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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

درون  درمانی بر کودک  ثیر هنرتأ   

 25/12/1400/ تاریخ پذیرش:    21/11/1400:  تاریخ دریافت

 1حنانه یعقوبی

، تهران، ایران. علوم تحقیقات  پژوهش هنر، دانشگاهِ   رشتةیِا دکتر  دانشجویِ  

 2د محسن هاشمیسیّ

، تهران، ایران. سینما  و هیئت علمی دانشگاه هنر، دانشکدةپژوهش هنر، عض   صیِتخصّ  دکترایِ  

 

 چکیده 

  هایی که در دورانِ  درون و آسیبه به کودکِباشد. توجّء میدرون، همان امروز جامعه و جهانی است که بشر در آن در حال تقال  کودکِ

باقی مانده    تواند باعث داشتن آرامش روانی فردی، خانوادگی و اجتماعی گردد. حل معضالتِح و روان انسان وارد شده است، میکودکی به رو

حاضر کمک    و عدم سرکوب آن موجب کاهش اختالالت روحی و روانی به صورت نسل به نسل می شود. هدف از پژوهشِاز دوران کودکی 

ای )چاپی و دیجیتالی(، مصاحبه  تحقیق حاضر از طریق مطالعة کتابخانه  باشد. غیر دارویی میهایِخت کودک درون با استفاده از شیوهبه شنا

درمانی دارای زیر  د، که هنردهنها نشان مییافته  نامه و پروژه نگارش شده است.قبیل کتاب، مقاله، پایانتلفی از  و با استفاده از منابع مخ

باشد. هنر درمانی،  سینما درمانی و موسیقی درمانی میدرمانی، شعر درمانی،    هدی چون: نقاشی درمانی، نمایش درمانی، قصّمتعدّ  هایِشاخه

مند شدن را داشت، یعنی هدف در هنر ع هنر یاج به پیش زمینه ندارد و در زمان اتمام آن، نباید توقّخود یک تکنیک است که احت   به نوبة

  نتایج پژوهشِ  باشد که باید منجر به نوعی بازسازی روحی و روانی گردد.ریزی احساسی مید اثری زیبا نیست، بلکه هدف بروندرمانی ایجا

 ریزی احساسی، کمک به آرامش روان و رسیدن به کودک درون است. برای بروندرمانی، راهی  د که هنردهحاضر، نشان می

 

 

 . روانی، نقاشی درمانی، موسیقی درمانی، نمایش درمانی  درون، آرامشِ  درمانی، کودکِهنر کلید واژه:

 

 

 

 

 
1 Hananeyaghoubi1993@gmail.com 

2 Hashemiart@gmail.com 

mailto:Hananeyaghoubi1993@gmail.com
mailto:Hashemiart@gmail.com


 

79 
 

 

 مقدمه 

شیوهاختالالتِ به  کودکی  روانی  با    توانند  می  مختلف  های 

ترین حالت  رگسالی ارتباط داشته باشند. سادهاختالالت روانی بز

همان شکل، در بزرگسالی    زمانی است که اختالالت کودکی، با

ضد اجتماعی    بارز، اختالل سلوک و رفتارِ  یابد. یک نمونةادامه می

در دوران کودکی است که در بزرگسالی ممکن است به اختالل  

مین حالت زمانی است که  ت ضد اجتماعی تبدیل شود. دوّشخصیّ

رشد در  کودکی  روانی  طور    اختالل  به  و  گذارد  می  منفی  اثر 

ها در مراحل بعدی زندگی منجر  ه انواع ناسازگاریغیرمستقیم ب

روانی کودکی ممکن است    یمی شود. در حالت سوم، اختالالت

روانی در بزرگسالی باشند. حالت چهارم    پیش درآمد اختالالتِ

یابند یا   کودکی در بزرگسالی ادامه نمیزمانی است که اختالالتِ

اختالالتِ نمیبه  تبدیل  مشابه  فرشو  بلکه  مقابل  ند،  در  را  د 

زا در بزرگسالی آسیب پذیر می سازند. حالت  رویدادهای استرس

کودکی در دوران کودکی روی    پنجم زمانی است که اختالالتِ

  شوند یا کامالا از رسیدن به بزرگسالی ناپدید می   ا پسمی دهند امّ 

   .(5-)براساس دی اس امتغییر شکل می دهند  

افتیم. با دیدن  مان مییاد کودکیکان را دوست داریم چون  ما کود

می لبخند  گمکودکان  چون  که  ای  گشتهزنیم،  درون  در  داریم 

مان است، اگر »من هستم« در کودک آسیب  همان کودکِ درون

ی گرفته نشود، آسیب روانی  ببیند، دیده نشود، طرد شود و جد 

می بزرگسالی  روی  در  شود  می  موجب  که  روانی  آسیب  دهد. 

رای جلب  اند بگو شویم. چون به ما آموختهی و دروغاغواگر، شهوان

   .(61-60  ،1397)کریمی،  ه کردن باید »خودت« نباشی  توجّ

ه باشیم  درمانی داشتایم که نگاهی به هنردر این مقاله، سعی کرده

های: نقاشی، نمایش، سینما، موسیقی و  درمانی را به شاخهو هنر

 ه تقسیم کنیم. قصّ

ای عالی است برای منتقل  زاید و شیوه افهنر به خودشناسی می

ردمان. به اشتراک گذاشتن  کردن حاصل این شناخت به دیگر م

ت کار دشواری است؛ کلمات ممکن  مان با دیگران به شدّتجربیات

برسند نظر  به  چلفتی  پا  و  دست  آرمسترانگ،    است  )دوباتن، 

1394  :53). 

