای  نه انسان در صح 

ست. پس این ترکیب هنر نمایش و هنر درمان، راهی برای تالقی دنیای درون و بیرون و بیرونی

ای متفاوت برای رسیدن به خالقیت است. راهی که انسان در آن هم در مقام بیمار و هم در مقام  شیوه 

 شود. د ظاهر میدرمانگر خو

 

گذرد و در این مدت؛ کمتر  امروزه تقریبا یک قرن از نظریات مورنو در باب نمایش درمانی می 

ای به ضرورت وجود تئاتر برای ایجاد سالمت روانی تردید داشته است. فیل جونز در کتاب  جامعه

ن بخش خودآگاه و  درام به مثابه درمان مینویسد: »تئاتر تنها مکانی ست که در آن، ارتباط میا

تواند مقدمات فرایند های  گیرد و میشود و فرایندهای عاطفی بشر شکل می ناخودآگاه ذهن بر قرار می 

های خود را بشناسد، نخست باید  شناختی را فراهم آورد. فرد برای اینکه خودش باشد و بتواند توانایی 

 نمایش درمانی است، به خود بنگرد. از خودش خارج شود و بتواند از درون یک آینه که همان صحنه 

 

آماده سازی، عمل و مشارکت. گذراندن موفقیت   فرایند تئاتر درمانی در نهایت سه بخش است:

شود که فرد با بهره گیزی از بازی و بداهه پردازی، به نوعی شفای  این سه مرحله باعث می  آمیز

 عاطفی و شناختی دست یابد. 
 

ها و  گیرد. با استفاده از بازیفرد در فضای تمرین زندگی قرار می ی کلی ابتدا در این سه مرحله 

ی عمل و ایفای نقش خود و  شود، سپس وارد مرحله بداهه گویی روی موضوع اصلی متمرکز می 

دهد و ی درمان را به کمک گروه شکل می شود و فعالیت اصلی جلسه سایر افراد زندگی خود می 

کند و با تجربیات  آید و فضای تئاتر درمانی را ترک می رون می سپس پس از مشارکت فعال از نقش بی

 گردد.ی بعد، باز می ی درمان به زندگی معمول خود تا جلسه اش در جلسه کسب شده 

 

 

 



 

 

 _پروتاگونیست یا )شخص اول(

 

 

به کسی گفته می شود که در تئاتر درمانی، نقش اصلی را دارد، این   پروتاگونیست یا )شخص اول(:

فرد ممکن است درمانجو، دانشجو، کارآموز، عضو گروه یا هرفرد دیگری باشد، به طور کلی هر  

 فردی که موقعیت هایی از زندگی خود را به نمایش می گذارد شخص اول یا پروتاگونیست نام دارد. 

 

 

 _کارگردان 

 

 

تئاتردرمانی و به منظور بازنگری مسئله  به کسی می گویند که شخص اول را در استفاده از روشهای 

اش هدایت می کند. این فرد می تواند رهبر گروه، درمانگر، معلم یا مشاور باشد. حتی گاهی  

 کارگردانی تئاتردرمانی را یکی از اعضای گروه به عهده می گیرد. 

 

 

 _یاور 

 

 

 

در زندگی شخص اول  فردی است که در کنار شخص اول و کارگردان ایفای نقش می کند. این فرد 

 نشانگر افرادی مانند همسر، کارفرما یا بخش دیگری از موجودیت خود شخص است. 
 

 

 

 _حضار  

 

 

افرادی هستند که در مدت اجرای تئاتردرمانی حضور دارند. این افراد ممکن است اعضای گروه  

درمانی ، شرکت کنندگام کنگره، دانش آموزان کالس یا اعضای خانواده شخص اول باشند. این افراد  



بر خالف تماشاگران تئاتر معمولی با ایفای نقش های فعال، شخص اول را در شناخت احساسات  

 ی می کنند. یار

 

برای هرکاری نیاز به ابزاری است، اولین ابزار تئاتردرمانی صحنه است، صحنه مکانی است که  

نمایش در آن اجرا می شود. صحنه محلی با سه سطح و ارتفاع های متفاوت از یکدیگر: محل  

حضار، صحنه و بالکن باالی صحنه، نورپردازی و در مجموع هر یک از امکانات موجود برای  

 پربارکردن تئاتردرمانی مفید است. 

 

متر عمق داشته باشد، سکوی بلندی که به راحتی بتوان بر آن قدم گذاشت   5تا   4صحنه باید دست کم 

به مفهوم مرز میان حضار و صحنه است. برای صحنه، وسایلی مانند چند صندلی سبک و یک میز  

به کار می آید، نورپردازی به شکل خاص  ساده استفاده می شود چند بالش یا پشتی و وسایل دیگرهم  

احساس و فضای ویژه ای را نشان می دهد، نور قرمز نشانه اغذیه فروشی، احساس عاطفی شدید،  

آبی تداعی گر مرگ، بهشت و دریا است و تاریکی مطلق نمایانگر تنهایی و جداشدن از جمع است.  

عدی نیست که تنها معطوف به گذشته باشد  نکته مهم دیگر اینکه در تئاتردرمانی زمان واقعیتی تک ب 

 زبان پیوستار تقطیع ناپذیر است. 
 

تئاتردرمانی به نمایشی گفته می شود که حل کننده مشکالت عاطفی شخص باشد. این شکل از تئاتر  

بر عواطف شخص اول متمرکز است، در مجموع ممکن است در بخش های مختلف زندگی فرد مانند  

سیر کند معمواًل سمت و سوی اصلی حرکت تئاتردرمانی بخش های عمیق    گذشته، حال و آینده وی

عواطف فردی است. روان درمانی به افراد کمک می کند تا نسبت به نگرش ها و انگیزه های عمیق  

ترشان هشیار شده و خیاالت بیان نشده و ناتمام خود را به آگاهی آشکار بیاورند. نکته ای که مهم  

ع از امید یا ترسی )حتی اگر واقع گرایانه نباشد( آگاه شود تا اینکه صرفاً در  است این است که مراج

تئاتردرمانی چنین صحنه    -مورد چیزهایی صحبت کند که اتفاق افتاده است یا احتمال دارد اتفاق بیفتد

 هایی را به تصویر می کشد. 

 

با فرا رفتن محدودیت های  در تئاتردرمانی »دیدگاه چی می شد اگر« از طریق بازی فیزیکی در حال 

دنیای واقع گرایانه آشکارتر می شود تا فرد راههایی را بشناسد که هیجانات در قلمرو چه چیزی  

 ممکن بود اتفاق بفتد فقط اگر...عمل می کنند. 
 

سایکودرام به مراجعان راهی را نشان می دهد که امیدها، ترسها، انتظارات و رنجهای مطرح شده  

 ن سازیها و نگرش های قضاوتی شان را بیان و منعکس کنند. فرافکنی ها، درو

 

اکنون ممکن است این سوال پیش آید چگونه و با چه تکنیک هایی این تخلیه هیجانی صورت می گیرد  

 و در کل اساس تئاتردرمانی چی هست؟ 

 

در   هست که warm up مرحله اول تئاتردرمانی مانند تمام درمان های گروهی مرحله گرم کردن یا

این مرحله شخص اول برای حضور در صحنه آماده می شود. هدف از این مرحله ایجاد احساس  

امنیت و اعتماد بین شخص اول و اعضای گروه، ایجاد چتری حمایتی که فضای نمایشی را شکل می  

دهد و حرکت به سمت خطر کردن و خالقیت است و در این مرحله باید رهبر یا کارگردان گروه 



اهداف، روشها، زمان و ابعاد توضیح دهد و خودش را معرفی کند برخالف گرم کردن در  درباره 

تئاتر رایج، در تئاتردرمانی متنی برای تمرین وجود ندارد. کارگردان بعد از معرفی خودش باید  

زمینه ای فراهم کند که اعضا با هم ارتباط برقرار کنند و انسجام گروهی را افزایش دهد باید معارفه  

 ای بین اعضا صورت گیرد. در کل در مرحله آماده سازی به کارهای زیر می پردازند: 

 

پیدا   -4توسعه هم نوایی گروهی  -3ایجاد انسجام گروهی   -2آماده سازی کارگردان و درمانگر  -1

 حرکت دادن شخص اول به صحنه.  -5کردن شخص اول 

 

تخاب شده، افراد به هم اعتماد کردند و  مرحله دوم تئاتردرمانی اجرای تئاتر یعنی شخص اول ان

شخص اول یاور خودش را انتخاب کرده یا یکی از اعضا برای یاور بودن داوطلب شده، حال باید  

 فعالیت هایی را انجام داده که اجزای پنهان مسئله شخص اول را روشن کند. 

