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در حالی که جهان پس از رویداد کرونا با گسترش موج منفی غم از 

های روانی ها انسان همراه شد، خطر گسترش بیماریدست دادن میلیون

شود. از طرف دیگر با تغییر همچون افسردگی و خشونت پیش بینی می

های سخت های سرد و نرم به جنگروابط سیاسی جهان از جنگشکل 

ها برای احتمال قریب که با حملة روسیه به اوکراین آغاز شد، و نگرانی

الوقوع  جنگ جهانی سوم شدت گرفت. مجموعه این عوامل در کنار 

مشکالتی که از قبل گریبان گیر مردم بوده، همانند تضادهای طبقاتی 

های جنسیتی و نژادی، استعمار و داری، تبعیضهناشی از نطام سرمای

های طوالنیست که زندگی مردم را استثمار کشورهای ضعیف، مدت

مختل کرده و منجر به افزایش صدمات روانی شده است. عدم توجه به 

چگونگی حل مسئلة جبران خسارات مالی و روانی، آیندة سالمت روان 

ای از زمان جنگ تنها گزینة بازهکند، به طوری که در جهان را تهدید می

ام شود. در این یادداشت سعی کردهها میاکثر مردم برای پایان بی عدالتی

 های روانی وتا با تمرکز بر تاثیر هنر درمانی، راهی را برای درمان بیماری

ایجاد آرامش و میل به صلح پیگیری کنم. نکته مهم در این موضوع رابطة 

باشد، یعنی اگر درمان انجام شود به صلح میدو طرفه صلح و درمان 

خواهیم رسید، یا اگر صلح باشد درمان خواهیم شد؟ فرضیة اول این 

نوشتار، در نظر دارد که اگر درمان موثر واقع شود، جهان به صلح خواهد 

رسید و فرضیة دوم بر این فرض استوار است که تمام آثار هنری به ذات 

 د.تاثیری درمانی در خود دارن

های اساسی که در این یادداشت سعی خواهیم داشت به آنها سوال

 پاسخ دهیم عبارتند از:
تواند به پایان جنگ و پیشگیری از جنگ کمک چگونه هنردرمانی می .1

