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چارچوت نظری
شخصیت، روانی و جسمی مختلف ابعاد شناخت
و بازی طراحی میزانسن، تعیین برای فراز مهمترین
برجستهترینتكنیِکدستیکمنتقدتئاتراست.بطور
یا و محور داستان را نمایشنامهای هر میتوان کلی
مقابل در مثال بهعنوان دانست. محور شخصیت
را آنها ارسطو که - باستان یونان دوره تراژدیهای
نمایشنامههایویلیامشكسپیر داستانمحورمیداند-
قراردارندکهشخصیتمحورند.نهتنهادراینآثار،که
شخصیتی ابعاد به توجه نیز محور داستان آثار در
»شخصیتها زیرا است؛ اساسی اصلی کاراکترها،
متناسبباتمایالتذهنیایکهدارندازنظرجسمیبا
را همدیگر متناوباً آنها مییابند. سازگاری یكدیگر
همچوندوقطبآهنرباجذبودفعمیکنند«)تامس،
یعنیدرام.درهرسه 85:1۳87(وچنینکشاکشی،
مرحلهخلقاول)نگارش(،خلقدوم)اجراء(وخلقسوم
)نقداثر(،هراندازهشناختنویسنده،کارگردانومنتقد
بیشتری توفیقات باشد، تر دقیق شخصیت مقوله از
دراماتیكی عمل فراز، اینسه در آورد. بدستخواهد
شاملگفتار،احساسوبیانبازیگروبطورکلیخصلت
هایرفتاری،روحیوفكریاش،تابعخصلتهایدرونی
است؛زیرا»کنشروانشناختیبهجایحیاتجسمی
مرتبط شخصیتها حسی و روحی ذهنی، حیات با
است«)همانمنبع:90(.اینجاستکهنقشروانشناسی،
کالبدشناسیوعلومیکهبتوانندزمینهشناختبیشتر
خصلتهایذکرشدهدرشخصیترافراهمآورندمهم
شلدن ویلیام که تعریفی چیست؟ شخصیت اما اند.
روانشناسازشخصیتارائهنمودهاستتعریفیجامع
ادراکی، جنبههای زنده سازمان »شخصیت است؛
)سیاسی، است.« آدمی فرد بدنی و ارادی انفعالی،
است شده سعی پژوهش این در .)۲5،1۳۴9
»مزاجشناسی«کهمیراثیازطبسنتیاستـوالبته
امروزهنیزکاربردهایروشمندوعلمییافتهاست-به
عنوانیكیاززمینههایمقوممقولهشخصیتمعرفی
شود؛دانشیکهمیتواندتجربهزندگیصحنهایراشبیه

تجربهحقیقیزندگینماید.
روش همچون تئاتری سبکهای اکثر در

»کنش لغت از نقش آفرینش در که استانیسالوسكی
جسمی«برایتوصیفچنینفعالیتهایبرونیبازیگر
استفادهمیکرد،باورپذیرکردنواقعهرویصحنه،امری
را عینیاش نمونه است. موفقیت وحتییک مطلوب
و بهشكلیخودآگاه که دانست پیامهایی در میتوان
ناخوداگاهریشهدرواقعیاتیعینیداشتهودروجودما
بارزمیشوند.همهایننكاتمربوطبهشخصیتپردازی
نیز »مزاجشناسی« است. درام در شخصیتشناسی و
ابعادمختلفیداردکهمیتواندموردتوجههنرمندانو
نویسندگانتئاترقراربگیرد.تعمیمیافتههایمرتبطبا
و شخصیتپردازی زمینههای به مزاجشناسی
این اصلی هدف نمایش، عرصه در شخصیتشناسی
از اجمالی تعریفی وقتی بنابراین است. پژوهش
ذکر با محوری مباحث گردید، ارائه مزاجشناسی
لینین« زیبایی »ملكة نمایشنامه از عینی نمونههای
دنبالخواهدشدتاعماًلنشاندادهشودبهرهمندشدن

ازایندانش،چهکارکردهاییمیتواندداشتهباشد.

مقدمه
منظر از مزاجشناسی ماهیت و تاریخچه شناخت
علومطبی،صرفنظرازفوایدوتأثیراتیکهدرحوزههای
مختلفدارد،میتوانددرپردازششخصیتهاینمایشی
با شود. واقع مؤثر نمایشی فضای ساختمندی کاًل و
توجهبهاهمیتجنبههایروانیشخصیتونیزتحلیل
مستدلچراییوچگونگیرفتاروعملكردشخصیتها
مورد روانشناختی رویكردهای به توجه نمایش، در
توجهواقبالقرارگرفتهاستوبرخیازنویسندگاندر
پردازش و بهخلق نظریاتمختلفروانشناختی پرتو
مقاله این در پرداختهاند. خود آثار شخصیتهای
برای ازروشهایمحتمل بهعنوانیكی مزاجشناسی
شخصیتپردازیمعرفیونحوۀبهرهگیریازآنتحلیل

شدهاست.

روش تحقیق و هدف
ـ توصیفی روش به و بوده نظری حاضر پژوهش
تحلیلیوازطریقمطالعاتکتابخانهایانجامشدهاست.
دراینمقالهمشخصخواهدشدچگونهعلممزاجشناسی
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و شخصیتپردازی به روش یک بهعنوان میتواند
اصلی هدف کند. کمک تئاتر در شخصیتشناسی
پژوهش،توسعةدانشنظریدرحوزۀشخصیتپردازی

وشخصیتشناسیدرحوزۀتئأتراست.


پیشینه پژوهش
پیرامونارتباطمزاجشناسیبامقولهشخصیتپردازی
آنها از پژوهش این در که دارد وجود اندکی منابع
باهمینعنوان امابهطورمستقلی استفادهشدهاست
یافته نشر آثار ندارد. وجود جامعی و جدی پژوهش
موجودنیزصرفاًبهمعرفیاینحوزهوتحلیلجنبههای
روانیشخصیتبراساسمزاجشناسیپرداختهاند؛کهدر
اینجابهنمونههاییازآنهااشارهشدهاست:آشناییبا
نوروزی انتشارات میررسولی. میرعلی مزاجشناسی؛
گرگان.1۳9۶.الگویتشخیصمزاج؛افراسیابیان.نشر
پولتی. ژرژ شخصیت؛ خلق هنر -1۳91 تهران. آخر
ترجمةآذینحسینزاده.نشرقطره.تهران.1۳8۳-خلق
در شخصیتپردازی راهنمای ماندگار؛ شخصیتهای
سینما،تلویزیونوادبیاتداستانی؛لینداسیگر.ترجمة

عباساکبری.انتشاراتامیرکبیر.تهران.1۳9۴.
ژرژپولتیدرفصلچهارمکتابخودباعنوانهنر
پرداخته مسئله این به مفصل بطور شخصیت، خلق
است.نهتنهانویسندهبهاهمیتاینمسئلهدرمبحث
خلقشخصیتاشارهمیکند،بلكهبهبیانآراءکانتدر
»کانت مینویسد: وی میپردازد. نیز خصوص همین
عقیدهداشتچهارطبعبیشتروجودندارد.چهارشكلی
کهازطریققیاسمیتوانبهآنهاپیبرد.اواینچهار
جنبهغیرهمزمانومتمایزازانسانیتراطبعنامگذاری
ریشه عنوان هیچ به منظور میان، این در البته کرد.
ماناشناختیاینکلمهیعنیتبادلومیانهروینیست.
بایدتوجهداشتکهواژۀفرانسویطبع8درکلمهتعادل9
میانهرویدارد.فالسفهومتخصصانعلمبادستهبندی
نیز پزشكی در که باستانی نظریة همین به کموبیش
بسیارکاربردداشت،اشارهمیکنند.بااینحالاکثرآنان

بهتبعیتازبنیانگذارانچنیناندیشهای،براینباورند
کهاینطبعهاممكناستدوبهدوویاسهبهسهدر
مقیاسهاییمتفاوتباهمادغامشود؛همچون»خلقو
خو«کهاتفاقاًآنهمازهمانترکیبمشتقشدهاست«