 

ایی وجود دارد و به  حال برای اینکه شخص اول حالت های هیجانی خودش را بازسازی کند تکنیک ه

 آن تخلیه هیجانی و بروز احساسات کاتارسیس یا پاالیش روانی می گویند. 

 

اما اینکه فرد از چه تکنیکی برای پاالیش روانی خود استفاده کند را کارگردان با توجه به مشکلی که  

 فرد دارد انتخاب می کند، از جمله تکنیک ها موارد زیر می باشند: 

 

 

 الی  _تکنیک صندلی خ

 

 

در این تکنیک شخص اصلی در برابر یک صندلی خالی قرار می گیرد. صندلی خالی می تواند  

نمادی از یک فرد مهم یا کسی باشد که برای شخص اصلی ایجاد مشکل کرده، در واقع کارگردان به  

شخص اول می گوید کسی را در اینجا تصور کن که خودت به او تمایل داری. این تکنیک به فرد  

مک زیادی می کند چرا که می تواند در ذهنش موقعیتی را تجسم بخشد که در واقعیت امکان پذیر  ک

 نیست. 

 

 

 _تکنیک دوم )مضاعف سازی(

 

 

یکی از افراد یاور بدل شخص اصلی می شود و نقش او را به عهده می گیرد. به این ترتیب شخص  

 نگاه یک فرد نظاره گر بگوید. اول عواطف، هیجانات و مسایل و مشکالت خود را از 



 

 

 

 _پری رویایی نام دیگر تکنیک ها 

 

 

 

 در این تکنیک فرد داور را به سمت ما دراز می کند. 
 

در این تکنیک شخصیت های اصلی موقعیتی می یابد که طی آن مجبور به مواجه با امیال و  

 آرزوهای واقعی اش می شود. 

 

 

 

 

 

 _پلیس مخفی  

 

 

درمانگر از یکی از افراد یاور می خواهد که نقش پلیس یا مامور مخفی را در زندگی  در این تکنیک 

شخصی بازی کند. به این ترتیب که در لحظه ای او را غافل گیر می کند و از او بخواهد که  

بزرگترین گناهش را اعتراف کند. این تکنیک در درمان افسردگی و اضطراب نقش مهمی دارد. این  

 اضطراب و احساس گناه را برای فرد پدید می آورد.   تکنیک ریشه در
 

 

 _اتاق تاریک  

 

 

در این تکنیک شخص اصلی رو به دیوار پشت به افراد دیگر می ایستد و یا در اتاق دیگر در  

تاریکی می نشیند. درمانگر از سایر افراد گروه می خواهد که با صدای بلند درباره شخص اصلی  

اه های خود را نسبت به او به زبان آورند. فرض بر اینکه شخص  صحبت کنند و نظرات یا دیدگ



 اصلی آنجا حضور ندارد و صحبت آنها را می شنود. 
 

بنابراین در تئاتردرمانی افراد می توانند آزادانه درابره شخص اصلی صحبت کنند و نقاط ضعف و  

خصیت خود را بر  قوت او را برشمارند. این به شخص اصلی کمک می کند که بازتاب رفتار و ش

 دیگران شاهد باشند و عیب های خود رابهتر بشناسند. 

 

 

 

 _پنج سال بعد 

 

 

تصور آینده همیشه بسیاری از آرزوها، ترس ها و نگرانی های انسان را آشکار می سازد. در این  

تکنیک کارگردان از شخص اول می خواهد که پنج سال بعد خودش را مجسم کند و ببیند که در چه  

 وضعیت جسمانی و روحی قرار دارد، مواجه با آینده همیشه یکی از شیوه های مهم درمان است. 
 

 

 

 _یک دقیقه تک گویی 

 

 

 

از وی خواسته می شود باالی میز برود و در آنجا به مدت یک دقیقه بطور بداهه سخن گوید. این تک  

اخالقی شخص اصلی را آشکار  گویی دغدغه ها، ترس ها، احساسات سرکوب شده و یا حتی منفی 

 سازد. 

 

 

 _عشق افسانه ای  

 

 

درمانگر از یکی از افراد گروه می خواهد که عاشق بی چون و چرای شخص اصلی شود و همه  

ویژگی های مثبت و منفی شخصیت او را در جهت خیر وکمال ببیند و نتواند برای هر نقطه ضعف یا  

عضای گروه به اندازه کافی با هم آشنا و صمیمی  محدودیت شخص او شود، این تکنیک زمانی که ا



 شده باشند. 
 

 

 _جادو 

 

درمانگر به یاری جادو قادر است شخص اول را به یک شی بی جان بدل کند. شخص اول در قالب  

هر شی بی جانی که قرار می گیرد باید احساس خود را نسبت به زندگی بیان کند برای مثال درمانگر  

سنگ، آفتاب، باد، باران، پرنده، ساعت، خودکار، زیرسیگاری، حلقه ازدواج  شخص اصلی را به 

و... تبدیل می کند و در هر موقعیت شخص اصلی باید به گونه ای راستین احساس خود را نسبت به  

 زندگی و هستی خویش بیان کند. 

 

فراهم می   این موقعیت امکان خالقیت و خودجوشی احساسات و هیجانات را برای بیان شخص اصلی

آورد. ایجاد فضای خودجوشی باعث می شود که فرد به ابعاد شناخت جدیدی دست یابد و خارج از  

کلیشه و قراردادهای اجتماعی قدرت تفکر و طرح پرسش را پیدا کند. قدرت بالقوه این گونه بازی ها،  

 . برداشتن نقاب های روزمره اجتماعی و تجربه تفکری خالقانه در قالبی جدید است
 

 

 _حرکت بدن  

 

 

در این تکنیک، درمانگر از شخص اصلی می خواهد که کالمی به زبان نیاورد، و احساس خود را  

نسبت به کلمات مختلفی که افراد گروه به زبان می آورند. صرفاً با حرکات بدنی و ایمای چهره  

می آورد. رهایی  آشکار سازد. این شیوه امکان رهایی عواطف و افکار را برای شخص اصلی فراهم 

از قید زبان امکان مواجهه مستقیم با احساسات فرد را پدید می آورد و او را برای پذیرش درک 

خالقانه تری از معانی آماده می سازد. این تکنیک همچنین حساسیت شخص اصلی را نسبت به  

زن، مرد،   بعضی از کلمات نشان می دهد. برای مثال افراد گروه کلمات مختلفی چون پدر، مادر، 

زورگویی، ترس و ... را به زبان می آورد. آنها در یک دایره می ایستند و   -عشق، شادی، مرگ 

شخص اصلی در مرکز دایره قرار می گیرد و هربار با شنیدن کلمات آنان ریتم و آهنگ خاصی را با  

آن سخن می  بهره گیری از امکانات بدنی اش به نمایش می گذارد. در واقع با زبان بدن و حرکت 

 گوید واکنش عاطفی و هیجانی خود را نسبت به کلمات نشان می دهد. 
 

این بازی ها امکان »انتقال احساس« را میان شخص اول و سایر افراد گروه پدید می آورد و  

 »انتقال« یکی از عوامل مهم در فرایند تئاتردرمانی و بهبود وضعیت شخص اصلی است. 

 

که به شخص اول کمک می شود که با مشکالتش کنار آید اما قبل از  تکنیک روش هایی بود  10این 



اجرای این تکنیک ها کارگردان باید از طریق فنون طرح مسئله شخص اول را به سمت صحنه  

هدایت و تشویقش می کند که مثال مشخصی را در همان زمینه پیدا کند. هنگامی که نتیجه مطلوب  

می کند تا به جای گفت و گو کردن درباره مسئله اش آن   حاصل شد کارگردان شخص اول را ترغیب

 را عملی روی صحنه نشان دهد. 

 

وقتی شخص اول شروع به بازی کردن شد کارگردان جمالت خود را با افعال زمان حال می گوید و  

شخص اول را تشویق می کند تا به موقعیت »اکنون و اینجا« جذب شود و همچنین کارگردان به  

روش ها و تکنیک هایی را که در قسمت قبل از آنها نام بردیم استفاده می کند مثل:   هنگام اجرا،

تغییرات صحنه، اجرای نقش معکوس، ایستادن روی صندلی و سایر روشها را برای حفظ و باال  

 نگهداشتن تحرک نمایشی به کار می برد. 
 