 کند؟

 تواند تأثیری در میل به صلح داشته باشد؟ا خلق اثر هنری می آی .2

 
 Amirhosein.soha@gmail.comنویسنده:  ایمیل  *

تا صلح را در تواند بینندگان را تشویق کند چگونه هنر درمانی می .3

 اولویت قرار دهند؟

 های هنر در ترویج صلح چیست؟محدودیت .4

 جنگ از پیشگیری و پایان برای راهی درمانی هنر

 دانست روانی بیماری یک بروز توانمی کلی طور به را جنگ شروع

 و سوءظن نفرت، و ترس اضطراب، و استرس تشدید واسطة به که

 ار رفتارها این بروز. کندمی بروز خودخواهی و طلبی منفعت حسادت،

 هک دانست نوجوانی و کودکی دوران هایعقده از گرفته نشات توانمی

 و مخرب نیروی به جامعه، و خانواده گرسرکوب نیروهای تاثیر تحت

 تقدر کسب و جوانی  دورة در که استشده تبدیل ناخودآگاه در منفی

 هب بیمار افراد و کندمی عمل جمعی کشتار سالح همانندی جایگاه، و

 مکنیمی فرض را ایجامعه حال. .هستند جامعه از گرفتن انتقام دنبال

 انسانی هایارزش آموزش و تعلیم تحت مختلف سنین در مردم که

 هب که مفاهیم این. هستند عشق و همبستگی احترام، صداقت،: مانند

 مذهبی، ایمان منطق، و احساسات آید؛می در نمایش به هنر وسیله

 گروه، یک یا شخصیت یک با پنداریهمذات عالقه، کنجکاوی،

 لشیچا در و کندمی برانگیخته را مخاطبانش خالقیت یا افکار خاطرات،

 آموزش تحت افراد درنهایت. بپذیرند یا رَد باید را آنها که دهدمی قرار

 این شوند،می روبرو آنهاست انتخاب و عمل حاصل که اینتیجه با

 راتتاثی و دهدمی نشان آنها به را مردم تصمیمات و رفتار اهمیت فرآیند

 مثال طور به. شودمی نهادینه ناخودآگاهشان در موثری طوری به آن

 «صلح آثار» هنری برنامه طریق از ، دریایی مرغ هنرهای بنیاد هند، در

 این .استکرده کمک هندی و پاکستانی جوانان بین تعصب کاهش به

 از تاثرم منطقه در جوانان با کار ،«تفاوت با زندگی یادگیری» بر برنامه

 به را کشمیری جوانان Peace Works. دارد تمرکز کشمیر درگیری



156 
 1400، زمستان 6، شماره 2دوره  ● مطالعات هنرهای زیبانشریه 

 که کسانی با نزدیک همکاری با تا آوردمی هند شهرهای دیگر و کلکته

 تجربه ،کنند احساس ببینند، را متفاوتی دنیای هستند، متفاوت آنها با

 انانجو ورزش، و عکاسی فیلم، هنر، تئاتر، طریق از. کنند درک و کنند

 جنگ پایان برای را خود هایبرنامه و هادیدگاه تا شوندمی تشویق

 Celia)باشد واقعیت یک تواندمی صلح که دریابند تا کنند ایجاد

ChambellanD,2018.) 

 خلق آثار هنری و رسیدن به صلح درون
ها، آنها را با اهمیت خودآگاهی آشنا خلق اثر هنری توسط انسان

کند، خودآگاهی نیز رابطة مستقیمی با صلح درونی دارد و از این می

گوید: می بوداحیث مهم است که به یک باور، اراده و اخالق برسد. 

آید. با توجه به نمادهای رنگین کمان و باورهای صلح از درون می»

ونی را متعادل کنید و بدین صورت از درون خود آرامش، چاکرا، بدن در

روانه توان پپذیرش و درک را پیدا کنید. تنها با یافتن آرامش درونی می

گذارد. رود و بر تغییر تأثیر مینمادین دگردیسی را رها کرد که جلو می

دلیلی وجود دارد « پس خودت را شفا بده و آن آرامش را به دنیا بیاور.

ها از جمله زه از خلق هنر به عنوان درمان برای بسیاری از گروهکه امرو

پناهندگان، قربانیان جنگ، کهنه سربازان، و بازماندگان جنگ مبتال به 

PTSD1 شود. ارزش هنر درمانی بسیار فراتر از زیبایی استفاده می

شناسی درک شده خود آثار است. حتی کسانی که قبالً هرگز هنر خلق 

توانند بیاموزند که اشکال ساده انسانی، نمادهای صلح و میاند، نکرده

تواند مبنایی برای حتی کارهای انتزاعی ترسیم کنند که می

خودشناسی، بیان احساسات و مبنایی برای بحث درباره رویدادها و 

هایی ها، گفتگوها، سواالت و پاسخاحساسات باشد. بدین طریق واکنش

ه خاطر راز جاودانگی هنر، هویتی زنده و آید که همواره ببه وجود می

، تجربه امانوئل کانتپویا درون ذهن افراد خواهد داشت. از نظر 

شناختی زیبایی، قضاوتی درباره یک حقیقت ذهنی اما مشترک زیبایی

کند که همه مردم باید موافق باشند که انسانی است. او استدالل می

(. بنابراین زمانی 1377،109نت،گل رز زیباست، اگر واقعاً زیبا باشد)کا

کنیم، تصویر یکپارچه ای از که ما از مفهومی مانند صلح استفاده می

شویم که مردم عشق، دوستی و آرامش را در سراسر جهان متصور می

زیر سایة پرچم سفید رنگ آن، بدون هیچ برتری نسبت به یکدیگر اما 

ه کردن هدف در یک سیستم بهم پیوسته، در حال تالش برای بهین

هایشان هستند. کشوری را تصور کنید جمعی و بروز استعداد و توانایی

شوند و تنوع ها پذیرفته میشوند، ارزشها تشویق میکه در آن ایده

شود. زنی را در بندری تصور کنید که مشعل آزادی را در تجلیل می

های تاریک و درهم را که مشتاق نفس کشیدن دست دارد و توده

 کند.د را روشن میهستن

 هنردرمانی ابزاری قدرتمند برای دوستی بین جوامع 
هنر درمانی ابزار قدرتمند برای آشتی جمعی بین جوامع است و به 