هدفِمهّم هنرترین  بیش  ادارة  به  کمک  به تر  درمانی  و  رفتار 

انگیزه و خلّکارگیری  مثبت  به    اقِهای  هنردرمانی  است.  فردی 

ر،  مختلف ذهنی مانند احساس، تفکّ تواند وجوهِمفهوم واقعی می

های جداشدة احساس  باط را در بیمار برانگیزد و پارهشهود و ارت

ال کند  راکد ذهن را فعّ  هایِو ذهن را یکپارچه کند و ظرفیّت

 . (17  ،1388دی،  )زاده محمّ 

 ت و ضرورت تحقیق اهمیّ

د،  ت داردرمانی آن طور که باید و اهمیّسفانه در ایران، به هنرمتأ

ل کشور به صورت  گران در داخدرمانپرداخته نشده است و هنر

درمانی  م است آموزش هنراند. آن چه که مهّتجربی آموزش دیده

باید دانست  ه می باشد.  به صورت آکادمیک به عالقمندان این رشت

 متفاوت است و  شناس کامالاگر و روانگر با کار درمانهنر درمان

شناس و مددکار برای تحلیل آثار گر باید رواندرماندر کنار هنر

 حضور داشته باشد. 

لین تعریف  مین اجتماعی اوّ تذکاریة کارکنان وزارت بهداشت و تأ

ت  مسئولیّ گر را به ثبت رساند: »فردی که  درمانرسمی از یک هنر

فعالیّت به  سازماندهی  بیماران،  برای درمان  های هنری مناسب 

دار است؛ باید دارای مدرکی در  وهی را عهدهصورت فردی و گر

آموزشی کارشناسی ارشد    عادل قبولی در دورةهنر یا مدرکی م

 درمانی را پس از اتمام یک دورة  ت هنرباشد، و هم چنین صالحیّ

)ادواردز،  تحصیالت عالی دارا باشد  ق در یک مؤسسة معتبر  موفّ

هنر صی گر باید به صورت تخصّدرمان.  بنابراین هنر(72، 1395

شناس برای تحلیل آثار و کمک به را بشناسد و در کنار او روان

 کودکان حضور داشته باشد. 

شناختی از یک سو و به  هایِ روانگرایش بیشتر افراد به درمان

دیگر، زمینه  تی، از سوی های سنّگریشدن درمانچالش کشیده 

ی آماده ساخته است.  گرهای جدید درمانرا برای پیدایش شیوه

گری است که  اب اخیر، هنر درمانهای جدید و جذّیکی از درمان

اق برای ایجاد تغییرات مؤثر استفاده  در این نوع درمان از بیان خلّ

یز در تشکیل  نقاشی ن  .(3:  1392زاده و همکاران،  شود )زارعمی

ت بسزایی دارد و نه تنها، به او امکان  کودک اهمیّ  ت و روانِشخصیّ

د در آن را فراهم می سازد و یا شناسایی محیط و شرکت خو

مطرحسؤ  برایش  می  االتی  امکان  او  به  بلکه  سازد،  تا  می  دهد 

-م از همه طرف برایش مطرح میمسائلی را که به صورت نامنظّ

   .(10  ،1368)فراری،  م کند  شده منظّبندیشود، به شکل صورت

 تحقیق ةپیشین

، بلکه تا آن  هنر به »خودی خود« خوب یا بد تلقی نخواهد شد 

یا بد  های ما کمک کند »برای ما« خوب  جا که به بحران ضعف

از   فراموشکاری،  بود:  دادنِخواهد  جوی  دست  و  جست  امید،   

بنابراین بیش  مان با خودشناسی و آرزوی عشق،  احترام، مشکالت

ت خودش را  از آن که آدم به اثر هنری برسد خوب است شخصیّ

جوی آرام کردن یا آزاد کردن چیست  بشناسد تا بداند در جست و  

  محدثه صابری تیلکی در مقالة   .(82  ،1394)دوباتن، آرمسترانگ،  
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

نویسد:  می  چنین  عنوان    خود  با  گیلروی  آندرا  دکتر  کتاب   «

شی)هنر و  پژوهش  شوا  وةدرمانی،  بر  »مبتنی  «( یک 2006هد 

درمانی  ثیر هنرهای معنادار دربارة تأمرور فراگیر بر همة پژوهش

کند. او نگاهی کلی به شواهدی از ادبیات هنردرمانی  را فراهم می

انی که ما به شرح زیر خالصه  زم  مریکا و انگلیس را برای محدودةآ

 ایم، تدارک دیده است: کرده

د،  روحی: نتایج مطالعات متعدّ  سوءمصرف و ضربةهنردرمانی و  

کاهش   بر  را  مدت  کوتاه  گروهی  و  فردی  هنردرمانی  تاثیرات 

و   ضربه  از  پس  استرس  اختالل  عالیم  و  افسردگی  و  اضطراب 

ثر در  هنردرمانی و اعتیاد: مؤ دهد.نفس نشان میت  افزایش عزّ

غییر  سازی تبرای اعتراف به اعتیادشان، تسهیلکمک به مراجعان  

دهد،  و مجرمان: نتایج مطالعه نشان می  هنردرمانی و کاهش انزوا. 