کند و به صحنه دعوت می کند و   بعد از مهیا کردن صحنه کارگردان افراد یا فرد یاور را انتخاب می

آنها بالفاصله در نقش هایشان جای می گیرند مثالً فرد یاور می تواند نقش طرف مقابل شخص اصلی  

را بازی کند اما گاهی هم هست که یاور به عنوان یک فرد مضاعف استفاده می شود یعنی جانشین  

ا فرد مقابلش حرف می زند  احساسات درونی شخص اول می شود، یعنی وقتی شخص اول دارد ب

 حرفهایی را که دلش می خواهد بزند اما نمی تواند یاور مضاعف به جای او بیان می کند. 
 

در تئاتردرمانی شخص اول فقط به آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده است توجه نمی کند، بلکه به جنبه  

 ت نیز می پردازد. های مهمتری که هیچگاه اتفاق نیفتاده و فقط در تخیل او بوده اس
 

یکی از نتایج مهم تئاتردرمانی آشکارسازی ترس ها، انتظارات، خشم های نهفته، فرافکنی ها، درون  

فکنی ها، نگرش و قضاوت های شخص اول نمایشی است، عالوه بر اینها تئاتردرمانی به شخص اول  

 در آنها زندگی کند. یاری می دهد تا این احساسات را تخلیه و پاالیش کند و به شکل نمادین 
 

یکی از مشکالتی که در روان درمانی یا تئاتردرمانی است مقاومت مراجع است از مواجه شدن با  

ناخودآگاهش، در تئاتر درمانی سعی می شود که راهی به درون این حصای )مقاومت( یافت تا فرد  

س کند، شخص ممکن است  بتواند موانع بازدارنده احساس تسلط و تعریف ارزشیابی از خویشتن را لم

 به شکل وسیع از انواع مقاومت ها برای اجتناب از مقابله با تجربیات ناخوشایند استفاده کند. 
 

به قول دکتر مورنو ما حجاب های شخص را پاره نمی کنیم بلکه سعی می کنیم درهای مختلفی را که  

 توان باز کرد.  به درون شخص باز می شوند امتحان کنیم و ببینیم که کدام یک را می

 

از تکنیک های دیگری که در تئاتردرمانی استفاده می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد که هر  

 کدام را مختصراً توضیح خواهم داد: 

 

 

 

 



 

 

 

 _خودگویی 

 

 

حالتی که شخص اول در حال قدم زدن در طول صحنه گفت و گو با خود به روشن تر شدن  

 پس از آن با یاور مضاعف گفت و گو می کند. احساسات و افکارش کمک و  

 

 

 _روش فاصله تمثیلی )نمادین(

 

 

در این روش شخص اول نخست در نقش هایی بسیار متفاوت تر از آنچه که خودش هست ظاهر می  

 شود و به تدریج نقش خود را اجرا می کند. 

 

 

 

 

 _شکوفایی عواطف نهفته  

 

 

ه در واقعیت اتفاق افتاده است توجه نمی کند، بلکه به  در تئاتر درمانیف شخص اول فقط به آنچه ک

جنبه های مهمتری که هیچگاه اتفاق نیفتاده و فقط در تخیل او بوده است نیز می پردازد. یکی از نتایج  

مهم در تئاتردرمانی آشکارسازی ترس ها، انتظارات، خشم های نهفته، فرافکنی ها، درون فکنی ها،  

ل نمایشی است و تئاتر درمانی به شخص اول یاری می دهد که این  نگرش و قضاوت های شخص او

 احساسات را تخلیه و پاالیش کند. 
 

منظور از اجرا در تئاتردرمانی تحقق خواسته ها و نیازهای فردی است عملش اجراء نیاز فرد برای  

کارگردان باید برای  تحقق امیال و خواسته های وی است که در مرکزیت عواطف او قرار دارند، 

 ارضای نمادین این نیاز به شخص اول کمک کند. 

 

مشارکت یکی دیگر از فرایندهای عمل در روان نمایشگری هست که عبارت است از بازگویی  



تجارب اعضایی از اجرا، پایه ی این مرحله همسان سازی هم ذات پنداری است. در این مرحله هر  

یش پذیرفته و ضمن خارج کردن او از تنهایی خود نیز از  کدام از اعضای گروه را در جمع خو

 مزایای روان نمایشگری بهره می جویند  

 

در این مرحله کارگردان شخص اول و سایر اعضای گروه به صورت یک دایره گردهم می نشینند و  

تجربه های درونی خودشان را بازبینی و بررسی می کنند عنصر اصلی مرحله مشارکت، پدیده  

سازی است که بر اسا آنها نیز به طور ناهشیار فرایندهای عاطفی شخص تا حدودی تجربه   همسان

می کنند. مشارکت در واقع گروهی کردن یک رویداد فردی و انتقال مراجع از بیگانگان و انفکاک و  

تنهایی به درون فرایند حمایت گر گروه است.اجرا در روی صحنه پایان کار جلسه روان نمایشگری  

ت بلکه پس از اجرا دو گام دیگر باقی می ماند که هر کدام نقش اساسی در تکمیل وظایف روان  نیس

 نمایشگری محسوب می شود: 

 

 پردازش  -2مشارکت  -1

 

مشارکت عبارت است از بازگویی تجارب اعضای گروه پس از اجرا. پایه این مرحله همسان سازی  

شکل گروهی دادن به یک تجربه فردی است.  یا هم ذات پنداری است. هدف اصلی مرحله مشارکت 

آنچه سبب می شود که روان نمایشگری از یک رهیافت فردی روان درمان گری به یک روش گروه  

درمانی تبدیل شود همین مشارکت است. پروتاگونیست )شخص اول( با حضور در جمع به واکنشهای  

د می گردد. سایرین نیز با بیان  سایر اعضا گروه نیز واقف می شود و از مزایای گروه بهره من

 خویشتن یک سفر درونی را تجربه می کنند. 

 

 

 

 _خاتمه دادن به کار گروه درمانی  

 

 

 

 برای خاتمه دادن به کار گروه باید موارد زیر را در نظر گرفت: 
 

 تعمق 

 

 ارزیابی 

 

 اعالم خاتمه 

 

در انتهای کار گروه می توان تعمق و ارزیابی را با استفاده از نمایش بحث یا ترکیبی از هر دو انجام  



داد. در بعضی از جلسات این کار جنبه رسمی به خود می گیرد و هر یک از افراد با توجه به تجربه  

، به ارزیاببی  ای که از تئاتردرمانی کسب کرده اند و بر اسا معیارهای مورد توافق اعضای گروه

فرایند تئتردرمانی می پردازند. ممکن است فرد اهدافی را برای خود مشخص کرده باشد تا از طریق  

تئاتردرمانی به آن ها دست یابد در جلسه اختتامیه اهداف مذکور در پرتو رویدادهای جلسات  

به چگونگی پایان دادن به  تئاتردرمانی، ارزیابی و تحلیل می شوند. گاهی هم نگاه به گذشته به آینده و  

تجربه تئاتردرمانی ممکن است ساختار محکم تری داشته باشد و موضوعات و موارد مطلوب از رل  

 نمایشی بیرون بیایند و در همان لحظه هم مورد تعمق و ارزیابی قرار گیرند. 
 

این عمل به   اما بهترین شیوه در تسهیل خاتمه جلسه، نظم بخشی به اعمال رفتاری مرحله ای اجراست

شخص اول کمک می کند تا آموخته های جلسه را به بیرون جلسه و زندگی عادی خویش انتقال دهد.  

بعد از تجربه اعمال جلسه، شخص می تواند با افراد مهم زندگی خویش خارج از گروه، آنها را به  

وع تازه ای مطح  کار ببندد. اما در کل به نظر تمام تئاتر درمان ها بهتر است در جلسه آخر موض

 نشود و در لحظه ای که اعضا از فکر در مورد آنچه در جلسه گذشته فارغ شده اند خاتمه یابد. 

 

 

 درمانی   _اصول و موارد خطا در تئاتر

 

 

هنگامی که روش های تئاتردرمانی بدون درنظر گفتن جنبه های نظری آن به کار روند کارگردان در  

قرار می گیرد. موارد خطا را می توان پیشبینی و از لغزش در آن ها  معرض خطاهای نسبتاً شایع 

جلوگیری کرد. چنانچه کارگردان به فرد اجازه دهد که خود در ارتباط متقابل و بدون خشونت برای  

مواجه سازی در تئاتر درمانی شرکت کند تا حد زیادی از لغزش به موارد خطا پیشگیری می شود.  