تواند برای افراد برای غلبه بر هر آسیبی که به درگیری همان اندازه می

مرتبط است مفید باشد. در واقع ایجاد یک اثر هنری مشترک به 

و این  کند،ارتباط قوی بین شرکت کنندگان درگیر کمک میبرقراری 

اتخاذ  کوزوودر  2«موسیقیان بدون مرز»ای است که توسط ابتکارفلسفه

تأسیس شد، از قدرت موسیقی  1999شده است. این ابتکار که در سال 

اجازه  کنندگانکند و به شرکتبرای ایجاد ارتباط بین مردم استفاده می

های آشتی را در اندوه و فقدان را پردازش کنند و پلدهد تا غم و می

زند. اند، بساهای اخیر یا جاری تقسیم شدهجوامعی که به دلیل درگیری

همچنین هدف آن توانمندسازی نوازندگان به عنوان فعاالن اجتماعی 

و آموزش جوانان محلی، از روستاهای دورافتاده است تا در جوامع خود 

های و بهتر بتوانند خودشان را ابراز کنند. برنامه تغییراتی ایجاد کنند

های موسیقی برای ایجاد آسایش و همبستگی برای آنها شامل فعالیت

 Celia پناهندگان جنگی و کشف اهمیت فرهنگی موسیقی است)

Chambelland,2018های خاص ها و جنبش(. همچنین نمایشگاه

را ترویج کند. همانطور  تواند صلحاند که هنر تا چه حد مینشان داده

، مدرس مرکز مطالعات صلح و آشتی در دانشگاه کارول رانککه دکتر 

ها در طول تاریخ بر وحشت و اشاره کرد، بسیاری از نمایشگاه کاونتری

اند. بسیاری از هنرمندان  مانند ویرانی ناشی از جنگ متمرکز شده

ز تصاویر های ضدجنگش ایا گویا در چاپ گرنیکادر اثر  پیکاسو

ند، کها را نابود میقدرتمند برای آشکار کردن روشی که جنگ زندگی

های استفاده کردند. خلق قطعات آخرالزمانی همواره در مورد جنگ

های درمان ترین راهدهند که مسلماً این یکی از قویآینده هشدار می

 Sally دهد)است که هنر برای ترویح صلح ارائه می

Writes,2019 نظریه پرداز و کارگردان آرتو آنتوننتئاتر نیز (.در ،

، با ایده تئاتر شقاوت به سراغ نمایش دادن 19پیشرو تئاتر در قرن 

توحّش و خشونت در صحنة نمایش رفت تا بدین صورت مخاطب را 

بر آن بود تا از طریق تئاتر  آرتوملزم به رویارویی و مواجهه با خود کند. 