اولویّهنردرمانی می ت واقع  تواند برای مجرم نسبت به جرم در 

دهد  افزایش  را  او  بینش  کند،  اصالح  را  مجرم   روابط  ،  شود، 

رفتارهای وابسته به جرم را تغییر دهد و درست نمایی تکرار جرم  

 را کاهش دهد. 

برّهنردرمان افسردگی:  و  افزایش  ی  گروهی،  هنردرمانی  با  رسی 

 اعتماد به نفس و بهبود در روابط این بیماران را نشان می دهد.

شخصیّ اختالل  و  دهد،  هنردرمانی  می  نشان  مطالعات  ت: 

د، مدیریت تجربیاتی که بر اثر  هنردرمانی در این بیماران می توان 

هبود بخشد و گرایشات  شوند را بت از هیجان لبریز میها به شدّآن

 . (7  ،1396)صابری،    «ها را اصالح کندب آنمخرّ

ایمان مقالةهاله  و همکارانش در  عنوان »برّدوست  با  رسی  شان 

سایکو دارواثربخشی  با  همراه  دارو    دراما  با  مقایسه  در  درمانی 

و اسکیزوفرنی  به  مبتال  بیماران  در  صرف  دو    درمانی  بیماران 

بخشی این روش درمانی بر  دهند که اثرقطبی« چنین گزارش می

روی بیماران دو قطبی بیشتر از بیماران مبتال به اسکیزوفرنی می  

به  منجر  قطبی  دو  بیماران  در  سایکودراما  درمانی  روش  باشد. 

ن آیتمشانهکاهش  در  حساسیّها  وسواس،  و  های  فردی  بین  ت 

ب مبتال  بیماران  در  و  کاهش  خصومت  به  منجر  اسکیزوفرنی  ه 

است  نشانه شده  کردن  جسمانی  آیتم  در  و  ها  دوست  )ایمان 

   .(1389همکاران،  

هنر با  آشنایی  مقالة  در  عاملی  چنین  اشرف جبل  درمانی خود 

است: هنر  نوشته  اورسوالین  کالج  درمان  »در  برای  درمانی 

د یک زن دارای  گسسته استفاده شده که در مور  تِاختالالت هویّ

است   شده  واقع  مفید  درمان  و  بوده  مذکور  )بوییوین،  اختالل 

هید  .(1998 کالج،  سال  در همین  در  کریستیناالرو  ،  1997ی 

مهارتدرهنر افزایش  برای  را  گروهی  در مانی  اجتماعی  های 

دانشگاهِ   ماندگانِعقب در  پژوهشی  گرفت.  کار  به    ذهنی، 

درمانی با کودکان  انادا، انجام گرفته که طی آن هنرکانکوردیای ک

وانند با بیماری خود کنار  مبتال به سرطان، باعث شده تا آنها بت

سال    .(1997)سکوییرا،  بیایند   در  کینزی  در  1998مک   ،

کانادا،  بیمارستان تورنتو  میخاییل  )  سنت  بازیگری،  هنردرمانی 

آخر بیماری کلیوی    تن( را برای بیمارانی که در مرحلةرقص، نوش

اد انگیزه و سرزندگی  ال شدن، ایجبودند به کار گرفت که باعث فعّ

شد.   آنها  کولدیروندر  اورسوالین،  1997)  کارولین  کالج  در   )

خوری،  ای پرخوری و کمنی را برای زنان با اختالل تغذیههنردرما

  500د  آن مثبت اعالم شد. در ژاپن تعدا  کار گرفت و نتیجة  به

از هنر و کلینیک  بهبیمارستان  از درمان    درمانی  عنوان بخشی 

ران  ، با هدف کمک به بیما19کنند. اولین بار در قرن  استفاده می

شد  گرفته  کار  به  هنردرمانی  سالمت،  فرآیند  در  روانی، 

 (.«  1997)نایتو،

درمانی    أثیر قصّهای با عنوان »تدر مقاله  شیبانی و همکارانش نیز

دکان افسرده« این چنین بیان  بر کاهش عالئم افسردگی در کو

را در  درمانی، عالئم افسردگی، اضطراب و هراس    اند که قصّهکرده

 . (1385)شیبانی و همکاران،  کودکان افسرده کاهش می دهد  

 اهداف تحقیق

درون است.    درمانی بر کودکِهنرهدف از انجام این پژوهش، تأثیر  

 توان به کاتارسیس که تخلیةدانست به کمک هنردرمانی میباید  

اشاره کرد. هنر    ،اشدبوانی همراه با بازسازی درونی میروحی و ر

درمانی موجب تمرکز و اهمیت دادن به خود واقعی انسان می  

 کند. ها سرکوب کرده است را آزاد میتشود و آن چه را که مدّ

 مواد و روش

ای )چاپی و دیجیتالی(،  مطالعة کتابخانهتحقیق حاضر از طریق  

مخ منابع  از  استفاده  با  و  مقاله،  مصاحبه  کتاب،  قبیل  از  تلفی 

اساس    ها این تحقیق برمه و پروژه نگارش شده است. یافتهناپایان

هنر تأثیرهای  مورد  ابعاد  تطبیقی  و  توصیفی  روش  به  درمانی 

 گرفته است. استفاده قرار  

 