محوری« در این موراد کارایی زیادی دارد همچنین کارگردان باید  – اصول نظری مکتب »مراجع

از اشکاالتی که در جریان گروه درمانی پیش می آید، آگاهی داشته باشد همچنین باید به انتخاب افراد  

برای شرکت در تئاتردرمانی و پیگیری پس از خاتمه درمان نیز توجه خاص داشت. تمایل به تاکید بر  

ایده آل جلوه دادن بی مورد آن و توانایی کارگردان در تحمل موارد ابهام انگیز    یک روش خاص، و

 از دیگر موضوع عای بررسی شده در این فصل است. 
 

 

 

 _موارد کاربرد روش های تئاتر درمانی  

 

 

روش های تئاتر درمانی در هر حیطه ای که نیاز به آشکارسازی ابعاد روانشناختی مسئله ای مطرح  

ار می رود. در زمینه هایی مانند تعلیم و تربیت، روان درمانی، صنعت و ارتباطات صنعتی  باشد به ک



»درگیری های بین افراد شاغل در کارگاه ها« یادگیری های تجربی، تئاتر درمانی برنامه ای است  

 که افراد را عمیقاً درگیر مسئله می کند و راه حل های چندجانبه برای آن پیشنهاد می دهد. 

 

هی است که کارگردان باید بر حسب توانایی های فردی موقعیت مراجع و واقعیت های مکانی و  بدی

 زمانی، تغییراتی را در این روش ها ایجاد کند. 

 

 

 

 

 _برخی از حیطه های کاربرد تئاتر درمانی  

 

 

 

 برخی از حیطه های کاربرد تئاتردرمانی به قرار زیرند: 
 

درمانگاه، مراکز روزانه، مراکز مشاوره، برنامه   -بیمارستان ها مشاغل بهداشت روانی که در  -1

درمان الکلی ها، معتادان به مواد مخدر در مراکز بازپروری و دیگر موارد برنامه موثر و کاربردی  

 است. 

 

روش تئاتردرمانی با کودکان و نوجوانان در یاری دادن آنها برای نشان دادن تعارضات عاطفی   -2

وزمره روش های تئاتردرمانی موثر است این روش ها هم در محل هایی مانند  شان در زندگی ر

خانه،درمانگاه مشاوره کودکان، مراکز درمانی، پرورشگاه هاف درمانگاه های گفتاردرمانی....  

 کاربرد دارد. 

 

در تحصیالت ابتدایی و متوسطه نیز می توان از روشهای تئاتردرمانی استفاده می شود اما اگر   -3

وه آن گروهی نباشد بهتر است چون ممکن است با اجرای تئاتردرمانی مسائل شخصیتی فرد در  شی

مییان همساالن افشا شود و عواقبی در پچیی داشته باشد از این رو بهتر است از روش سوسیودرام  

 استفاده شود. 

 

ته های مورنو  و در آخر جالب اینجاست که بدانید تئاتردرمانی در مذهب هم کاربرد دارد. در نوش

درباره تبادل پویا بین انسان و خدا در یک رابطه خالق موضوع مورد عالقه روز در گرایش های  

مذهبی و برخی مکاتب فلسفی است، واژگان مورنو در مورد ایفای نقش، که مرتبط با ارزشهای  

های  اساسی انسانی است دارای مفاهیم » تئاتر عینیت بخشیدن« است. با تغییراتی در روش 

تئاتردرمانی یک روحانی حرفه ای می تواند روش های عینی تری برای توصیف ارزش دعا یا ذکر،  

مراقبه، مواجهه با مرگ، ترویج اخالق و موارد مشابه را تجربه کند. این روش در فرهنگ ایرانی و  

ن به خدا  در بهترین شکل تمثیلی آن در شعر موسی و شبان سروده موالنا آمده است، که در آن چوپا

 عینیت می بخشد و او را ستایش می کند در حالی که موسی او را از اینگونه عبادت باز می دارد. 



 

 

 

 

 _محدودیت های این رویکرد 

 

 

( تاکید می کند که روان نمایشگری یک نوشدارو نیست و باید به طور صحیحی در  1996بالنتر)

مهارت های گروه درمانی استفاده شود. در واقع،  مورد آن قضاوت شود و از آن در موازنه با سایر 

از آنجایی که عمل کردن می تواند موجب برانگیختن هیجانات شدید شود، درمانگران باید در تعهد  

خود نسبت به ادامه حرفه شان و آموزش هیجانی و در ببهبود بخشیدن مهارت های خود در درک و  

کنند. اگرچه خودانگیختگی یکی از مفاهیم اساسی روان   استفاده از ارزشمندترین روشها، فروتنی پیشه 

نمایشگری است، می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. الزم است که ارتجالی بودن، خالقیت و  

جرات رهبر گروه برای بکارگیری فنون جدید با احتیاط، احترام به اعضا و اهمیت به رفاه آنها همراه  

 گردد.

 

شگری استفاده می کنند، باید در کار با افرادی که رفتارهای نمایشی دارند یا  کسانی که از روان نمای

افراد دارای اختالالت شدید جانب احتیاط را رعایت کنند. این نکته نیز دارای اهمیت است که رهبران  

از تجربه و دانش برخورد با آسیب شناسی روانی برخوردار باشند. افزون بر این، آنها باید حساسیت  

الیی داشته باشند تا اینکه مراجعان آشفته خود را از وضعیت درمانبخش دور نکنند. همچنین مهم  با

است که در یک شرایط دارای ساختار به نحو مناسبی عمل شود تا احتمال اینکه مراجعان به آسیب  

رات  های گذشته خود بپردازند و از مشکل فعلی خود دور شوند، کمتر شود. به عنوان مثال، در خاط

( اقتباس پیچیده ای از ذوان  2002افرادی که از اختالل پس از سانحه رنج می برند، هادگینز)

نمایشگری را ترتیب داده است که در آن از یک سری فنون کاربردی برای اجتناب از سانحه سازی  

 مجدد استفاده می شود. 

 

ه رهبرانی که از روش های  همانند سایر رویکردهای روان درمانی، این نکته دارای اهمیت است ک

قدرتمند روان نمایشگری استفاده می کنند، از چگونگی دخالت مشکالت شخصی و نیازهای ارضا  

نشده خود در کارکرد حرفه ای خود آگاه باشند. در این رابطه، پیش از آنکه رهبران بتوانند اثری  

ابل آگاه باشند. به عنوان مثال، برخی  درمانی بر گروه داشته باشند، باید از مسائل مربوط به انتقال متق

از رهبران ممکن است در مورد آنچه که پیشرفت کند مراجعان خوانده می شود، کم طاقت باشند. آنها  

ممکن است بواسطه تمایلشان به دستیابی به نتایج سریع تر، به اعمالی که برای برانگیختن هیجانات  

رهبران گروه همچنین باید از چگونگی تجربه، بروز و  افراد برای پیشبرد نمایش است، پناه ببرند. 

مدیریت احساسات شدید خود آگاه باشند. اگر آنها با هیجانات خود راحت نباشند، احتمال دارد که  

اعضا را به سمت ابراز نکردن احساساتشان سوق دهند. تعهد مستمر به رشد شخصی خود برای  

تقابل به همان اندازه روان درمانی، در روان  کارگردان ضروری است. آگاه شدن از انتقال م 

 (1996نمایشگری نیز دارای اهمیت است )بالنتر،



 

فلسفه زیربنایی روان نمایشگری با بسیاری از مفروضات درمان وجودی، درمان فردمحور و درمان  

گشتالتی همگون است، و در همه آنها بر درک و احترام گزاردن به تجربه مراجع و اهمیت رابطه  

درمانی به عنوان یک عامل درمانی تاکید می شود. اگرچه، مشاورانی که از روان نمایشگری استفاده  

می کنند، فرض می کنند که نقشی فعال و جهت دهنده در تسهیلگری دارند، این روش ها زمانی که  

روح از روح فردمحوری تبعیت شود، موثرتر خواهند بود. رهبران گروهی که صادق اند، در  

راری یک رابطه خوب با اعضا موفق اند، می توانند از نظر روان شناختی حضور داشته باشند و  برق

سطح باالیی از احترام و توجه مثبت را نسبت به مراجعانش به نمایش گذارند، می توانند به طور  

از این  موثرتری از فنون روان نمایشگری استفاده کنند. یکی از بهترین احتیاط ها در استفاده مناسب 

 فنون این است که کاربست درمانگر مبتنی بر مبنای فلسفه فرد محوری باشد. 
 