های روحی ـ روانی مخاطب نائل شود. تنش ها، خأل وبه رفع افسردگی

 توان شبیه بهنمایش خشونت از سوی اجراگران برای تماشاگران را می

همذات پنداری ساختاری در تئاتر درمانی دانست. همذات پنداری 

است که در سایکو درام )تئاتر درمانی( به  ایساختاری همان نقطه

پزشک به بیمار ای که روانشود. مرحلهاوج شناخته می عنوان نقطه

شود. بر همین اساس در تئاتر مشقت، اجراگر به بیمار تبدیل تبدیل می

 شود تا تماشاگر با دیدن بیماری خود درمان شود.می

 محدودیت های هنردرمانی
های ظریف هویت فرهنگی در نظر گرفته نشود، هر زمانی که تفاوت

ماند چرا که اثربخشی درمان سازی بی نتیجه میابتکار درمانی و صلح

های یکسان بیش از هر چیز در عوامل اجتماعی و فرهنگی است. پروژه

توان با تنظیماتی یکسان، در همة کشورها اعمال کرد.محتوای را نمی

ماند و ممکن است با ورود به کشورهای مختلف ثابت نمیهر اثر هنری 

توسط مردم یک شهر پذیرفته شود و از طرف مردمانی دیگر مورد 

بگیرد. خطر اصلی مقاومت در برابر تغییر و سو استفاده از مناقشه قرار 

پتانسیل فرهنگی و هنری جامعة سنتی برای حمله به فرهنگ و تفکر 

ث تحریک خشونت و تنش میشود. جدید است که در نتیجه باع

همچنین این نگرانی وجود دارد که تبدیل شدن هنر درمانی به جریان 

اصلی ترویج صلح، راهی را برای افزایش سطحی ادعاهای مشارکتی باز 

کند که هدف آن فقط جذب سرمایه است. هنردرمانی نباید صرفا می

یش شد، بلکه پتعریف کردن گل و بلبل آرمانشهر در میان ویرانشهر با

از هر چیزی وظیفه دارد تا همین ویرانشهر را توصیف نماید و برای 

انسان، موقعیت و جایی که قرار دارد را تشریح کند؛ زیرا به تصویر 
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کشیدن آرمانشهر و دور کردن افراد از وضعیت ویرانشهری که در آن 

کند. هنر نباید موجب کنند، هنر را به افیون تبدیل میزندگی می

فراموشی و خمودگی شود؛ بلکه باید تذکار و هوشیاری دهد. همچنین 

مهار کردن خشونت و هنردرمانی کار هر کسی نیست و نیازمند افرادی 

های کافی داشته باشند و ها و دانشاست که در این خصوص تجربه

 برای چنین مأموریتی تربیت شده باشند.

 گیرینتیجه
، 3پیکاسورمندان جهان از جمله در طول تاریخ، تأثیرگذارترین هن

، تأثیرات وحشتناک جنگ را در هنر خود نشان دادند. 5روبنسو  4دالی

های گذشته، بسیاری از هنر به عنوان به دور از جان بخشیدن به جنگ

ی ها براهای آینده و به عنوان فراخوانی از انسانپیشگویی از درگیری

بنابراین تشویق مردم برای شرکت در مبارزه برای صلح استفاده کردند. 

تواند های هنری و بحث در مورد آثار نمادین جنگ و صلح، میرویداد

افکار و عواطف برانگیخته شدة مردم را پاالیش و درمان کند. در 

 بخشیشود و قدرت الهام اینصورت احساس همدلی انسانها تقویت می

انی که تصمیماتشان شود، به طوری که در برابر کسآنها افزوده می

گیرند. بنابراین هنر خیلی بیشتر از عواقب مخربی دارد موضع می

تواند راهی برای تغییر دهد. این میارضای زیبایی درونی ما انجام می

درک ما از رابطه با دیگران و دنیای اطرافمان باشد.این یک راه باشکوه 

 د: صلح.برای ترویج چیزی است که جهان بیشتر به آن نیاز دار

1 Posttraumatic stress disorder یبروز اختالالت روان شناخت 

 .باشد ی( مPTSDاختالل استرس پس ازسانحه ) رینظ
2 Musicians Without Borders (MWB )سازمان چتر  کی

 یاجتماع راتییتغ جادیا یو نوازندگان برا یمحل یهااست که با سازمان

 .کندیدر جوامع خود کار م یو قابل زندگ زیآمصلح طیو شرا

 نوشتپی
1 Posttraumatic stress disorder  

اختالل استرس پس ازسانحه  رینظ یبروز اختالالت روان شناخت

(PTSD) باشد یم. 
2 Musicians Without Borders (MWB)  

 یو نوازندگان برا یمحل یهاسازمان چتر است که با سازمان کی

در جوامع  یو قابل زندگ زیآمصلح طیو شرا یاجتماع راتییتغ جادیا

 .کندیخود کار م

کشور توسط  نیدر شمال ا کایکه بمباران دهکده گِرن کایگِرن 3

 یو در خالل جنگ داخل 1937 لیآور 2۶در  یآلمان ناز یهاافکنبمب

 .استدهیکش ریرا به تصو ایاسپان

  جنگ یمایس 4

 وحشت جنگ، قتل عام معصومین 5

 منابع

(نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، 1377کانت)ایمانوئل 

 تهران:نشر نی.

Sally Writes(2019) global camping for 

peaceducatio, Promoting Peace Through Art. 

Celia Chambelland(2018) peace insight, Art a 
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