 مبانی نظری 

 درون  کودک 

هر زمانی به عنوان یک فرد،   نیاز اصلی کودک این است که در 

گونه که هست پذیرفته و مورد احترام واقع شود و مجری  همان

فعالیّ و محور  باشد  تاصلی  میلر،های خود  اگر    .(32  ،1396  ) 

اوّ روز  از همان  احترام  مادری  و کودکش  به خودش  بگذارد،  ل 

دیگر نیازی نیست تا احترام به دیگران را به کودک آموزش دهد.  

کند و غیر از این دک؛ خود و دیگران را جدی تلقی میکو  مسلماا

ط مادرش  ا مادری که در کودکی توسّ.0تواند عمل کند. امّهم نمی

ر آرزوی احترامی است که از  جدی گرفته نشده است، همیشه د



 

81 
 

بی است  آن  بوده  احترام  بهره  از  جایگزینی  عنوان  به  را  آن  و 

-کند و به او آموزش میکودکش درخواست می  دریافت نکرده، از

 .(23-22) همان،  دهد تا این احترام را به او بدهد  

د خود را  کودکی که احساس خیلی خوبی نسبت به خویشتن دار

ان و مستحق برخورداری از  خداوند به جه   برتر از دیگران و هدیة

گیرد  بیند. کودکی که خود را دست کم میخواهد میهرچه می 

هوش، ورزیده و یا زیبا کند »من به اندازة دیگران بافکر می  مدام

»نمینیستم« او  کالم  تکیه  واقعیّ،  و  است  او  توانم«  موجود  ت 

رسی نشان اخیر  چندین برّ  . (25:  1396)چاپمن، کمپل،  »نکردم«  

حتی بر جنین داخل رحم اثر  ادر  ت عاطفی منشان داده که وضعیّ

شادمانی  می و  خشم  به  جنین  میگذارد.  پاسخ  هم  دمادر  هد. 

می بزرگتر  فوقچنان که کودکان  بشوند،  نسبت  حالت  العاده  ه 

   .(29)همان،  شوند  عاطفی والدین خود حساس می

های بسیاری به همین نتیجه رسیده های اخیر پژوهشدر سال

-گیرند و میها را در آغوش میآن  شاناست: نوزادانی که والدین

تری نسبت  نده زندگی عاطفی سالمکنند در آیبوسند و نوازش می

تماسِ  از  طوالنی  زمانی  مدت  که  داشت  خواهند  نوزادانی    به 

درون و   ت به کودکِاهمیّ   .(37)همان،    اندفیزیکی محروم مانده

زندگی  تواند مسیر  رو شدن با مشکالت دوران کودکی میرو به  

ه  انسان را از راه خطا و نادرست، از همیشه قربانی بودن و توجّ

درونی و در نهایت داشتن    ت و آرامشِ خواستن، به سمت انسانیّ

 جامعه و جهانی زیبا منتهی کند. 