)پولتی،70:1۳8۳(

مزاج1۰ چیزت؟
ازمفاهیممهمدرنزدحكمایقدیم،مقوله»ارکان«
نام امامزاجچیست؟مزاج، »مزاج«و»اخالط«است.
بقراط،پزشکیونانيراتداعيميکند.بنابرتعریفيکه
هانريپیروندراثرخودارائهداده،مزاجمجموعهاياز
صفاتوخصوصیاتمربوطبهچگونگياعمالحیاتي
بدنوشكلظاهرآناستکهسبباختالفافرادشده
وبررويشخصیتومنشتأثیردارند.بقراطمزاجهارا
دموی، است:صفراوی، کرده طبقهبندی نوع چهار در
سودائیوبلغمی.ازمیانمفاهیمطبقدیممیتوانبه
مباحثیچونامورطبیعیه،اسبابعلل،دالئلوعالئم
اشارهداشت.برایناساس،»طب«شاخهایازطبیعیات
امور اما میکند بحث را آن تغییرات و بدن که است
است. بدن دانش به مربوط شاخههای زیر از طبیعیه
»مقصودازامورطبیعیه،اموریاستکهبهوجودآمدن
وتعادلانسانبهوجودآنهابستگیداردوشاملهفت
آن بخش چهار (؛ )ناصری،۲۳:1۳88 میباشد« جزء
مرتبطبامادهیاعواملتشكیلدهندهبدناستشامل
ارکان،اخالط،اعضاوارواح.سهبخشدیگرآن،باکیفیت
یاویژگیوعملكردهایاافعالارتباطدارد؛بهبیاندیگر،
مادینیستبلكهآثارظهورمادهرانشانمیدهد؛که

شاملمزاج،قواوافعالمیباشند.
ازآنجاییکهمزاجبخشیازامورطبیعیه،ومربوطبه
انسان بدن به منحصر فقط است بدن فیزیولوژی
نمیشود؛ازدیدحكمادرعالمهستی،همهچیزمزاج
موسیقی، حیوانات، سن، فصول، مكان، اشیاء، دارد:
ساعات مزاج مثال هستند. مزاج دارای غیره و رنگها
شبانهروزیعبارتنداز:صبح،مزاجگرموتر؛ظهر،مزاج

نمودار امور طبیعیه  )ناصری، 33:1388(

افعالقواارواحاعضااخالطامزجهارکان
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گرموخشک؛عصر،مزاجسردوخشکوشب،مزاج
سردوتر.حتیمزاجدرفصولنیزقابلتفكیکاست؛
بهار،مزاجگرموتر؛تابستان،مزاجگرموخشک؛پاییز،
مزاجسردوخشکوزمستان،مزاجسردوتر.مبحث
ارکان،امزجهواخالط،راهیاستبرایدریافتمعانی
جالینوس، بقراط، که مكتبی شگفتآورحكمتطب؛
ابنسیناورازیآنراپرفروغکردهاند.بایدپذیرفتاز
»جهتفیزیكیوعلومطبیعی،فقطچهارعنصروجود

داردنهبیشترونهکمتر«)چغمینی،10:1۳88(.
و عقالنی سنتی، طب اصطالحات از بسیاری
»نوعی عناصر، یا ارکان سینا، ابوعلی نزد فلسفیاند.
وموجودات آدمی تن اولیه اجزای اجسامسادهاندکه
دیگرراتشكیلمیدهند.عنصرهابخشهاییازآمیزهها
هستندکهازترکیبآنها،انواعموجوداتباصورتهای
گوناگونبهوجودمیآیند«)همان،10(.ادینگتناستاد
نجومکمبریجمینویسد:»زمان،مكان،ماده،نور،رنگ،
و حقیقی حد این تا که مخلوق اشیاء و اجسام تمام
واضحوجداازهممیآیند،اگرباوسائلفیزیكیبهدقت

درآنهاغورشودسرانجامبهعناصراربعهخواهیمرسید«
آتش اربعه، عناصر مهم ویژگیهای در )همان،10(.
سبکترینعنصراست؛ازلحاظکیفیت،شاملگرمیو
خشكیاست.»آتشوظیفهاشدرخودنفوذدادنگوهر
هواییاستکهبتواندسردیدوعنصرسنگینوسردرا
حالت از که است منظور این به مسئله این بشكند.
که خاک و آب آیند. باز مزاجی حالت به عنصری
نقش شأن ثبات و اندامها پیدایش در سنگینترند،

دارند«)همان،1۲(.
دومینعنصر،»هوا«است؛دارایکیفیتیگرموتر.
»جسمیسادهودارایسبكیزیاد.موضعطبیعیآن
باالترازآبوپایینترازآتشاست«)همان،11(.سومین
عنصر،آباست؛دارایکیفیتیسردوتر.ازخصوصیات
عضالت است. روانی و انعطاف شكلپذیری، آن، مهم
انسانمیبایستهماننداستخوانسفتومحكمباشد
امابهدلیلنفوذآببهدرونبافت،ایجادنرمیمیکند.
دست از را شكلی هیئتهای آسانی به اگرچه »تری،
و میپذیرد؛ سهولت به مجدداً را آنها لیكن میدهد،
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دشواری به را شكلی هیئتهای برعكس، خشكی
میپذیردولیكنبهدشوارینیزازآندستبرمیدارد.
تر از خشک شود، عجین تر با خشک که اندازه هر
کشیدگی)نرمی(وشكلگیریآسانرامیگیردوتراز
حفظ گرفته، که را خود قوام و شدن راست خشک،
عنصر، چهارمین .) سینا،11:1۳90 )ابوعلی میکند«
موجب دارد. خشک و سرد کیفیتی که است خاک
استحكاموثباتبودهوسببشكلدهیبدناست.این
عنصرسنگینبودهومانعتحلیلونضجاست؛همچنین

باعثایجادتكاثفودرهمفشردگیوغلظت.
ازدیدجرجانی»خاک،آب،هواوآتشوآنچهار
ضدیكدیگراندواگرچهمادتنخستیناندرهمهکائنات
اینچهاررکناستاندرهیچموجودیهیچیکرابر
یافت« نتوان بفعل خویش خاصه صورت و طبع
از است کیفیتی مزاج بنابراین .)8 :1۳9۳ )جرجانی،
واکنشمتقابلاجزاءموادمتضاد.»دراینتقابل،بخش
زیادیازیکیاچندمادهبابخشزیادیازمادهیامواد
متخالفباهممیآمیزند،برهمتأثیرمیکنندوازاین
آمیزشکیفیتمتشابهیحاصلمیشودکهآنرامزاج
نامیدهاند«)ابوعلیسینا،1۲:1۳90(.مزاجبهزبانساده
»بهمعنیدرهمآمیختناستودرطبسنتیایرانبه
نتیجه در که است جدیدی و یكسان کیفیت مفهوم
آنهادریک انفعال و وفعل بایكدیگر ارکان آمیختن
جسممرکببهوجودمیآید«)ناصری،۲7:1۳88(.پس
مزاج»ماده«نیستبلكهنوعیحالتوکیفیتاست.هر
گاهیکمادهطبیعیواجدنسبتهایمختلفازعناصر
اربعهرادستکاریکنیم،آنمادهطبیعیراازمزاج
جبلیخودخارجنمودهودچارتغییرمزاجویاسومزاج
کردهایم.درجهان،بینهایتمزاجداریم؛هیچدوانسانی

دارایمزاجیكسانینیستند.


نمایشنامة ملکة سیِایی لی نی 11
مارا کانه کوههای در که نمایشنامه این داستان
میگذرد،ماجرایزنیتنهاوسادهوچهلسالهبهنام
مورینفالناست.دخالتمگ،مادرهفتادسالهپیرو
رابطه آخرین احتماالً و اولین در مورین خودخواه
عاشقانهاوباعثرقمخوردنمجموعهایازحوادثتلخ

سه زندگی روایِت نمایشنامه، این میشود. شیرین و
نسلازآدمهاییاستکههرکدامدیدگاهخودرانسبت
بهزندگیدرایرلنددنبالمیکنند.مورینکهباعشق
مواجهشده،میخواهدازایرلنِدراکدبرودامابدوناو
چهکسیازمادرمواظبتکند؟زندگیدرلینینخالصه
روزی چای. و برنج شیر و ُمسِهل قرِص در میشود
برادر پیغامرساِن بیستسالهکه ِری بهوسیلة مورین
بزرگخودپاتواست،بهمهمانیخداحافظیداییشان
عادتی آمریكا. به دایی رفتن جشن میشود؛ دعوت
دیریندرلینِین.مورینجاییبهمادرشمیگوید:»اگه
انگیلیسیازبونمونونمیدزدیدن،زمینامونونمیدزدیدن
ما نمیدزدیدن، دیگهمونو چیزاِی چه میدونه خدا و
وصدقه کنیم گدایی کار اونجا بریم نداشتیم احتیاج