 (safeguardآموزش به عنوان یک احتیاط )

 

برای به حداقل رساندن محدودیت ها و مشکالت بالقوه ای که ممکن است در بکارگیری روان  

ی کنند باید آموزش و نظارت  نمایشگری وجود داشته باشد، آنهایی که از روان نمایشگری استفاده م

( در مورد بکارگیری غیرمسئوالنه روان  2001کافی در این رویکرد را دیده باشند. لوتون )

نمایشگری هشدار می دهد. وی معتقد است، کارگردانان ماهر نسبت به اختصاص زمان ضروری 

کلینیک با تجربه  برای رشد مهارت هایشان متمایل هستند و یک برنامه آموزشی را تحت نظارت یک 

گذرانده اند. روان نمایشگری برای آن دسته از متخصصان بالینی که در قضاوت حرفه ای زمینه  

خوبی دارند و نسبت به استفاده از روش های سایر دیدگاه ها گشوده اند، مناسب است. به یاد داشتن  

ایشگر را بدون  این نکته ضروری است که درمانگران می توانند جنبه های خاصی از روان نم

 بکارگیری تمام اعمال کالسیک این روش در مورد بسیاری از جمعیت ها به کار گیرند. 

 

(، کارکرد کارگردان پیچیده و متضمن ترکیبی از هنر و علم است. وی  1987بنابر نظر زرکا مورنو)

شید.  معتقد است که آموزش یک کارگردان روان نمایشگری کالسیک تقریباً دو سال طول خواهد ک

هرچقدر کارگردان زندگی کاملتری داشته باشد، می تواند به طور موثرتری کارکردهای مورد نیاز  

روان نمایشگری را کامل کند. هماهنگی میان متغیرهای بیشمار موجود در روان نمایشگری، صرفاً  

ی را  یادگیری یک تکنیک در یک کارگاه آخر هفته نیست. اگرچه برخی از روش های روان نمایشگر

می تواند در سطوح ابتدایی با روش یادگرفت، مهارتهای یک روان نمایشگر موثر مستلزم صرف 

 صدها ساعت نظارت است. 

 

( اشاره می کند که ضروری است کارگردانها دارای دانش عملی، فنی و نظری از  1996بالنتر )

موجود در این تکنیک  فنون روان نمایشگری باشند. برای تصدیق کامل ارزشها و خطرات احتمالی 

ها، کارگردانان باید در فرایند یادگیری تجربی این تکنیک ها حاضر شده باشند. آموزش مورد نیاز  

برای کسب مدرک کامل یک روان نمایشگر، مستلزم داشتن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از حرفه  

شامل یک امتحان  ساعت کار تجربی با تحت نظارت است. مدرک  780های یاری رسان و بیش از 

در مورد مسائل اخالقی، دانش عملی و نظری و مشاهده مهارت های فرد در رهبری روان  

 نمایشگری است. 

 



دانشجویان روان نمایشگری باید این فرایند را با تمام نقشهای موجود تجربه کنند: یاریگر، حضار،  

شگری، نه تنها افراد چیزهای  کارگردان و خصوصاً فرد اول. با قرار گرفتن در فرایند روان نمای

بسیار زیادی در مورد خودشان یاد می گیرند، بلکه حساسیت نسبت به نقش مراجع را نیز گسترش  

به عنوان مثال، مجبورکردن اعضا به انجام فعالیتی که آمادگی آن را   – می دهند. رهبری نامناسب 

تیابی به یک تجربه درمانبخش،  می تواند نتایج منفی جدی در پی داشته باشد. برای دس - ندارند

 کارگردان باید حساسیت و تخصص باالیی داشته باشد. 

 

گروه درمانگرانی که به بکارگیری روان نمایشگری در سبک رهبری خود عالقمندند، باید بدانند که  

قرار نیست در اولین تالش های خود در اجرای این روشها موفق باشند. برخی از گروه درمانگران  

زمانی که به ویژگی های شخصی، مهارتها و دانش مورد نیاز برای ایفای موثر نقش و   مبتدی، 

کارکردهای یک رهبر روان نمایشگری فکر می کنند، دچار یاس می شوند. با انجام تمرین نظارت  

شده، تجربه به عنوان یک عضو روان نمایشگری و آموزش تخصصی، گروه درمانگران قادر  

زم برای به کارگیری فنون روان نمایشگری در گروههای خود را به دست  خواهند بود شایستگی ال 

 آورند. 
 

 

 

 

 _پتانسیل برای تلفیق با سایر رویکرد ها  

 

 

فراگرفتن روان نمایشگری ارزشمند است چرا که می توان به طرق مختلف آن را با سایر روش های  

تلفیق کرد. روان نمایشگری در تلفیق با  درمانی که در این کتاب مورد بحث قرار خواهند گرفت،  

رویکردهای روان پویشی، انسان گرایانه و شناختی رفتاری می تواند فرایند تجربه ای، تصاویر  

افزون، عمل و رابطه بین فردی مستقیم را افزایش دهد. در مقابل، روان نمایشگری می تواند از  

ه یک فرایند معنادار هدایت کند. به عنوان  روش های استخراج شده از رویکردهای دیگر، اعضا را ب

مثال، اگر تخلیه هیجانی رخ دهد، شخص اول و اعضای گروه می توانند به طور کامل تر روی آن  

 کار کنند. 

 

همانطور که پیشتر بحث شد، روان نمایشگری غالباً دربرگیرنده تخلیه هیجانی است، با وجود این  

در مقابل، تخلیه هیجانی محصول طبیعی فرایند تلفیق یا  هدف روان نمایشگری این تخلیه نیست. 

شفابخشی است. تخلیه هیجانی به خودی خود شفابخش نیست، ولی به مراجعان کمک می کند که  

(. اگرچه تخلیه  2000نسبت به احساساتی که تماسشان با آنها قطع شده است، آگاه شوند )بالنتر،

ها نشان داده است که فراهم آوردن یک بافت در گروه  هیجانی ارزشمن است، تجربه من در گروه بار

که اعضا بتوانند درک کنند چگونه هیجانات بندشده شان آنها و روابط شان را تحت تاثیر قرار داده  

است، دارای اهمیت زیادی است. یاکوب مورنو آموزش می داد که هر تخلیه هیجانی باید در ادامه با  

 (2000بالنتر، یک تخلیه یکپارچگی همراه شود ) 



 

روان نمایشگری می تواند در صورت نیاز یک تخلیه شفابخشش را بوجود آورد، و همچنین می تواند  

نیرویی قوی در انسجام بینش ها و گسترش و تمرین رفتارهای موثرتر باشد. از دیدگاه من، تغییرات  

که در جلسات آموخته  فردی عمیق فقط زمانی ممکن می شوند که اعضا یاد بگیرند چگونه آنچه را 

اند به موقعیت های روزمره انتقال دهند، که این امر یکی از بخش های حیاتی روان نمایشگری است.  

همچنین ضروری است به اعضا آموزش داده شود که چگونه این تغییرات هیجانی و رفتاری مثبت را  

ی روش های موثر مواجهه با  حفظ کنند. این کار را نیز می توان با کمک کردن به آنها در طرح ریز

ناکامی در دنیای واقعی و زمانی که با فراموش کردن آنچه فرا گرفته اند پسرفت می کنند، انجام داد.  