درون، همان کودکی شماست... بخش بارور و شکوفا یا    کودکِ

گام به گام برای شما تعریفش  رنج کشیده و غمگینی است که  

برای    .(9  ،1394)کریمی،  اند و امروز شما را ساخته است  کرده

درون باید   کودکِ تر درمانِون و به بیان روشندر بازیابی کودکِ

و کارهای  بازگشت،   زندگی را یک بار دیگر زندگی کرد، به عقب

 . (64) همان،ناتمام را به پایان برد  

به رو شدن   ها تمایل به بازیابی کودکی و روتعداد کمی از انسان

ها بدانند دوران  وران زندگی خود را دارند، اگر آنترین دبا مهّم

های بعد  ها چه تأثیری بر روی آینده و هم چنین نسلی آنکودک

 وع به بازیابی درونی خود خواهند کرد. شر   از خودشان دارد، قطعاا

 درون. کودکی که پر از  ای است برای توصیف کودکِآلودگی واژه 

د ییهای مهرورزانه است. کودکی تأهای عاطفی و نشنیدهنداشته

رفته که چشم فرو  و در خود  یافتن یک  نشده  دنبال  به  هایش 

ا سطحی سوسو میتِمحبّ او  باشد چندین  زند.  شریک  گر مرد 

-باشد هیچ دوستت دارمی را رد نمی  خواهد و اگر زنزندگی می

م هم وابستگی  ای به نا.  آلودگی موجب پدیده(19)همان،  کند  

های منفی در ای ناشی از بسیاری از رویدادمی شود. چنین رابطه

درون است. مانند     کودک آسیب دیدةزندگی، ناشی از کارکردهایِ

اش  د و در بزرگسالی افراط کاریقیر شهیتلر که در کودکی تح

د خان قاجار که در نوجوانی با اخته  فاجعه آفرید. مانند آقا محمّ

رگسالی چندین هزار جفت چشم در  شدنش تحقیر شد و در بز

قربانی  آورد تا آرام شود. بسیاری از متجاوزین جنسی، خود  می

دک  ت توجه به کوها بیانگر اهمیّاند. این روایتتجاوز جنسی بوده

   .(23)همان،  درون است  

ر طول مسیر زندگی و رشد خود،  د شده دنوزادی که تازه متولّ

لین قدم شناخت  های بسیار زیادی برای انجام دادن دارد. اوّکار

اطراف است. بحران کشف جهان. به عبارتی یک تصویر از   دنیایِ

دهد این تصویر بدین گونه است: »دنیا  نیا برای خود شکل مید

قشنگ و خوبی است«، »همیشه کسی هست که مواظب    چه جای

-عدالت و بیو یا »دنیا عجب جای وحشتناک و بیمن باشد«  

انصافی هست، من باید مواظب خودم باشم تا آسیب نبینم« به 

دی قطب  در  و  گلستان  تصویر  این  طرف  یک  دیگر  گر  بیانی 

 .(19-18،  1396)رستمی بیجارگاه،  خارستان است  

 درمانی هنر

جاد  ص بین هنرمند و مخاطب ایهنر باید یک ارتباط حسی مشخّ

تأ را تحت  بنابراین هنر  کند، طوری که مخاطب  قرار دهد.  ثیر 

دم از طریق ارتباط  حد کردن مرت الزم برای متّواقعی باید ظرفیّ

نردرمانی عبارت است  ه  .(50،  1897)تولستوی،  را داشته باشد  

بیمار بتواند از طریق آن    به کارگیری ابزار هنری مختلف کهاز  

نگرانیاظها با مسائل و  تا  او را به محیط ر وجود کند  هایی که 

جع در تالش برای درک  درمانی کشانده کنار بیاید. درمانگر و مرا 

هنری   مفرآیند  میو  مشارکت  باهم  فرآیند  این  کنند  حصول 

 . (1  ،1992)کیس،دالی،

-که از برنامه   کاربردی استهایِهنردرمانی یکی از شیوه  رشتة

موم و پیشگیری  های هنری در تقویت سالمت و بهداشت روانی ع

 کیفی زندگی  گیرد. هنردرمانی برای ارتقایِاز مشکالت بهره می

درمان قرار داده است    ای سودمند دستمایةمردم هنر را به گونه 

- روحی بشر نشان میآن را در ارتقایِ  یِو در واقع اثر جان بخش

درمانی ابتدا با نقاشی کار  .  هنر(9:  1388دی،  محمّ)زاده  دهد  

مه سازی،  های دیگر مانند مجسا امروزه از هنرخود را آغاز کرد امّ 

می بهره  سفالگری  هنرکوالژ،  و  فراوانی  گیرد  شیوع  درمانگری 

با نظریة خود  شناسی متناسب  یک از مکاتب روان  یافته است و هر

 .(19-18)همان،از هنر استفاده می کند  

می را  خود  هنردرمانی  و  خود  ابراز  برای  ابزاری  عنوان  به  توان 

تر از  تصاویر، بهتر و دقیقاکتشافی مورد استفاده قرار داد. معموالا

  . ( 47  ،1396)لیبمن،  توانند احساسات را بروز دهند  کلمات می

محصول نهایی است که به نوبة  بر    کید عمومااه و تأدر هنر توجّ
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

  درمانی، خودِ آید در حالی که در هنرحساب میخود پایان کار به   

 . (51)همان،ت بیشتری دارد  فرد و فرآیند تولید محصول اهمیّ

 یک عمل کالمی است، هنردرمانی  کاوی، که اساساابرخالف روان

پایة از   بر  از ذهن که فراتر  استوار است که حاالتی    این عقیده 

افکار خود    توانند به شکلی نمادین در تصاویر،کلمات هستند، می

ت نمادین مطرح  درمانی دو شکل از فعالیّرا بیان کنند. در هنر

 . (95  ،1395)ادواردز،  ستفاده از استعاره و ساختار نماد  است، ا

 نقاشی درمانی 

تواند  های زندگی، حتی در سنین باال میلهنقاشی در تمام مرح

ثری در جهت اعتالی انسانی باشد. در مورد کودکان و  مؤ  وسیلة

ها نقاشی ابزاری بسیار مؤثر  رای تربیت روانی و تکامل فکری آنب

آنچه را که در غالباا  .(246:  1373)داداش زاده،  و مفید است    

میطراحی هنر  کودکان  شکل  های  آن  هنر    زیباشناسانةنامند، 

بیان   بلکه نوعی  تصویری ساده به وسیلة  مورد نظر ما نیست،  

می که  است  بیشتر  کودک  را  آن  ساده  توان  نوشته  یک  شبیه 

 .(13  ،1384  )واکوویاک،دانست تا شعر  

شود  ی است که در آن از فرد خواسته میاین یک روش فرافکن

وضعیّ یا  موضوع  فرد،  عملکردیک  تا  کند  نقاشی  را  های  ت 

ی قرار گیرد  شناختی او مورد ارزیابشناختی، بین فردی یا روان

های دیگری که در زمینة تأثیر  . براساس پژوهش(1390)نجاتی،  

-چپ و راست مغز صورت گرفته، یافتههای  هنر نقاشی بر نیمکره

های مغزی در درک هنر  حاکی از آن است که هر دو نیمکره  ها

  تواند هر دو نیمکرة ری آن مید و آموزش نقاشی و یادگیثرن مؤ

اکی و شناختی کودکان  و مشکالت ادر  ردهال کچپ و راست را فعّ

دهد   کاهش  می(2006)زیدل،  را  درمانی  نقاشی  در  از  .  توان 

متعدّتکنیک کالژ،  های  گل،  از  استفاده  مونوپرینت،  چون:  دی 

ه استفاده کرد تا کودک با تجربة مواد مختلف  گوآَش، آبرنگ و غیر 

خود را تخلیه و درون خود را    های سرکوب شدةند هیجانبتوا

 پاالیش سازد. 