بخوایم«.
مورینازبردهمادربودنخستهاستوبایافتنپاتو،
بعدازاینهمهسالهمجواری،حاضراستدرجهاِن
توهماِتخودزیستکند.جاییکهوقتیپاتوازمادِر
موریندربارۀدستهایشکهسرخوکبودندمیپرسد،
بذار کرد! زخم این »دستمو میگوید: جواب در مادر
ریخت! داغ روغِن روش اجاق. رو گرفت دستمو بگم!
بعدشبهدکترگفتمنخودماینکاروکردم«.مورین
انكارمیکندولیدرصحنههفتممیبینیمکهمورین
برایاینكهازرازپنهانیمادرشآگاهشود،باروغنداغ
بهبدرقهاشمیرود.موریننمیخواهدپاتوراازدست
بدهد.اوتنهاکسیاستکهلقبیدلنشینبهاواعطا
میکند؛»ملكةزیباییلینِین«.پاتوکههمنسِلمورین
است،حِسمتناقضیدررفتنوکاردرانگلیسدارد.او

بهمورینمیگوید:
»راستشهمیشهازخودممیپرسماگهیهشغل
خوبهمینجاتولینِینداشتماینجامیموندم
پیدا اینجا که خوب شغِل بگم نه؟میخوام یا
نمیشه.وقتیاونجاتولندنزیِرباروندارممث
یابوکارمیکنم...تنهاآرزوماینهکهاینجاباشم.
اماوقتیاینجام،معلومهکهنمیخوامامامیدونم

کهاینجاهمنمیخوامباشم«.
اورنِجبیوطنیراباخوددارد.لینِینبراِیمورین
ازآن راِهگریز اما بوِیشاشمیدهد. مثلخانهشان،
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چیست؟هجرت؟یاپاککردنسنتها)کشتِنمادر(؟
مورینکهنمیخواستوارِثمادرباشد،بعدازازسِرراه
برداشتنِاشمتوجهمیشودخودشچیزیجزمادرش
نیست.وجهیاستعاریترازپیرزندرفیلِمروانیآلفرد

هیچكاک.

نقش مزاج ور شخصیت شنایی و 
شخصیت پرواسی

زمان دو در که خالقانه؛ است اثری نمایشنامه
متجلی هنر و ادبیات حوزۀ دو در را جهانی متفاوت،
میسازد؛یكیزمانیکهنوشتهمیشودودیگریزمانی
کهبررویصحنهجانمیگیرد.نمایشنامهبهدوطریق،
قصهخودراطرحوپیشمیبردوازوراءآن،مخاطبرا
ازطریق روبرومیسازد؛ تأمل قابل و بكر باموضوعی
طرحداستانوشخصیتها.اگرشخصیتپردازی،هنر
مخاطب، هنِر شخصیتشناسی است، نمایشنامهنویس
پسازرویتهماناثربررویصحنهاست.البته»تحلیل
کاراکتروتكاملآندردرامبسیارتخصصیاست.تعداد
بسیارکمیازروشهاییکهبرایتحلیلسیرتكاملی
گرفته کار به دراماتیک غیر ادبیات در یکشخصیت
مفید نیز دراماتیک نوشتههای در میتوانند میشوند،
باشد«)بال،11۳:1۳78(.باعطفبهاینمسئلهوتوجه
و چیست شخصیت پرسید باید پژوهش، موضوع به
چگونهمیتوانازمزاجشناسیدرهردووجهبیانشده
را شخصیت هنوز شكسپیر زمان »در برد؟ بهره
آن منشاء میگفتند میشناختند. ثابت خصیصهای
عناصرسیالخاصیدربدنبهناماخالطاستکهدر
طولتاریختصورمیکردندخلقوخویشخصراشكل
میدهد«)تامس،1۳1:1۳87(.امروزهدانشمندانیکه
و تن تأثیر به آن تعریف و شخصیت طبقهبندی در
مزاجهای به را شخصیت دارند، توجه آن خصوصیات
روانشناسیکه مختلفطبقهبندیمیکنند؛همچون
رابطه بكارمیگیرد. امردرمان رادر شخصیتشناسی
رفتارانسانبامتابولیسمبدن،ازجملهواکاویهایدقیق
علمروانشناسیاست.ازاینمنظر،شخصیِتهرکس
ازدوجنبهجسموجانیاحیاتزیستیوروانیقابل
بررسیاست.زیستشناسی،بدنانسانراتوصیفکرده،

بهشرحوظایفارگانهایبدنویمیپردازد؛بهجنس،
خام مواد خصوصیات، این چهره. و اندام نژاد، سن،
شخصیتشناسیراشكلمیدهد.»بسیاریازجنبههای
شخصیتهرفرددرساختاربدناوتجلیمییابد.این
تكراری، رفتارهای آثار شدن جمع علت به موضوع
بخصوصرفتارهاییکهدرنتیجهسرکوبیابهتعویق
انداختنانگیزههاوواکنشهایخاصیبهوجودآمدهاند،
زمینه در که روانكاوی لوون، الكساندر میافتد. اتفاق
انرژیهایزندهکارمیکندمیگوید:عضالتهمانطور
کهحرکاتراانجاممیدهندمیتوانندحرکاترامتوقف
از انباشته که کنید مجسم را وضعیتشخصی کنند.
خشماست.ولیبایدانگیزهحملهرادردرونخودعقب
و کشیده بازوانش شدهاند، گره او مشتهای بزند.
شانههایشعقبنگهداشتهشدهاندتامانععملانگیزه

شوند«)بندتی،۲۴۶:1۳8۴(.
طبقهبندیرفتارانسانیبرحسبمزاجهایچهارگانه
سنخهای است، کشیده پیش را آن بقراط که
یا بدن ظاهر بین همبستگی تا یونگ روانشناختی
سیماشناختیشلدنآمریكایی،1۲ازجملهنمونههایبارز
بههمراه ارنستکرچمر1۳، اینمسئلهاند.تیپشناسی
تیپشناسیبرپایهفعالیتهایغددنیزهمگی،رفتارها
وویژگیهایانسانراازرویانداموخصایصزیستی
و تقریبی رابطة صورت و سیرت بین و کرده مطالعه
فیزیک، شلدن، تیپشناسی در میکند. برقرار نسبی
بدنوخلقوخوکاماًلباهممرتبطاند.اودراینروش،
ازروانشناسیصرفگذرکردهاست؛تكنیكیکهدقیقاً
همدرنمایشنامهنویسیوهمدربازیگریمورداستفاده
افراد به تنها نه »شخصیت اینكه برای میگیرد؛ قرار
حاضردرنمایشنامهبلكهدرمعنایمهمترآنبهذات
حقیقیآنافرادیعنیشخصیتآنهاکهفقطازطریق
بازیشاندرفرآیندداستانآشكارمیشود،داللتدارد«

)لتوین،۲۲:1۳91(.
روشنی حال عین در و پیچیده معنای شخصیت،
و اندیشه گفتار، عالئق، کردار، از مجموعهای دارد؛
و فیزیكی بعد بررسی به پزشكی علم اگر احساس.
روانی بعد به روانشناسی بدنمیپردازد، متابولیستی
ناشیازآن؛مزاجشناسیبههردوآنمقولهمیپردازد.
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ابعاد همه در بشر موقعیت دارند سعی علوم این
وجودیاشراروشنسازند.شایدبهاینعلتباشدکه
طرح در شخصیت جایگاه بر عالوه نمایشنامهنویس،
داستانیاش،بایدبهوجوهمختلفآننیزبپردازد؛آلن
اشنایدر1۴درکتاببینشکارگردان15بهنقلازکاترون1۶

مینویسد:
»لیاستراسبرگبهمنآموخت؛نهفقطبهخطوط
نمایشبلكهبهزندگینمایشتوجهکنم.اوبهمن
که است یخی کوه مانند نمایش یک آموخت
هشت/نهمآن،هرگزازسطحآببیروننمیآید،
ولیاندازهوشكلآنیک/نهمیکهازسطحآب
بیروناست،همیشهبهوسیلهآنهشت/نهمیکه

درزیرآبقرارگرفته،معینمیشود«.
بسیاریازمفاهیمکلیدیچونتفاوتشخصیتبا
تیپ،ازهمینشناختنشاتمیگیرد.همهافعالحسی
وفیزیكیشخصیتبایدحسابشده،متناسبباجایگاه
درنظرگرفتهشدهبرایویوحتیمتناسببادیگر
شخصیتهاینمایشیباشد؛یعنیتوجهبهخصلتهای