از مناسب ترین زمان ها برای این کار شناختی عالی و صورت بندی برنامه های عمل، در انتهای  

ه است. یکی از راههای بسیار خوب  جلسات جمعی و زمانی است که روان نمایشگری به پایان رسید

برای کمک به اعضا تا به برخی از مسائل هیجانی خود نزدیک شوند این است که از آنها بخواهیم در  

مورد معنای حالت های هیجانی برتر فکر کنند. می توان آنها را به صورت بندی تفسیرهای خود از  

می تواندد در مورد اینکه چگونه ممکن است  موقعیت های مشکلشان ترغیب کرد. افزون بر این، آنها  

باورها و تصمیمات شان بر برخی از حالت های هیجانی که در روان نمایشگری تجربه می کنند،  

( یکی از مهم ترین کمک های روان نمایشگری این است که از  1996کمک کند. به اعتقاد بالنتر )

حمایت می کند. اگرچه روان نمایشگری را  جریان در حال رشد به سوی تلفیق فنی در روان درمانی  

می توان به نحو سودمندی در مورد انواع مختلف درمان فردی به کار برد، قدرتمندترین حالت آن  

زمانی است که در بافت گروهی مورد استفاده قرار گیرد. درمانگران با این چالش روبه رواند که در  

. روان نمایشگری را می توان در بهترین وجه به  یک موقعت مفروض چه ابزارهایی مفید خواهند بود

عنوان مجموعه ای انتخابی از ابزارها به حساب آورد، تا یک رویکرد واحد که به خودی خود بتواند  

 (1996تمام مشکالت اعضای گروه را بررسی کند )بالنتر، 

 

وان نمایشگری را  اشکال مختلف روان نمایشگری در گروه های با سنین مختلف کاربرد دارد. فنون ر

می توان به سهولت با اکثر درمان های مطرح شده در این کتاب، درمان آدلری، تحلیل تبادلی، درمان 

شناختی رفتاری، درمان چندوجهی، درمان عقالنی، هیجانی، رفتاری، واقعیت درمانی، درمان راه  

ایشگری می تواند تکنیک  حل محور، خانواده درمانی و گشتالت درمانی تلفیق کرد. روشهای روان نم

های آن دسته از رویکردهای گروهی که بر جهت گیری شناختی رفتاری تاکید می کنند را ارتقا دهد.  

زمانی که به مطالعه سایر رویکردهای درمانبخش گروهی می پردازید، خواهید دید که چه حجمی از  

خوانده می شوند، به کار رفته    مفاهیم و فنون اساسی روان نمایشگری در آنچه که »درمانهای جدید«

 اند. 

 

به یاد داشته باشید که حوزه روان نمایشگری با تکامل تدریجی همراه است. روان نمایشگری با  

 اصالحات مهمی در نظریه و عمل، و فراتر از کارهای اولیه یاکوب مرونر گسترش یافته است. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 _پایه های نظری تئاتر درمانی  

 

 

( این  1992مجموعه ای نظری و عملی است تا مکتب روانشناسی مستقل)بالنر، سایکودرام بیشتر

مجموعه متشکل از روشها و اصول زیربنایی به کارگیری آن هاست زیربنای نظری تئاتردرمانی  

نوعی از روش شناسی است که دارای ابعاد وسیع تر از یک نظریه درمان است و برای درک آن باید  

 انشناسی داشت. دیدگاهی چندوجهی از رو

 

 

 _تاریخچه تئاتر درمانی  

 

 

زایی خود به  دهد تا از قوه تخیل و توان انگاره میروان نمایشگری یا نمایش درمانی به افراد اجازه  

بهترین شکل، ظرفیت  بهره ببرند. استفاده از این قوه و توانایی به  عنوان پایه و اساس اجرای نمایش  

 کند... می دنیایی که بزرگتر از زندگی است اثبات فرد را برای حضوردر 

 

  

 

نمایشی به طور   زایی یک عنصر اساسی در هنر به طور عام و در اجراهای به گفته مورنو خیال

های واقعی   تواند صحنه شود نه تنها می خاص است. فردی که در جلسات روان تماشا حاضر می 

اند،  هایی را که هرگز اتفاق نیفتاده  شود تاصحنهویق می اش را بازنمایی و بازی کند بلکه تشزندگی

 توانند اتفاق بیفتد نیز بازی کند و به تصویر بکشد. هرگز اتفاق نخواهند افتاد یا اصالً نمی 
 

ما هستند که از  ها و کارها و تحوالت ناتمام مانده روان کننده امیدها ، ترس ها غالباً عرضه این صحنه 

کنند . نمـایش در فرآیـند درمان هـنگامی  می تر از وقایع زندگی روزمره جلوه واقعی  برخی جهات 

یابد که هـدف از پـروسهٔ درمان کاهـش و یا رفـع کامـل اختالالت روانـی و رفـتاری  جنبهٔ محوری می 

توانند در چهارچوب فعالیـت هـای نمایشی تحت درمان باشد . ایـن تصور که صرفا ً افرادعادی می 

ترین تعـریف نمایش  بازی کند سـاده  Cرا برای  Bنـقـش   Aار گیرند کامالً مردود است. هرگاه قر

در نمایش درمانـی معـمـواًل یک نـفـر اسـت، یـعـنـی   Bو  Aشود . بر پـایـه این تـعـریـف، حاصل می

A  کنـد غالبا نقـش خـود را بازی میC نـه بر فرایند   تماشا گـر اسـت .اگر به شکلـی مداخله گـرا

های  نمایش بـعـنـوان کارگردان و مشاور نظارت کامـل داشته باشد او نمایش درمانگر است . تکنـیـک

صنـدلـی خالـی،   -آئـیـنه   – واقعـیـت بـخـشـی  –وارونگی نقش  -فراوانی از جـمـلـه " خود بازنمایی  



ت که نمایش درمانگر از آنها  نمایش عـروسکی و داستان گویی و ... .از جمله تکنیک هایی اس

 استفاده می کند " . 

 

اما در همه آنها نقش درمانی نمایش بصورت گروهی نتایج قابل توجـه و حائـز اهـمـیـت تری نسبت  

های فردی دارد ، زیرا امـکان مـداخله سایر اعـضای گروه و بـیـان دیدگاه های دیگری در  به فعالیت 

تعریف کلی نمایش درمانی عـبارت اسـت از روشـی که در   یک مقوله خاص وجود دارد. در یک

جریان آن افراد مشکال ت شخـصـی خود را در یک گروه به نمایش درمی آورنـد در واقع نمایش  

است . از میان گروه یک نفر بعنوان  حاصل از ادغام بازی و عمل بداهه  درمانی خاصیت شفا بخشی 

شـود. شخـصـی انتخاب شـده به یاری کارگردان )نمایش  قهرمان انتخاب و به صـحـنه آورده می 

پردازد. دراین  درمانگر( به بازنمایی ، وضـع درونی یا بیرونـی )محیـطـی( خود بر روی صـحنـه می 

های نمایـش بـصـورت بداهه سازی ، کامال خالقـانه و خودانگیـختـه ا سـت. این  فرآینـد هـمه پـرده 

 فراد در جریان آن دنیای خصـوصـی خـود را به اجرا و نمایش می گذارند. نمایش هیچ متنـی ندارد و ا
 

  

 

تحـقیقی جهـت آزمودن کارکرد نمایش درمانی بر زنان الکلی آمریکا انجام داد و   ۱۹۳۳در سال 

های نمایش درمانی تأثیر عـمیـق تری بر کـسـانـی داشـته  نتیجه گرفته شد که در بیشتر موارد تکنیک 

اظ سـطح سـواد از دیگران باالتر بوده اند و امکان بیشتری برای بروز خود با استفاده از  کـه از لح

های  توان خصـیصـه اند . با نمایش در مانی می هایشان در مسائل مختلف داشته توانمندی ها و دانسته 

نمود   شخصیتی ، نوروزها ، تضادهای روانی و مشـکالت ارتباطـی را ارزیابی ، تصـحـیـح و درمان

اسـت . مـعـمواًل در  و تأثیرات مثبت آن در درمان اضـطـراب کـودکـان دبستانی به اثبات رسـیـده  

دقیقه به داستان گویی اختصاص   ۳۰انجامـد، ساعـت به طول می  ۲ابتدای هر جلسـه درمانی که حدود 

شود برداشت  ه می گردد. سپس از اعضا خواستشود و پس از آن فـعالیـت نمایشی آغاز می داده می 

خود را از قصه بصورت نمایشی بدون کالم )درنمایش های فردی( و با کالم در نمایش های گروهی 

 اجراکنند . 

 

شیوهٔ اجرایی غـالـباً بداهـه سازی اسـت . یعنی هیچگونه هماهنگی قبلی و یا متنی از قبل آماده شده  

ال خالقانه انجام می شود . برای شروع  وجود ندارد و نمایش با هـدایت کارگردان و بصورت کام

بخصوص در جلسات اولیه بهتر است نمایش های غیرعـروسکی و بدون استفاده از ماسک اجراء  

شود تا مددجویان در جریان اجرا با استفاده از اعـضـای بدن و انجام حرکات فیزیکـی بیان و بدن  

 سـعـی در اظهار احساسات خود نماینـد . 