 نمایش درمانی )سایکودرام( 

آن   هدف  که  است  گروهی  درمانی  روان  نوع  یک  سایکودرام 

تجربة  پیشبرد دربارة  شناختی  ساختار  و  در    انسجام  هیجانی 

نمایشی تئاتر گونه است. سایکودرام نوعی تخلیه هیجانی است  

-تی یک فرد مشخص و ارائة جنبهکه به بازگشایی مشکل شخصیّ

روابط    پردازد و عالوه بر آن نقش او را دریی از زندگی او میها

در سایکودرام حوادث گذشته  دهد.  بین فردی به حضار نشان می

ه زمان حال انتقال یافته و  هایش ب امید  هایش و آینده بابا ترس

 . (2010)دوگان،  شود  حل می

به می  مورنو  سایکودراما  از  کاربردی  برای  تعریف  »راهی  رسد: 

خاطر اشتباهات آن تنبیه شویم«. تئاتر هکه بین زندگی بی آنتمر

رسد. عمل  االنه به انجام میدرمانی با دو عنصر عمل و مشاهده فع

تجسّ معنای  بخشیبه  حرکتم  طریق  از  ذهنیات  به  های  دن 

مشاهدة و  است  هر    نمایشی  در  که  است  معنا  این  به  فعاالنه 

کنیم. زمان در می  ه باشیم که چه چیزی را تجربهت متوجّموقعیّ

به »حال«   مورنو توجه  اعتقاد  به  سایودراما همیشه حال است، 

سایکودراما مدام در    دهد. انسان در صحنةت را افزایش میخالقیّ

بیرون است    ال آفریدن و فرافکنی دنیای درون خود به دنیایح

دوست و  شود )ایمانو جهان او از مواجهة این دو دنیا ساخته می

در نمایش درمانی، با آن چه در ناخودآگاه حک    .(1388همکاران،  

بازسازی شرایط سخت و لحظات  شویم و با  ه رو میب  شده است رو

 ای در گذشته خواهیم کرد. تبدیل به خاطره آور آن را فقط  دلهره

-روش درمانی گروهی است که به شرکتگری، یک  روان نمایش

می کمک  اجتماعیکنندگان  و  روانی  مشکالت  تا  را  کند  شان 

ین که تنها راجع به آن صحبت  »دوباره زندگی کنند« به جای ا

ثر  تواند یک مداخلة مؤگری می. روان نمایش(2009)لیپ،  کنند  

نفس  در نمایش  افزایش حرمت  روان  باشد.  رفتار  بهبود  گری  و 

ن رفتاری سازنده در فرد ارتقا  حس خود ارزشی را از طریق تمری

نمایشمی روان  معدهد. در  فرد در  وقتی که  رض تجارب گری 

شود که نگاه جدید  گیرد، به او کمک میمتفاوت اجتماعی قرار می

ت را در خود  جدید از هویّ  ای به خویشتن داشته و الگوهایِو تازه 

   .(2013)سینگل،  به وجود آورد  

که به صورت گروهی   درمانی استنمایش درمانی یکی از انواع هنر

م و بازی کردن مسئله به جای  کند تا با تجسّبه فرد کمک می

بازنگری   را  مسئله  کردن  بازخورد  فقط صحبت  با  همراه  کند، 

ند و آن را در زندگی به کار گیرد  حل مناسبی پیدا کگروه، راه

   .(24-23،  1395)الئی، افشاری نیا،  

 درمانی هقصّ

ه با  زندگی در قالب قصّ ه گویی، رویدادهای روزمرةدر فرایند قصّ

ری  کند درک بهته به مراجع کمک میشود کمعنایی مطرح می

.  (1999)آنگوس و همکاران،  از خودش و دیگران به دست آورد  

هایشان را بیان  بافیدهند تا خیالودکان فرصتی میها به کقصّه

-ها را قادر میرسی کنند و آنهای متضاد را برّتکرده و موقعیّ

اسماعیل،  )محمّ م بپردازند  های مهّسازد به مسائل و احساس د 

1381). 