شخصیتچونافكار،احساس،گفتاروکردار.
رفتاریاکردارانسان،کنش-واکنشهاینمایشیرا
با تعریفشدهای اماچنینکرداری،مرزهای میسازد
دیگرمؤلفههایشناختهشدهمرتبطبامفهومشخصیت
دارند.»درهنردراماتیک،شخصیتفقطبهوسیلهکردار
خودمیتواندماهیتشراعیانکند.کرداریعنیکاری
)بال، او« عمل یعنی میدهد. انجام شخصیت که
11۳:1۳78(.شخصیتدراماتیكی،شاملکلیهخواص،
یک واقعی طبیعت که است ترکیباتی و ویژگیها
شخصیتراساختهوآنشخصخاصراازهرشخص
دیگریمتمایزمیکند.پسشخصیتهاانواعیدارندکه
نباشد؛ دیگر یكی شبیه کس هیچ میشود باعث
بخصوصدرفضاینمایشیکهفضاییقراردادیاستتا
فضای برنده پیش مؤلفة ترین اصلی حقیقی. فضایی
خلق برای نویسنده اگر شخصیتهاست. کنش درام،
شخصیت مقوله از کافی شناخت نیازمند شخصیت
است،بازیگرنیزبههمیناندازهنیازمندشناختهمین
مفهوماست.بازیگر،جهتدستیابیبهخود»بیانگری«17،
درابداعویاایفاءنقشخویش،مدلهایذهنیدارد؛که

آنهاراازتجربههایفردیاشویاسیستمهایبازیگری
تا روانشناسانه گرایشاتی میکند. اخذ زندگی در
کار طرز در را آن تجلی میتوان که »رفتارشناسی،
استانیسالوسكی،گروتوفسكیوآکتورزاستودیو18دید«
ازنمایشها،شخصیتهایقهرمان )هاج،8(.دربرخی
تقالمیکنندتابهموقعیتیتازهویابایکنوآوریبه
موقعیتیکهنه،واکنشنشاندهند.هنگامیکهبازیگر
صحنهدرمییابدنقشآمادهایدرکارنیست،میکوشد
تابهطوردلخواهعملکند؛والبتهبااینکار،تجربههایی
راکههرچندآمادهومهیاینمایشنیستندولیهنوزبه
به هستند، مدفون آنها درون در غیرصحنهای شكلی
با کاماًل شخصی »بیانگری برگرداند. صحنهای عمل
از کننده اجرا میآمیزد. هم در نمایشی متن تفسیر
منظور به آنها .)8 )همان، میکند« بروز نقش طریق
تحرکوتشكلبخشیدنبهاینتجربهها،بهعاملوابزار
انتقالدهندهاینیازدارند.اینعاملنوعیشعوراست
یک خلق »برای میکنند؛ عمل آن، و لحظه در که
شخصیت،بازیگرانتخابمیکندوبرایخلقانتخابها،
آنهاازتخیلاستفادهمیکنند«)کاترون،۳7۶:1۳9۶(.
نمایشنامه اصلي شخصیتهاي تحلیل و بررسي در
»ملكهزیبایيلينین«نوشتهمارتینمکدونا،19میتوان
بوضوحدیدکهچگونهویبراساستحلیلشخصیتی

قهرمانانایناثررانوشتهاست.
- ایرلندی فیلمساز و فیلمنامهنویس دونا، مک
بریتانیایی،پیشازنگارشاثرشبهتحلیلروانشناختي
شخصیتهاينمایشنامهملكهزیباییلينین،براساس
ویژگيهايمزاجشناسيآنانمیپردازد.ایناثرمیتواند
مارابهنوعبهرهمندییکنویسندهازمزاجشناسیبرای
طرِح و رسیدن برای سازد. آشنا نمایشنامه یک خلق
اصولیموضوعاصلیاینمقاله،الزماستکلیهمعیارهاي
از اعم نمایشی، مزاجشناختيدرهمهبخشهايمتن
کالم بازیگر، انتخاب مكان، روانی، ساختار شخصیت،
بازیگر،طراحیحرکتفردی،میزانسنوطراحیگریم،
مزاج تعیین با گیرد. قرار بررسی و  سنجش مورد
شخصیتدریکاثرنمایشی،ازجملهایننمایشنامه،
میتوانبهریزهکاریعملكردبازیگرهمچونسرعتو
مختلف بروزحسهای  میزان چهره، حرکات، جنس
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فرکانس میزان بیان، نوع شادی، یا و خشم همچون
صوتیکهازحنجرهبازیگرخارجمیشود،ریتمبیانو
منظر از حتی پیبرد؛ شخصیت هر دیالوگ خوانش
طراحیمیزانسنویاسرعتوریتماحتماالًمنفعالنه.
مثاًلایننكتهکهآیادرایننمایشنامه،مورینچاقاست
یا باشد اوزیاد بایدسرعتگفتندیالوگ آیا یاالغر؟
میزان آیا پایین؟ یا باالست او صدای طنین آیا کم؟
ازیکجنس مادر باعصبانیتشخصیت او عصبانیت
بودهوبهیکمیزانمیباشد؟برایپاسخبههمهاین
پرسشها،میزانسنجشچیستوبهطوردقیق،چگونه
میتوانتاایناندازهبهنقشنزدیکشد؟توجهبهمزاج
شخصیتمورین،میتواندمارابهپاسخصحیحهمهاین
پرسشهابرساند.تفاوتفیزیولوژیبدنوتفاوتمزاج
دوشخصیتاثر،میتواندباعثتفاوتعملكردروحی،
روانیوحرکتیایشانگردد.اگرقراربودمگ،مورینرا
بكشدویاپاتومگرابكشد،اینگونهمیکشت؟میزان
تفاوتچهارعنصراصلیدربدناینچهارشخصیت،و
شخصیتها این بدن در موجود اخالط میزان تفاوت
بازی ارائه در دقیق بسیار و متفاوت دنیای زمینهساز
در بهسرعت نمایشنامهها، در با»تفحص بازیگراست.
زمانی- زمینههای نویسندگان، تمام یافتکه خواهید
مكانیخودرامستقیماًوبهطورآشكاریانیمهپنهان،در

دیالوگدرجمیکنند«)هاج،1۳91:۶۲(.
هدایتبازیگرازبدوپیدایشتئأتردریونانتاقرن
روشمند و کامل دستورالعملهای صورت به نوزدهم
باحضور و بیستم قرن آغاز از اما است نداشته وجود
نظریهپردازانیازجملهاستانیسالوسكیوگروتفسكی،
تئأتر کارگردانی عرصه در جدید موضوعی بهصورت
مطرحگردید.روشهریکازآنان،تحتتاثیرشرایط
بهجامعهشكل انسانی رویكردی با و اجتماعی خاص
میگرفت.اینرویهها،تأثیرزیادیدرتكاملتئأترقرن
و داشتهاند.وسعت بازیگر هدایت در بخصوص بیستم
از بسیاری که میشود هویدا آنجا مسئله، این عمق
نظریاتمربوطبهتحلیلنمایشنامهوشخصیتشناسی،
درتقابلباهمقرارمیگیرندوشناختشخصیتوارائه
غیرممكن را مقوله این از شفاف و یكسان تعریف
میسازد.برخوردبامفاهیمتعریفگریزودارایمعانی

مثاًل میافزایند. پیچیدگی این بر چندگانه، یا دوگانه
متابولیستی شرایط به باید هم شخصیت، درک برای
زیرا روانشناسانه. جنبههای به هم داشت توجه بدن
»روانشناسیاثرچشمگیریبرروینویسندگاندوران
مدرنگذاشتهاستتاجاییکهبدوناطالعوشناخت
در نقش اجرای و طراحی تحلیل، درک، آن، اصول
روزگارمعاصر،کاریبسدشواروحتیناممكناست«
)افشاریاصل،۲۳۳:1۳9۶(.دراهمیتشناختمزاجدر
امرکارگردانی،»بایدآگاهبودکهدرنمایشنامه،نقطه
ازشدتروحیمتفاوتیبرخوردار شروعهرشخصیت
مستقل تعریف برحسب شخصیت هر که چرا است،
است.بنابراین،احساسهرشخصیتباشخصیتدیگری
کهدرهمانموقعیتحالتعصبیمتفاوتیدارد،فرق
تفاوت که است این غالباً کارگردان وظیفه میکند.
موجوددرایننقاطشروعرا-یعنیضربانهایمتفاوت
تعیینشدت نشاندهد. بازیگران به - را شخصیتها
و کردن گرد عقب مثل بازیگر برای شخصیت روحی
نمایشنامه ازصحنههای یكی نقطةشروع به بازگشت