 

شود ، برای ایجاد محیـطـی جذاب و تأثیر  ه مـعـمواًل بـعـد از مـرحلـه دوم انجام می در این شیوه ک

گذار امـکان استفاده از عروسـکها و ماسک های نمایشی نیز وجود دارد مسلماً آشنایی کودکان  

افکنی بیشتری به آنان خواهد داد و تأثیرگذاری آن  بخصوص دختران با عروسک بازی امکان برون

 باشـد. ـد درمان بیشتر می در رون
 

توان از مشارکت یک یا چند نفر دیگر به عنوان یاوران نمایشی و برای بازسازی  در تمرین سوم می 

نقش خود و هـمکارش نقش فرد مقابل   Aمـشکل یکی از اعضاء گروه استـفاده کردکه طی آن یک بار 



درمانجو بـعـنوان فرد مقابل عـمـل   و فرد Aکنـد و در مرحلـه بـعـد هـمـکار نقش او را بازی می 

کند )تکنیک آئینه( .در این حالت با ایجاد تـعـارض شخصیتی درمانجو امکان پی بردن به راه  می

های دیگری برای مشکالت از دیـد طرف مقابل فراهم خواهد شد . که مطمئناً در بهبود رفتار و  حل

 مناسبات فرد با اطرافیان نقش بسزایی خواهدداشت. 
 

 

 

 _شکل های اصلی نمایش تئاتر درمانی  

 

 

مستقیما به ویژگی های شخصیتی یک فرد مشخص و روی جنبه   روان نمایشگری یا سایکودرام : 

هایی از زندگی شخصی او می پردازد. سایکودرام تمرکز بر فردیت شخص اول دارد و بر زندگی  

معموال در جهت جنبه های عمیق عاطفی  شخص اول در زمان گذشته، حال و آینده می پردازد و 

 هیجانی حرکت می کند. 
 

یکی از شیوه های تئاتر درمانی، ایفای نقش است .ایفای نقش مفهومی سطحی تر از   ایفای نقش : 

سایکودرام است و رویکردی صرفا رفتاری است که تمرکزش بر تمرین رفتاری یا یافتن بهترین  

کسب مهارتهای مختلف مثل مهارت مصاحبه ، مهارت   پاسخ به موقعیت است و روشی است برای 

ممکن است که در مرحله آماده سازی گروه یا حتی خاتمه   ایجاد رابطه صحیح و ….آموزش نقش

 سایکودرام مورد استفاده قرار گیرد. 

 

مفهوم دیگری است که هدف آن بازگشایی مشکل گروهی از افراد است. مردمانی از   سوسیودرام :

لف با شیوه های متفاوت زندگی گرد هم می آیند تا اختالفات خود را حل و فصل کنند.  فرهنگهای مخت 

همواره باید حواسمان باشد که سوسیودرام تبدیل به سایکودرام نشود در سوسیودرام اگرچه شخص  

ممکن است در نقش پروتاگونیست ظاهر شود اما مسایل فردی وی مطرح نیست وقصد ما صرفا  

دانش آموزو    –فرزند، معلم  -له و تجربه مشترک است مثل رابطه مادرمطرح کردن یک مسا 

بیمار و … و باید از تمرکز بر روی احساسات فردی شخص اول اجتناب گردد. برخی   –پرستار

موارد که بررسی مسایل فردی مورد نظر است سوسیودرام شروع مناسبی برای تئاتر درمانی است  

ه مقاومت کمتری در مطرح کردن تعارضات عمده زندگی از خود  که باعث می شود فرد یا افراد گرو

 نشان دهند بنابراین ممکن است از سوسیودرام در مرحله آماده کردن سایکودرام استفاده شود. 

 

متخصص سایکودرام بر اجرای صحنه های واقعی زندگی شخص اول تاکید دارد و بیشتر بر روی  

اپیست ممکن است از اعضای گروه بخواهد که تئاتری  مشکل شخص اول تمرکز می کند اما دراماتر

را از روی یک سناریوی از پیش نوشته یا بطور فی البداهه اجرا کنند که این روش بیشتر به منظور  

تقویت خویشتن خویش در افراد بکارمی رود چرا که بازی نقش اغلب بطور غیرمستقیم به مکاشفه یا  

دراماتراپیست ها بیشتر روی خودجوشی و تعامل گروهی  ابراز خویش منجر می شود. ضمن اینکه 

 اعضا تمرکز دارند. در حالیکه سایکو درام بر روی مسائل یک فرد در درون گروه تمرکز می کند. 



 

سایکودراماتیست ها از تمرین نقش اجتناب می کنند اما دراماتراپیست ها برای آماده سازی و تمرین  

 ل هستند. مراجعان خود برای اجرا اهمیت قائ

 

 

 _دراماتراپی  

 

بعنوان یکی از انواع هنردرمانی مورد توجه قرارگرفته است که   دراماتراپی در چند دهه اخیر

 :  است  متفاوت  درام  سایکو با  جهت سه از

 

متخصصی که به سایکودرام می پردازد آموزش خود را از روان درمانی شروع کرده پس از کسب  

ودرام حرکت می کند که گاهی در تلفیق با سایر روشهای  تجربه و علم کافی به سمت سایک

رواندرمانی آن را بکار می برد و گاهی آن را در موقعیتهای غیر بالینی مثل تعلیم و تربیت و مشاوره  

شغلی نیز بکار می برد، اما دراماتراپیست معموال اول در تئاتر حرفه ای می شوند آنگاه در حوزه  

 آموزش می بیند. دراماتراپی و رواندرمانی  
 

 

 

دراما تراپی یک روش سیستماتیک و ارادی استفاده از درام و تئاتر جهت کمک به رشد عواطف و  

منسجم سازی روانشناختی است. به مانند سایر هنر تراپی ها ، تئاتر نیز یک مدیوم خالق برای روان  

افراد آشفته و ناتوانیهای  درمانی است. این یک مشی پر تحرک ، فعال، و قدرتمند است که برای 

مختلف موثر شناخته شده است ، و برای کشف رشد شخصیتی همه آدمها ، به یک نسبت کاربرد  

دارد. دراما تراپی ممکن است که در جلسات گوناگون ، از قبیل انجمنهای کمک به سالمت ذهنی،  

خصوصی، به عنوان  بیمارستانها، مدارس، زندانها، مراکزعالی رتبه، صنایع خصوصی، تمرینات 

یک وجه الحاقی یا ابتدایی ، مورد استفاده قرار گیرد. دراما تراپیست ها مراقبت، ارزیابی، پژوهش  

 در باب گروه ها، اشخاص، خانواده ها و انجمن ها را هدایت می کنند. " 
هدف جلسه تئاتر تراپی ، هماهنگ کردن زنجیره ارتباطی بین بدن ، صدا، ذهن ، در ارتباط با  

 سایرین ، خود شخص و خالقیت تفسیری او، است. 
 

تاثیرات جلسات گروهی حتی پس از اتمام آنها به روند تولید نتایج خود در فرد ادامه می دهند، زیرا  

محرکهای دریافت شده، تبدیل به بخشی از تجربه عمیقی که شخص می تواند به زندگی هر روزه خود  

 منتقل کند، می شوند. 

 

یک تشخیص یا یک تفسیر روانشناسانه به دست نمی دهد ، بلکه بجای تصورات جدید    تئاتر درمانی ،

از "خود" ، آنرا تقویت می کند. بنابراین ، این شیوه درمان نمی تواند جای مراقبت های روانپزشکی  

 را بگیرد ولی آنها با هم همکاری می کنند تا آگاهی بیشتری از "خود" به دست آید. 



 

پنداری دروغ صحنه در رابطه با عمیق ترین "خود" بنا شده است. پیشرفت دیگر  متد آن بر درست 

 این متد از به هم پیوستگی هنر ادراک نشات می گیرد. 

 رئوس تاریخی مسئله  _

 

 

در آن لحظه جادویی )یا ناامید کننده( که کسی به یک کاراکتر زندگی می بخشد و تالش می کند تا  

 به دنیای عاطفی دیگری بکشاند، چه روی می دهد؟ بیننده را دخیل کند و او را 
 

" هنرپیشه می باید   سالها پاسخ این سئوال از طریق توسل به افسانه طبیعت ذاتی حل شده می نمود : 

که با اغراض نفسانی که به نمایش می گذارد، همذات پنداری کند، او تنها به این ترتیب موثر خواهد  

یلی قدیمی است . اورازیو نوشته است : " خوب بودن یک شعر  . دستور العمل این گزاره خ  بود"

کافی نیست ، می باید که شیرین و دلچسب باشد و قلب مخاطب را به هر جا می خواهد بکشاند ." او  

به بازیگران یادآور می شد : " آدمی با آنکس که می خندد ، می خندد و با او که می گرید، می گرید .  