ت میان مادر  برخی عامل پیدایش ادبیات کودکان را همان محبّ

-ه ها« و قصّایشان بر این باورند که »الالیی  اند.و کودک دانسته

از ادبیات کودکان  ها سرآغها و پدربزرگهای مادران و مادربزرگ

   .(21-20  ،1387)پشت دار،  و نوجوانان است  
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-ها تشخیص میایتها و حک کودکان از راه تغییر و تبدیل قصه

ود  های ختوانند تغییر کنند و دربارة روایتدهند تا چه اندازه می

مسئولیّ  و  آورند  دست  به  قصّهاحساس  بپذیرند هایِت  را  خود     

دهند یا  ه گوش فرا میزمانی که کودکان به قصّ  .(1380)زایپس،  

کنند خود را در نقش قهرمان  ای نیمه تمام را تکمیل میقصّه

-های خودشان میدهند و در واقع به سمت تعارضه قرار میقصّ

-تهایی را که شخصیّحلها و راهمهارتها ممکن است  روند. آن

قصّ بهای  میه  کار  با  ه  رویارویی  برای  ناهشیار  طور  به  برند 

خود   میمشکالت  موجب  امر  این  گیرند.  امانت  آنبه  ها  شود 

های پیشین خود فائق آیند و آینده  بتوانند بر گذشته و ناکامی

میم و  خود را پر معناتر بیابند و روان درمانی، ترمیمی برای تر

قصّ میبازسازی  زندگی  از    .(1991)هاوئرد،  شود  ه  افالطون 

اهمیّ که  است  اندیشمندان  قصّنخستین  و  ت  کودکان  برای  ه 

ت« را به نوجوانان را دریافته است. او بخشی از کتاب »جمهوریّ

اهمیّ قصّبیان  اختصاص  ت  کودکان  برای  است  ه  داده 

خ  هقصّ  .(1381دوست،  )رحمان  بیان  موجب  توّدرمانی  سط  ود 

ه و  پردازی  قهرمانداستان  و ضد  قهرمان  ایجاد  چنین  های  م 

 گردد. درون خود بر روی کاغذ می

 

 شعر درمانی 

های درونی  درمانی برای حل تعارضات و کشمکش  تاکنون از شعر

)چرلی،  مبتنی بر شناخت استفاده شده است    هایو روان درمانی

کند که ممکن  هایی میشعر افراد را قادر به بیان گفته  .(2009

کنند   بیان  را  آن  نتوانند  دیگری  شیوة  هیچ  به  )یالوم،  است 

گران سعی در معرفی های اخیر بسیاری از درمان. در سال(1993

دا قدرتمند شفابخش  ابزار  عنوان یک  به  روان  شعر  امروزه  رند. 

ار کالسیک )کهن( در  کنند که استفاده از اشعپزشکان ادعا می

 . (2003)مازا،    رمانی نتایج مثبتی به همراه داردروان د

تواند به صورت فردی و یا گروهی مورد استفاده  شعر درمانی می

رت موجب افزایش اعتماد به نفس  قرار گیرد که در هر دو صو

در کودکان و بزرگساالن پرورش    ت رال و خالقیّگردد و تخیّمی

 دهد. می

 سینما درمانی 

تواند هم چون فیلم به قول برگمان: »هیچ یک از انواع هنر نمی

ورایِ و مستقیماا  به  ما  و فضایِ  خودآگاهی  عواطف  و    به  گرگ 

روح کندمیش  پیدا  دست  می«مان  باعث  درمانی  سینما  شود  . 

هم ذات  شته، و باهای فیلم گذارا به جای شخصیّتبتوانیم خود  

 مان را تخلیه کنیم. سرکوب شده  پنداری با آنان، احساسات

سینما درمانی و بهداشت روان چنین    دکتر جابر عناصری در مقالة

نویسد: »سینما درمانی، گره گشایِ برای    می  است  قدرتمندی 

شخصیّ رشد  و  آموختن  درمان  تشنة  که  افرادی  دسته  آن  ت 

ها دریابند. و  ها را بر انسانثیرگذاری فیلمخواهند تأهستند و می

ند. سینما های مورد نظر بنشین فیلمبا ذهنی هوشیار به تماشایِ

ل، ادبیات، موسیقی و  ثیر تخیّدهد تا از تأدرمانی به ما اجازه می

غیره )موجود در فیلم( بر روان خود در جهت تعمیق بینش و 

ها و تغییر در طبع  ییافت الهام و سرمشق و رفع نگرانبصیرت، در

 .«و... بهره ببریم

فرانسوی لوگید دوکلوتور فرانسه تعدادی فیلم برای    ط نشریةتوسّ

ها در مورد  اد معرفی شده است، اکثر این فیلمبهتر شدن حال افر

ها این گونه  ارزه برای زندگی هستند. نام فیلمایمان، جنگ و مب

والدین با  مالقات  شای2000)  است:  سان  میس  کوچولو  (،  ن 

(2006( پاریس  در  نیمه شب  بز2011(،  بوداپست  (، هتل  رگ 

(، نبراسکا  2002)(، دربارة پسر  2014(، سنت وینست )2014)

 (.  2011(، زندگی پای ) 2009(، باال )2013)

یشنهاد کرد که توان به این لیست پتعدادی فیلم دیگر را نیز می

این از میان  فالبته  از  های روان  یلمها فیلم دختر گمشده یکی 

ت فرد جامعه ستیز را به خوبی به  ای است که شخصیّشناختی

تواند  این، فیلم دختری در قطار نیز می   تصویر می کشد عالوه بر

 ت قربانی و ارباب را به نمایش بگذارد.  تقابل دو شخصیّ

 موسیقی درمانی 

»موسیقی درمانی    کند کهمن موسیقی درمانی کانادا بیان میانج

ط درمانگر  ای از موسیقی و عناصر موسیقی توسّاستفاده ماهرانه

سمی، عاطفی و  است که به ترویج، حفظ و بازگرداندن روانی، ج

می کمک  معنوی  تی،    «رساندسالمت  ام  ای  سی   (2014) .