است«)هاج،10۴:1۳91(.
اساسیترین از شخصیتشناسی دیگر، سوی از
موضوعاتروانشناسینیزمیباشد؛همچنانكهدرتئأتر
وطبنیزمهمترینرکنشمردهمیشود.زیرا»محور
انگیزه، یادگیری، مانند زمینههایی در بحث اساسی
از ادراک،تفكر،عواطفواحساسات،هوشومواردی
بر را شخصیت .)15:1۳8۲ )شاملو، است« قبیل این
مبنایصفاتبارزیچونبرونگرا،درونگرایاپرخاشگر
در شخصیت از برداشت »اینگونه میکنند. معرفی
اِشكالعمدهآناست محدودهتیپشناسیمیگنجد.
کهبااینگونهتقسیمبندی،فردچگونهوبرحسبچه
شرایطواوضاعواحوالی،پرخاشگرویادرونگرامیشود؟
ارزشی جنبه از را پدیده این نظریهپردازانشخصیت،
موردبحثقرارنمیدهند«)همان،15(.وجوهمشترک
همهتعاریففوقدرآناستکه»اوالًهمهآنهابهیک
رشتهازویژگیهاوخصوصیاتجسمیوروانیاشاره
دارندوثانیاً،درهمهتعاریفبهمسئلهتمایز،افتراقو
مشخصکردنفردازافراددیگربهطورصریحیابهطور
تلویحیاشارهمیکنند.بااینهمه،میتوانیمبهتعریف
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قابلقبولیبرسیمکهبهطورنسبیحاویویژگیهای
مشترکتعاریفذکرشدهباشد«)کریمی،9:1۳88(.

زمینه، این در مطرح روانشناسان از دیگر یكی
زیست عامل سه اساس بر وی نظریة است. آیزنک
شناختیبناشدهاست.روشاورابهنامتحلیلعاملی۲0
و ویژگیها در را بنیادین تفاوتهای او میشناسند.
:E شاخص است. کرده استخراج انسانی صفات
درونگرایی۲1-برونگرایی۲۲،شاخصN:ثبات/بیثباتی،
احساسیوهیجانی۲۳،شاخصP:اجتماعی/ضداجتماعی
و رفتار ژنتیک مورد در آیزنک سایكوتیک۲۴. یا و
شخصیتانساننیزصاحبنظریاتیاست.اوکارخودرا
ازرفتارهایمنفردوصفاتآغازمیکندو»درپییافتن
سنخهایشخصیتبرمیآیدوساختارآدمیرا،همدر
توصیف نابهنجار نمودهای در هم و بهنجار جلوههای
تعاریفشخصیت بررسی با )افقه،۴:1۳9۳(. میکند«
-چهدردنیایتئأتروچهدرروانشناسی-توجهمابه
فیزیولوژیبدنوخاستگاهاولیهدرحیطهپزشكیبیشتر
میشود.توجهبهایننكات،بههنرمندتئأتروتماشاگر
مرحله در میکند کمک تئأتر خاص و عام
وشخصیتشناسی،هوشمندانهعمل شخصیتپردازی
و شخصیتشناسی در موفقیت رمز پس کنند.
نزد در مفهوم این ابعاد به توجه شخصیتپردازی،
مزاجشناسی و است تئأتر هنرمندان و روانشناسان
تعیین بسیار نقش میانی منبع عنوان به میتواند
کنندهایدردرکاینمفهومداشتهباشد.بررسیمزاج
این لینین، زیبایی ملكه نمایشنامه شخصیتهای

موضوعرابیشترروشنخواهدکرد.

انواع مزاج
مزاج غیرمعتدل. و معتدل دارد: نوع دو مزاج
غیرمعتدلنیزدوبخشداردمفرد،مرکب.مفردشامل
گرم،سرد،خشکوتراستومرکبنیزشاملگرمو
خشک،گرموتر،سردوتروسردوخشک.آنچهبیشتر
مهمشمردهمیشودبخشمرکباست.جالینوس،»در
و بارۀچهارعنصر در امپدوکلس نظریههای حالیکه
چهارکیفیتراباردیگراعتباروارزشبخشید،نظریة
و تناسب به فراوان روانی حالتهای با را شیره چهار

یاتندخو، یاخونی،صفرایی تطابقواداشت؛خونابهای
)محرابی، لنفاتیكی« یا بلغمی سیاه، صفرایی
۶78:1۳9۲(.امااخالطچیست؟»خلط،جسمروانو
مرطوبیکهدرنتیجةتغییراتانجامشدهبررویغذادر
دستگاهگوارشبهوجودمیآید؛چهارخلطبهنامسودا،
بلغم،دموصفرامیباشد.غذاتحتتأثیراعمالدستگاه
گوارشبهاخالطتبدیلمیشود«)ناصری،۳۶:1۳88(.

اماانواعاخالطعبارتنداز:
که است قرمز خون اصلی قسمت دم۲5 خلط .1
مهم اعمال انجام میشود. هوادرست عنصر از بیشتر
بافتهای تولید اکسیژنرسانی، نظیر بدن در خون
عضالنی،اخالطقرمزرنگموجوددرخونوبدن،بیشتر
ازجنسپروتئینیاعضالنی.وجودخلطدمدرالیههای
باعثروشنیوقرمزیخاصرنگآن مختلفپوست
زورمندی، باخصوصیاتیچونخوشخویی، میگردد؛
تحرکدرجریانخون،زندهدلبودن،درطلببهترین

بودنوافسردهنبودن.
۲.خلطبلغم۲۶:دانشمندانمعتقدندآبموجوددر
بهعنوان ازلنف بلغمخوناست؛گاهی، خون،همان
خلطبلغمیادمیشود.بههرقسمتیازخونیابدنکه
حالتشل،آبكیویاچربیغیربافتیداردبلغمگویند.

بلغمیمعموالًتنبلاست.
اینخلطراکفخونمیگفتند. ۳.خلطصفرا۲7:
امروزهآنراباپالسمایخونمقایسهمیکنند.تسهیل
تنظیم و انرژی تأمین رگها، درون در خون حرکت
کارش است. آن کارکردهای از بدن حرارتی کننده
باعث صفرا »فزونی است. خون به بخشیدن لطافت

عصبیبودنشخصمیشود«)ابنسینا،۳1:1۳90(.
۴.خلطسودا۲8:اینخلطنیزحاصلمتابولیسمبقیة
یا و بسوزند اگر نیز دیگر اخالط است. خون عناصر
تخریبشوند،الشةشانخلطسودارابهوجودمیآورد.
نقشاسكلتیبرایخونوبدنواستحكاماستخوانها،
افزایش طریق از بدن الغری و چاقی کنندۀ تنظیم
اشتهاست.»سوداییفردیاستباافسردگیهایروحی
ناشیازغمواندوه،دلمردگیودلتنگی«)همان،۳1(.
امری نمایش در میتواند، اربعه اخالط تئوری بازیابی
کاربردیوعلمیداشتهباشد.ازابعادمهمشكلگیری
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و متفاوت خوهای و خلق ایجاد به میتوان شخصیت
رفتارهایگوناگوناشارهداشت.

مزاجشناسیدرطبسنتیمحصورنماندهوشعراو
نویسندگانی،اَعمالورفتاربشررابهمزاجشاننسبت
دادهاند.مثاًلموالنادرداستانپادشاهوکنیزکبهاین

مسئلهتوجهکردهاست:
فــزود صفــرا  ســرکنگبین  قضــا  از 
می نمــود خشــکی  بــادام  روغــن 
رفــت اطــاق  شــد  قبــض  هلیلــه  از 
نفــت همچــو  شــد  مــدد  را  آتــش  آب 

درخصوصآشناییبااخالطاربعههمچنینسروده
است:

بــود خون هــا  غلبــه  از  ســرخ  روی 
بــود صفــرا  جنبــش  از  زرد  روی 
بــود بلغــم  قــوت  از  ســپید  روی 
بــود ادهــم  رو  کــه  ســودا  از  باشــد 

به سعدیدرمجالسپنجگانهچنیننویسد:»اگر
جز نگری زمین در اگر نه دیواری جز آیی، مسجد
مصیبتینهاگردرآسماننگریجزحیرتینهدردماغها
جزصفرایینهدرسرهاجزسودایی.....«.ویااینقطعه:

ســرکش مخالــف  طبــع  چهــار 
خــوش هــم  بــا  بودنــد  چنــدروزی 
غالــب شــد  چهــار  زیــن  یکــی  چــون 
قالــب از  برآیــد  شــیرین  جــان 

امروزهنیزمیتوانبابرشماریخصوصیاتافراد،با
مزاجهایتعریفشدهبهنوعیرفتارشناسیدستیافت؛
مسئلهایکهدردرامکاربردزیادیدارد.برایدرکبهتر
موضوع،چهارخصوصیاتشناختهشدهمزاجهاباذکر
نمونههایمثالیازنمایشنامهملكةزیباییلینینآورده

میشود.