بگریانید، نخست باید رنج ببرید: سپس درد شما مرا لمس خواهد کرد؛ ولی  چنانچه می خواهید مرا 

 اگر نقشتان را بد بازی کنید، خوابم خواهد برد و یا خواهم خندید. " 

 

 سالها ایده بازتاب تقلیدهای طبیعی چیرگی داشت : 
ه گونه ای  بازیگر تالش می کرد تا غرق دراحساسات پیشنهاده در متن شود، تا بتواند احساسات را ب

 بیان کند که به تماشاچی منتقل شود. 

 

( نویسنده و فیلسوف فرانسوی ، اولین فردی بود که با ارائه نظریه مخالف،  1784 – 1713دیدرو )

( 1830خالف جهت معمول شنا کرد. در مقاله انتقادی " تناقض در لوای کمدی" ) انتشار تنها در 

 نوشت : 
است که بدون احساسات باقی بماند ، و بدن خودش را به همان نحو  " بازیگر تنها زمانی واقعا بزرگ 

 که عروسک گردان عروسکش را هدایت می کند، تحت کنترل داشته باشد." 

 

بازیگر نه تنها به دلیل احترام به انسان طبیعی ، بلکه همچنین به دلیل احترام به شخصیتی که در متن  

یشی مانند یک جور ماشین خودکار است. توسط  طرح ریخته شده است، ممتاز می شود. متن نما

بازیگر به چیز جدیدی برگردانده می شود . تفکیک احساسات و مهارت، مواد اولیه آنچه ما هنر می  

 نامیم را تشکیل می دهند. 
 

( شناخته  1938 – 1863تحول دیگر کارگردانی مدرن عموما در سیستم کنستانتین استانیسالوسکی )

کلیه تاثیرات خود را بر تجربیات نمایشی آوانگارد نشان داده و به معنای یک سیاحت  شد. متدی که 

واقعی که بدن، ذهن ، و اصول اخالقی بازیگری را درگیر می کند، است. ایده اصلی ، شکل بخشیدن  

به کار فکری بر روی جهان روانشناختی بازیگر به منظور بیدار کردن بعد خالقی که فشار جدیدی  

 ال و حرکات بدن او وارد می کند، است. به اعم



 

متد استانیسالوسکی تعلیم یک امتنان ازآنچه بازیگربه عنوان میانجی مابین متن نمایشی و تماشاچی  

می کند، است. این می تواند تجلیل احتمالی از توانایی های بازیگری باشد که با استفاده ازتصاویر  

ملهم از متن هستند و نویسنده آنها را القا می کند ولی از  تخیل ، خلق می کند. تصاویری که از سویی 

دیگر سو بر بنیان کار متمرکز فردی که خود بازیگر انجام می دهد، رشد می کنند. استانیسالوسکی  

" به   در حالیکه به شیوه ای که یک بازیگر می باید صحنه ای را بازی کند، اشاره می کرد، گفت : 

دیدگان ذهنتان ادامه دهید. تفکرات و تصاویر خیالی را بر اساس متن و    توجه کردن به تصاویر مقابل

امکاناتی که نویسنده و کارگردان در اختیارتان قرار می دهند، محاسبه کنید. ولی تا زمانی که به هر  

و حقیقتی که در این کلمات خواهید   –دو تفکرات و تصاویر، از راه قلبتان حیات می بخشید ، کلمات 

در پندارتان و بر روی صحنه ذوب خواهند شد.". این مسئله فعال    -تا زندگی خود شما باشندنهاد ، 

سازی یک بعد خالق از حافظه شخص است. " پیش بردن این حقیقت که ذهن بازیگر و کارگردان 

 یک نیروی قدرتمند است". 
 

الزم است که   -برای یافتن گنج نهان درون و آشکار کردن آن – به منظور تقویت قدرت خالقیت 

بازیگر نظم کافی یابد تا بتواند ذهنش را مرتب کند. این به معنی دوباره سوار کردن افکار و  

احساسات و هدایت آنها به درون مرزهای روشن و مشخص است تا تصاویری ساخته شوند که که در  

 فضای روشن درون جا بگیرند. ) آنچه استانیسالوسکی دایره خالق می نامد( 

 

 یسالوسکی به دانشجویانش گفت : استان 
" یک مرد فرزانه هندی ، ذهن بشر را با یک میمون مقایسه کرده بود ... مرد فرزانه گفت اکنون،  

میمون را وادار کنید که یک لیوان شراب بنوشد. حرکات او به اوج می رسند دوباره تصور کنید که  

هن مغشوش یک انسان خواهد شد.  این میمون مست توسط یک عقرب گزیده شود، حرکاتش شبیه ذ

حتی اگر ذهنتان خیلی متالطم نباشد، ممکن است در هر شرایطی به گردبادی بدل گردد. به یک  

انسان آینه ای جادویی دهید که بتواند در آن افکارش را ببیند : " افکار انسان اولیه همچون یک کشتی  

می گسلند، انسانها بر روی قایق های   در حال غرق شدن بود . تکه ها، بر روی دکل شکسته از هم

نجات، قطعات، پارچه های پخش شده و غیره گرد می آیند. یک انسان اولیه نمی دانست چگونه به  

چیزی به صورت مداوم توجه کند و چگونه توجهش را کامال بر روی یک موضوع متمرکز گرداند.  

" 

 

بازیگر، به تصاویر واضحی که قادر به  بگذارید به مثالی از نحوه بازسازی تصاویر درون، توسط 

انتقال زیبایی هنری باشند و در حافظه تماشاچی حک شوند ، نگاهی بیندازیم. استانیسالوسکی می  

 گوید : 

"هنگامی که من نقش استوک من )کاراکتری از دشمن مردم ایبسن( را با کمک کشف و شهود بازی  

رون او نشات می گیرد را خلق کردم . بدن و  می کردم، ظاهر بیرونی استوک من که طبیعتا از د

روح استانیسالوسکی و استوک من با یکدیگر در درون یک جسم مخلوط شده بودند. من فقط مجبور  

بودم که درباره مشکالت و توقعات استوک من فکر کنم و بالفاصله نزدیک بینی او، باال تنه خمیده و  

دوم من خم شدند گویی که می خواستند احساسات ،  راه رفتن پر سرعتش، آشکار شد. انگشت اول و 

 کلمات و افکار مرا در روح مردی که با وی گفتگو می کردم، بگذارند." 

 



این تماشاچی را وا می   کلمات متن به تصاویر درونی که عملکرد دو گانه ای دارند، ترجمه شده اند ؛ 

ثر را به یاد بیاورد. ما در جهانی  دارد تا متن و همچنین ترجمه آن به تصاویر جسمانی واضح و مو

از سیما شناسی تئاتری زندگی می کنیم ، جایی که ویژگی های بدنی و کیفیات اخالقی و روانشناختی  

 بالفاصله به یکدیگر ترجمه می شوند. 

 

سهم دیگر پژوهش در باب حقیقت صحنه ، متعلق به آرتو است که به واژه ، از طریق جسم بازیگر  

خشید. اکنون توجهات برعمل و تالقی شیفتگی جسمانی و ارتباط معطوف شده است.  حیاتی دوباره ب

هیچ حقه یا دستکاری ، و هیچ ساختار   -در خالل فرآیند بدیهه سازی –در عمل فیزیکی و عاطفی 

تصنعی وجود ندارد. با توجه به فرآیند خالقی که در مراحل زیر توصیف می گردد، نمایش احساسات  

 نسوخ است : اغراق شده ، م 
 

 بداهه سازی آزاد  – 1

 

 تعریف کنش  – 2

 

 کاربرد متن در عمل – 3

 

سرهم بندی قطعات همانند یک فیلم اتفاق می افتد که در مرحله دوم ، تصاویر ثبت می گردند و در  

مرحله سوم ، صداگذاری می شود. سپس تکه های مختلف بریده و در جای خود گذارده می شوند. این  

 ر اودین یوجینو باربا بر آمده است. متد از تئات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _نتیجه  

 

 

 

 

 

 

 

 

شامل : سالمت عمومی ،کنش اجتماعی،محدودیت به  تئاتر درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی 

و مشکالت هیجانی انسا نها تأثیر    هیجانی ، کنش اجتماعی ، خستگی و نشاط دالیل 

 گذاشته است.  

انرژی هایی را که در تضادهای درونی مان از دست  بنابراین وقتی ما بتوانیم 

 .... ؛توسط اندیشه های محکم مدیریت و ضبط کنیم.میدهیم

 توانیم دست به کارهای بزرگی بزنیم. می
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