ر حرفه درمانی  گیری موسیقی دموسیقی درمانی به معنای به کار

متی فیزیکی و  های سال خاص در زمینهبه منظور رفع نیازهای اش

ی است  صچنین کاربرد آن در آموزش تخصّذهنی، شادابی و هم

کند. این شیوه در دنیای غرب به  و سیر تکاملی خود را طی می

ید شده و حتی کاربرد آن در معالجات   درمانی تأی عنوان یک روشِ

   .(8-7  ،1392)منن،  شود  تی نیز دیده میپزشکی سنّ

های تنظیم  معنی استفاده از موسیقی و برنامهمانی به  موسیقی در

ی تمام بیماران جسمی و روانی  موسیقیایی برای توان بخش شدة

   .(1380دی،  )زاده محمّاست  
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 نتیجه گیری  

شیوه از  یکی  درمانی  فردهنر  آن  در  که  است  درمان  به   های 

  هایّ پردازد. هنر درمانی شاخهبازسازی روحی و روانی خود می

دارد که میمتعدّ بیماریدی  بر روی  اختالالت  تواند  های چون 

ت و  ثر باشد. اهمیّطراب و غیره مؤسلوک، دو قطبی، خشم، اض

تواند به داشتن آیندة بهتر کمک کند و   درون میشناخت کودکِ

هایی روانی موجود در جامعه که بازتابی از کودکی است را آسیب

 کاهش دهد. 

رای افراد بزرگسال و هم  ای کودکان، بلکه بهنر درمانی نه تنها بر 

ی برای بروز خشم،  تواند راهچنین سالخورده نیز کاربرد دارد و می

 های روحی و روانی آنان باشد.  ناراحتی و آسیب

شاخه موسیقی    هایِهنردرمانی  درمانی،  نقاشی  چون:  متفاوتی 

ی  رد که برادرمانی، نمایش درمانی، شعر درمانی و قصه درمانی دا

 ها نیاز به پیش زمینه نیست. ورود به هیچ یک از آن

-سازد. با شناخت و بهان را میدرون، امروز جامعه و جهکودکِ  

ها به کسانی  توان از تبدیل شدن انسان درون، میسازی کودکِ

کاران  خان قاجار، استالین و دیگر جنایتد چون هیتلر، آغا محمّ

 بزرگ جهان جلوگیری کرد. 

نیاز به متخصّهنرآموزش   نباید تنها به   ص هنر دارددرمانی،  و 

درمان کار  روان حضور  و  اکتفاگر  تمامی    شناس  در  هدف  کرد. 

بلکه هدف بروندرمانی، تولهای هنرشاخه آثار زیبا نیست  -ید 

 باشد.  روانی میریزی و آرامشِ

انسان برای  هویّهنر  خودباوری،  ایجاد  و  ها  نفس  به  اعتماد  ت، 

میشخصیّ میت  گروهی  هنردرمانی  و  بهبود  کند  باعث  تواند 

 حاالت روحی افراد شود.  

شناسی نیست و الزم نیست  زش و زیبایی درمانی، هدف آمودر هنر

یجاد حاالت  ریزی و افراد هنرمند شوند، بلکه هدف بروندر انتها ا

هنر است.  مناسب  دروانی  زیادی  کاربرد  زمانی  که درمانی  ارد 

توانند از  ها به خصوص کودکان نمینسانکلمات قاصر هستند و ا

 کلمات برای بیان حاالت خود استفاده کنند. 

توان به عدم تحصیل در  هنردرمانی در ایران میهایِتاز محدودیّ

نیز،  این مسئله  اشاره داشت که  آن رشته به صورت آکادمیک 

این حوزه بسیار  ص در  جای بحث دارد؛ عالوه بر این افراد متخصّ

انگشت شمارند که برای رسیدگی به بیماران به افراد بسیار   کم و

بیشتر نیاز است. 
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The Effect of Art Therapy on Inner Child 

 

Abstract  

Background and Objective: The inner child is, in fact, the society and environment in which humans 

are now struggling. Paying attention to the inner child and childhood psychological or mental trauma 

may result in personal, familial, and societal ataraxy. Addressing disorders from childhood rather than 

suppressing them will lessen mental disorders from generation to generation. This study aims 

at using non-pharmacological methods to help identify the inner child. 

Materials and Method: This study was conducted using desk research (both printed and digital 

documents), interviews, and a wide range of sources (including books, articles, dissertations, 

and projects). 

Findings and Results: According to the findings, art therapy is divided into numerous sub-branches, 

which are as follows: painting therapy, drama therapy, narrative therapy, cinema therapy, and music 

therapy. Art therapy is in fact a technique that requires a background, and those who receive it should 

not be expected to become artists after they have finished their treatment. In other words, the purpose 

of art therapy is not to make beautiful artworks, but rather to help act out emotionally, which should 

eventually lead to a form of psychological and mental recovery.  

The current study's findings suggest that art therapy may help people act out emotionally, relax their 

minds, and bond with their inner child. 

 

Keywords: art therapy, inner child, ataraxy, painting therapy, music therapy, drama therapy 

 