خصوصیات اتراو صفراوی  بِع گری و خشکت: 
ازویژگیهایجسمانی،خلقیاتورفتاراینافراد،با
صدایبلندحرفزدناست.غالباًحسباالبودندرجه
سریع گرسنگیشان حس دارند. بدن طبیعی حرارت
استوبهدلیلگرمایدرونيبدن،غذايشانبهسرعت
سریعاند. کردن عمل و کردن فكر در ميشود. هضم
گاهیتمرکزخودراازدستمیدهندامامیتواننددر

یکزمانچندینکارانجامدهند.بیشازحدحساساند
»میزان آنكه بخاطر میکنند. برقرار رابطه وقایع با و
ترکیبعنصرآتشنسبتبهعناصردیگر،درافرادگرم
وخشکبیشتراست،بنابراینخصوصیاتآتشازآنها
ازمنظر بروزپیدامیکند«)شامحمدی،1۴۶:1۳9۶(.
استخوانبندی و مفاصل یاظاهری، آناتومیک ساختار
برجستهایندارند.»عضالتوپوستایشانازرطوبت
کمی ضخامت و حجم از فلذا نیست برخوردار کافی
برخوردارند.درنتیجه،برجستگیاستخوانهاومفاصل
نمایاناست«)همان،1۴9(.اندامباریکباقدکشیده
دارند.پائینتنهبزرگترازباالتنهبوده،جمجمهسرشان
کوچکاست.باریكیانگشتان،مچدستبهدلیلدفع
بیشازحدمایعاتبدنونرسیدنموادغذاییکافیاز
خونبهاندامهایانتهایی،باعثالغرشدنایننواحی
میشود.میلباالیجنسی،باهوشوزیرک،رنگپوست
دارند. قلمی و کشیده بینی گندمی، به متمایل زرد
بهجاهای دیگرانحواسشان با هنگامصحبتکردن
دیگرهمهستوهنگامانجامیککارنیزهمینطور
هستند؛مرددودودلدرتصمیمگیری،مشوش،حاضر
جواب،رک،باارادهوپشتكار،جدیوسختگیر.مصداق
چنینشخصیتیدرنمایشنامهلینین،ریدولیاست.

ریدولی۲0ساله،برادرپاتواست.ازلحاظمزاجسن
گرموخشکاست؛البتهکمیباغلبهخلطصفرا.مزاج
جبلیاوگرموخشکاستوغلبهصفرانیزدارد.»خب،
این در بزنم؟«. حرف در با باید یا تو بیام میذاری
دیالوگ،عجلهداشتن،بیحوصلهگیلحظهای،نشاناز
صفراست.زودعصبانیمیشود،ریتمتندشخصیتری،

درمقابلکندیمگ؛صفرادرمقابلبلغم.

خصوصیات اتراو وموی  بِع گری و ترت: 
فعالیتغدددرونریزمانندغدهتیروئیدوفوقکلیوی،
دربدناینافرادبیشتراست.همینمسئلهباعثباال
رفتنحرارتبدنورطوبتزیاددرآنهاست.بدنمزاج
گرموترها،دارايدمایهمیشهگرموبسیارمقاوماست
وترکیببدن،بهجایچربی،عضالنيبهنظرميرسد.
آنهاباچهرههایبزرگ،انگشتها،لبهاواجزايدرشت
بدنوسینههایپهنشناختهميشوند.حافظهسطحی،



119

�������������������������������������������������� مزاج شنایی به منزلة روش ور ترایند آترینش و ملال ة شخصیت وراماتیک نمونة مورو ملال ه: نمایشنامة ملکة سیِایی لینی 

عمقیوحافظهکوتاهمدتوبلندمدتآنانخوباست.
باالبودنآستانهتحملسرمانسبتبهگرمابهواسطه
و عروق در زیاد حجم جریان با خون دائمی جریان
سرما تحمل و میبرد باال را بدنیشان حرارت رگها،
برایایننوعطبایعراحتتراست.تحملبیخوابیرا
دارند.»ازدالیلصبوریاینافرادنسبتبهطبایعدیگر،
نقش است. مغز سروتونین هورمون کافی ترشح
سروتونیندرسیستمعصبیمرکزینقشکنترلخلق
وخویرابرعهدهدارد«)شامحمدی،1۲0:1۳9۶(.دیر
عصبانیشدناینافرادبهدلیلرطوبتباالیبدناست.
و فعال برونگرا، و اجتماعی بلندپرواز، صبور، و شجاع
و اخالق،خوشرو،خوشمشرب،شاد پرانرژی،خوش
اهلبگوبخند.پاتودرنمایشنامهلینین،مصداقچنین

صفاتیاست.
پاتو،مرديچهلسالهباهیكلیتنومنداست.اولین
به خوانیاش آواز و او بلند صدای پاتو، مزاجی نشانه
همراهخندهاست؛کهبهفاصلهکوتاهیتكرارمیشود.
بیار صداتو »فقط میگوید: چنین مورین به جایی
پایین«،پاتوخیلیراحتورکحرفمیزند.»مناصال
اختیاردستاموندارم.ایناکارخودشونومیکنن.بگذریم
کهمتوجهنشدمشمامامشبهمچینشكایتیازاین
دستاداشتهباشین«.تنوعطلبیازخصوصیاتطبایع
گرموترهااست.براينشاندادنروحیهخوشمشربي
وآسانگیريپاتو،میتوانجملهقبلیواینجملهبه
ظاهرسادهراشاهدآورد:»وقتیاونجام،دلممیخواد
اینجاباشم...وقتیاینجام،نهکهدلمبخواداونجاباشم،
دلم من مورین... باشم اینجا نمیخواد دلم من نه...
نمیخواداینجاباشم«.پاتودربرخوردبامورینميکوشد
تاباتوجهبهدمويمزاجبودن،روحیةمشفقانهداشته
باشدوباروابطعموميخوبش،بهمورینآرامشبدهد.
گرموترهاشجاعاندوترسیازبازگوییدرونیاتخود
پیدا روحی مسئله گداری گه خودم »منم ندارند؛
میکنم.اباییهمندارمکهکسیبدونه.خجالتنداره
که.معنیشفقطاینهکهزیادفكرمیکنیوهمهچی

رومیریزیتودلت«.

خصوصیات اتراو بلغمی  بِع یرو و ترت: 
کینیادرتعریفبلغممینویسد:»بلغممعادلماده
یافت بدن نقاط سایر یا خون در که لزجی و غلیظ
مینماید، آبكی و شل را بافت آن زیادی که میشود
تری پروژسترون، پروالکتین، مخاطی، موکوسهای
گلیسیریدواحتماالًآمیالزسرمنمونههاییازخلطبلغم
نیا،118:1۳8۳(. افرادهستند«)کی بدن یا درخون
بلغمازسوداودمسبکتراست؛»غذاازمعدهوکبد
عبورکرده،بهچهارخلطتبدیلشدهوواردجریانخون
از است. بلغم خلط، چهار این از یكی که میگردد؛
اندامهای حرکت تسهیل و کردن لیز بلغم، وظایف
میباشد« چشم و زبان مفاصل، مانند پرتحرک
)شامحمدی،۲:1۳9۶(.بلغم،محلیبرایذخیرهشدن
نداردودرتمامبدنجریاندارد.بلغمیها،چاق،دارای
پوستمرطوبوسفیدباموهایکمپشتاند.معموالً
تشنهنمیشوند.خوابشانزیادوسنگیناست.آرامو
خونسرد. جوش. و جنب کم و انرژی کم و صبورند
فراموشكاروکندذهن.راحتوبیقیددراکثرمسائل.
خودرادرگیرچیزینمیکنند.توانریسکندارند.دیر
عصبانیمیشوند.تحملپذیروبردباربودهودیربهدیر
از پذیرند. انعطاف و اخالق خوش میشوند. عصبانی
تصمیمفوریپرهیزدارند.بیشتردرآیندهسیرمیکنند.
نشنیده را آن رکیک، حرفهای شنیدن صورت در
باعث طبعشان، سردی هستند. گو بذله میگیرند.
میگردد قانون خالف کارهای انجام جرأت کاهش
بنابراینبهجهتترسازمحاکمه،تابعقوانینبوده،به
آناحتراممیگذارندامادربیقانونیبینظماند.»عدم
شجاعتدرانجامامور،هورموناکسیتوسینبهانسان
کمکمیکندکهبرترسخودغلبهکند.اینهورمون
درغدههیپوفیزمغزترشحمیشوندودرکنترلاضطراب
نقشکلیدیایفامیکند.پایینبودنمتابولیسم،سردی
طبعرابهدنبالخواهدداشت.اینسردیباعثمیشود
کههورمونمذکورکمترترشحگردد.لذاایننوعافراداز
شجاعتکافیبرخوردارنیستند.جدیتوتندیدربرابر
مسئلهایمقاومتنشانمیدهندامااگرطرفمقابلهم
چنین )همان،89(. میکشند« کنار شود، جدی

خصلتهاییتنهادرشخصیتمگفولنبارزاست.
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مگفولنبامزاجسردوتروغلبهخلطبلغم،زنی
با که است خاکستری موهای با ساله هفتاد تنومند،
دهانیبازبهخوابرفته.مزاجسنمگباعثکاهشو
نقصانگوارشغذاوضعفهضمدراوست.اومیگوید:
»مسهلموخوردم«.نشاندهندهیبوستاو.مگعفونت
ادراریدارد.افرادیچونمگکههممزاججبلیآنها
سردوتراستوهمازلحاظمزاجسنسردوترندباعث
چنینمسئلهایاست.کهسببشلشدنعضالتپایین
تنهدراینشخصیتمیشود.رودههاولگنمگدچار
ازیبوسترنج افتادگیوضعفمیشوند.برایهمین
زیاد او بافتیهمدر میبردوچونمیزانمایعدرون
میباشدوقادربهدفعاینموادازبدنخودنمیباشد
منطقه رطوبت میزان میشود. ادرار عفونت دچار
اوصرفا بودن هیكلی است. زیاد او زندگی جغرافیایی

ناشیازبافتچربیبودهوبیشترپفآلوداست.

خصوصیات اتراو یوواوی  بِع یرو و خشکت 
ازمیانچهار سودادرطبیعتمعادلخاکاست.
و سنگینترین سودا صفرا(، خون، بلغم، )سودا، خلط
و بوده اندام الغر سودایی، افراد آنهاست. غلیظترین
استعدادچاقیندارند.آنها،نكتهسنج،ریزبین،همهسو
انجام در مقاومت و پافشاری پشتكار، محتاط، و نگر
اموردارند.عدمقدرتوانرژیکافیبرایانجامکارهای
سخت،ایننوعطبایعراناخودآگاهبهطرفکارهاییکه
نیازبهپشتكاردارندسوقمیدهد.انجامکارهایخالف
مقرراتنیازبهجسارتوجرأتخاصیداردکهسردی
طبعباعثکاهشآنمیگردد.بدینمنظورتابعمقررات

هستند.
مقولهعشقدراینطبایعگذرااست؛گذرا،هیجانی
وناپایدار.ایننیازهازمانیوجوددارندکهدرموقعیتی
دیگرنباشند.یكیازدالیلآنکاهشترشحهورمون
اکسیتوسیندربدناینافراداست.بهمحضشنیدن
مطالبجدیدباآنمخالفتمیکنند.حساسوزودرنج
هستند،رشتههایعصبیشانظریفبودهوچونانتقال
امواجالكتروشیمیاییهنگامعصبانیتباسرعتوفشار
زیادیصورتمیگیرد،بهاینرشتههایعصبیظریف
عصبانیت به منجر که شود؛ می وارد زیادی فشار

زودهنگاممیگردد.کانتدراینخصوص»عقیدهداشت
چهارطبعبیشتروجودندارد.چهارشكلیکهازطریق
اینچهارجنبهغیر او برد. آنهاپی به قیاسمیتوان
همزمانومتمایزازانسانیتراطبعنامگذاریکرد.البته
دراینمیانمنظوربههیچعنوانریشهماناشناختیاین
کلمهیعنیتبادلومیانهروینیست«)پولتی،70:1۳8۳(.
رامیتواندرشخصیت ویژگیهایی بارزچنین تجلی

مورینسراغگرفت.
خشک، و سرد مزاج با ساله، ۴0 دختری مورین
سادهوالغرباغلبهخلطسوداست.خشكیطبعودفع
بیشازاندازۀمایعاتازبدنیكیازعواملالغریاوست.
ازنظرمزاجسندرمرحلهسردوخشكیقراردارد.دائماً
نامه بهمگطعنهمیزند:»اگهشفتهمیشهمیتونی
بنویسیواسهشرکتسازندهاششكایتکنی«ویابا
دائماً مورین میکند. نگاه مگ به تحقیرآمیزی نگاه
عصبانیاستولجبازیمیکند.دلیلآنوجودسودای
زیاددربدناوست.مگمیگوید:بههرحالتوکهبا

کسیحرفنمیزنی..
یكیازخصوصیاتسردوخشکها،عدمارتباطبا
دیگراناست؛کهبخشسایكولوژیکافرادسردوخشک
درمزاجشناسیراشاملمیشود.درصحنهششممگ

چنینگوید:
مگ:آره،شایدسرراهشباکسیوایسادهبهحرف
نمیزنه حرف کسی با معموالً اون که هرچند زدن.

همیشهسرشومیندازهپایینوتوخودشه.
در که است؛ فردی بین روابط شدن راکد علت
شكل خشک و سرد باطبایع مورین همچون افرادی
میگیرد.درصحنهیكم،سریعبلندشدهباعصبانیتبه
طرفآشپزخانهرفتهوعمداًباسروصدایزیادمشغول
درستکردنشیربرنجمیشود.حسبویاییقویدارد؛
تلخ تجربه مورین است. مزاج خشكی از نشان که
مهاجرتبهانگلیسوتحملکارهايپستخدمتكاري
ونظافتمنازلراداردوروزهاوشبهايزیاديرادر
است. برده سر به رواني آسایشگاه درون بد شرایط
معموالًاینحاالتروانیبرایاینافراداتفاقمیافتد.
روانی و روحی بیماریهای باعث بدن زیاد سودای
میشود.شدتناکاميهايمورینبهحدياستکهاز
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شكنجهدادنمادرشلذتميبردودرنهایت،بهقتل
نفرت اصطالح، در کینه ميشود. راضي نیز مادرش
درونیوخشمفروخوردهاستکهبهسببعدمامكان
مقابلهیاازرویحسادتبهقصدانتقامبهوجودمیآید
وبهشكلیکعقدهدردلباقیماندهوروحوجسم
و رفتاری تعادل بهشدتمیآزارد؛ را مورینکینهتوز
شخصیتیاوبههمخوردهوخوابوآسایشازاوسلب

گردیده.درجاییمیگوید:
»اگهمطمئنباشمبعدشميافتهبهجونتو،اصاًل
به بیافته چیزي تبري، با اگه نميشم. ناراحت
جونتوکلهتوبكنهوگردنتوخوردکنه،اصاًلو
ابداًبراممهمنیستشکهاوليباشم.نه!خیليهم
هم کردن درست مسهل از ميشم. خوشحال
همین هم پختن برنج شیر از ميشم! خالص

جور«.
براینمنوال،حتیمكانهانیزدارایمزاجاند؛مثاًل
جغرافیایی مكان و منطقه یكم، صحنه توضیح در
نمایشنامهمشخصشدهاست»خانهایکوچکدرغرب
ایرلند«.اینمنطقهدارایآبوهواییمعتدلومرطوب
میزان که زیاد بسیار دمای با هوایی دارای میباشد؛
بارندگیورطوبتهوایمنطقهنیزباالست.اینرطوبت
منطقهشدتبیماریمگراکهخودازوجودبلغمزیاد

رنجمیبردرا،افزایشمیدهد.
دو که دارد وجود لحظاتی نمایشنامه، این در
شخصیتدرتقابلوکشمكشباهم،بهواقعتقابلدو
مزاجرابهنمایشمیگذارند؛تقابلسردوتر)مگ(با
سردوخشک)مورین(.مگبهعنوانپیرهزنيتنهاو
درماندهکهدائمدرترسازبيپناهيبهسرميبرد،رفته
رفته،رفتاريدیگرآزارانهپیداميکند.وقتيموریناز
قاتليبيرحمدرآندورواطرافحرفميزند،مگکه
مورین از نیست، گفتگویي چنین ادامه به راضي
ميخواهدکهدراینبارهحرفينزندواوراازاینجور
حرفزدنمنعميکندامامورینکهدرضمیرناخودآگاه
خودمیلبهنوعيانتقامجویيازمگدارد،بهاوميگوید:
مندوس که آدماس اون از دقیقاً »این مورین:
دارمببینمش!بعدم،دعوتشکنمبیاداینجادیدن

تو!اگهدوسداريپیرزنبكشه!!«

فروخورده نفرتدرونیوخشم اصطالح، کینهدر
استکهبهسببعدمامكانمقابلهیاازرویحسادت
بهقصدانتقامبهوجودمیآیدوبهشكلیکعقدهدر
دلباقیماندهوروحوجسممورینکینهتوزرابهشدت
میآزاردوتعادلرفتاریوشخصیتیاورابههمزدهو
خوابوآسایشراازاومیگیرد.اوزندگیسخت،پر

استرسورنجآوریدارد.
مگ:شرطميبندماولدخلِتورودرميآره!

مورین:اگهمطمئنباشمبعدشميافتهبهجونتو،
به بیافته چیزي تبري، با اگه نميشم. ناراحت اصال
جونتوکلهتوبكنهوگردنتوخوردکنه،اصاًلوابداًبرام
خوشحال هم خیلي نه! باشم. اولي که نیستش مهم
از ازمسهلدرستکردنهمخالصميشم! ميشم.

شیربرنجپختنهمهمینجور،ازنميدونم.

نایجه گیری
دنیای در میتواند، اربعه اخالط تئوری بازیابی
اخالط باشد. داشته علمی و کاربردی وجهی نمایش
شكلگیری در مهم ابعاد از یكی افراد، مزاج اربعه،
شخصیتاستکهبهایجادخلقوخوهایمتفاوتو
مهمتر، همه از البته و میانجامد گوناگون رفتارهای
روشهایشناساییونیزکنترلمدیریتآنبسیاربه
و مزاج ارتباط بر تأکید است. پذیر انجام راحتی
به میتواند شخصیتپردازی و شخصیتشناسی
شخصیتهای آفرینش زمینة در بسیاری پاسخهای
نمایشیوبروزوظهورآندردنیایبازیگریوهمچنین
تحلیلاینشخصیتهاپاسخگوید.درواقعمزاجشناسی
میتواندبهعنوانیکروشهمدرزمینةآفرینشوهم
کارآمد نقشی نمایشی تحلیلشخصیتهای زمینة در
داشتهباشدوبهارائةتصویردرستیازشخصیتهاونیز
با رساند. یاری نمایشی فضای در آنها هدایتصحیح
تعیینمزاجوغلبهاخالطدرشخصیتهاینمایشیو
همچنینمشخصنمودنمزاجآبوهوا،سنشخصیت،
ابعاد از اثر،بسیاری شغلودرمواردیمزاجنویسنده
پنهانوجنبههایناپیدایمقولهشخصیتبرایبازیگر
همچنین میشود. آشكار و مشخص مخاطب نیز و
بسیاریازمشخصههایشخصیتازجملهخصوصیات
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که عملكرد، دلیل گفتاری، روانی، حرکتی، جسمی،
داشته مبهم وضعیتی نمایشی متن در است ممكن
باشندبااتكابهاینروشدرانتقالبهصحنهوضعیتی
کاماًلروشنومستدلبیابندوبهماتصویردقیقتریاز

یکشخصیتارائهدهد.
زیبایی ملكة نمایشنامه شخصیتهای بررسی در
لینینباسنجههاییکهمزاجشناسیبهدستمیدهد
مشخصگردیدآنها،داراییكیازخصوصیاتشناخته
شدهمزاجشناسیاند.مثاًلشخصیتریدولیباطبع
گرموخشک،مصداقافرادصفراوی،پاتوباطبعگرمو
وخشک سرد طبع با مورین دموی، افراد مصداق تر
مصداقافرادسوداویومگفولنبامزاجسردوترو
با بلغمیاند. افراد خصوصیات دارای بلغم، خلط غلبه
دقِت به میتوان تفسیری، و خوانش چنین
شخصیتپردازینویسندهپیبردهوکارگردانرادرامر
چنین با میتوان نیز رساند؛ یاری اجرا و بازیگیری
شخصیتهای از درستی و دقیق تحلیل به نتایجی

نمایشنامهدستیافت.

پی نوشت ها
1. Characterization or Characterisation
2. Poor theatre: Jerzy Marian Grotowski
3. Theatre Biomechanics 
4. Odin Teatret: Eugenio Barba
5. Anatomy
6. Terperament
7. Tempere
8. Temperament
9.نوشتهمارتینمکدونا:نمایشنامهنویسوفیلمسازایرلندی
10. Willam Sheldon
11. Ernst Kretschmer
12. Alan Schneider
13. The director s Vision
14. Catron
15. Self-Expression
16. Actors Studio
17. Martin McDonagh )1970(
18. Factor Analysis
19. Extroversion
20. Introversion

21. Neuroticism-Stability
22. Social-Psychotic
23. Sanguineous = Sanguine
24.  Phlegm
25. Choleric
26. Melancholic
27. Melancholic or Saudawiy
 

کاابنامه
آگری،الجوس.)1۳9۲(،فننمایشنامهنویسی،ترجمةمهدی

فروغ،تهران:نشرنگاه.
ابوعلی،سینا.)1۳90(.بهتصحیحعبدالرحمنشرافكندی.ج1،

تهران:انتشاراتسروش.
افشاریاصل،ایرج.)1۳9۶(.شخصیتشناسیدرتیاتر،تبیین

مفاهیموموضوعاتبنیادینتئاتر،تهران:انتشاراتنظری.
رفتار و تیپشناسی آیزنک هانس .)1۳9۳( سوسن. افقه،

مجرمانه،تهران:نشردانژه.
بال،دیوید.)1۳78(.شیوهفنینمایشنامهخوانیازپایانتاآغاز
تهران: حكاک، کریمی محمود ترجمة پایان، به آغاز از و

انتشاراتلوحسیمین.
بندتی،رابرت.)1۳8۴(.کارعملیبازیگر.ترجمةاحمددامود،

تهران:انتشاراتسمت.
آذین ترجمة شخصیت، خلق هنر .)1۳8۳( ژرژ. پولتی،

حسینزاده،تهران:نشرقطره.
تامس،جیمز.)1۳87(.تحلیلفرمالیستیمتننمایشیبرای
نژاد، ظفرقهرمانی علی طراحان، و کارگردانان بازیگران،

تهران:انتشاراتسمت.
الحسینی.)1۳9۳(. محمد بن الحسن بن اسمعیل جرجانی،
مؤسسة تهران: العالئیه،ج1، والمباحث الطبیه االغراض

انتشاراتتهران.
چغمینی،محمودبنمحمد.)1۳88(.الخالصهالقانون)قانونچه(،
درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه تهران:

ایران.
روانشناسی در نظریهها و مكتبها .)1۳8۲( سعید. شاملو،

شخصیت،تهران:انتشاراترشد.
ساده، زبان به مزاجشناسی .)1۳9۶( ابوالفضل. محمدی، شاه

تهران:ج1،انتشاراتمحمدهادی.
خاکسار منوچهر کارگردان، بینش .)1۳9۶( لوئیز. کاترون،

هرسینی،تهران:انتشاراتافراز.
کریمی،یوسف.)1۳88(.روانشناسیشخصیت،تهران:مؤسسه
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نشرویرایش.
انتشارات کینیا،مهدی.)1۳8۳(.روانشناسیجنایی،تهران:

رشد.
لتوین،دیوید.)1۳91(.معمارینمایشنامه،ترجمةپدراملعل

بخشوهمكاران،تهران:انتشاراتافراند.
جهان، پزشكی مصور تاریخ .)1۳9۲( ولیاهلل. محرابی،
سفیر انتشارات تهران: ج1، پزشكی، تاریخ دائرهالمعارف

اردهال.
مکدونا،مارتین.)1۳9۶(.ملكهزیباییلینین،ترجمةحمید

احیاء،تهران:انتشاراتنیال.
ایران. ناصری،محسن.)1۳88(.مروریبرکلیاتطبسنتی

تهران:نشرشهر.
هاج،آلیسون)1۳89(آموزشوپرورشبازیگردرقرنبیستم،

ترجمةداوددانشوروهمكاران،تهران:انتشاراتسمت.
تحلیل، نمایشنامه، کارگردانی .)1۳91( فرانسیس. هاج،
اکبر علی براهیمی، منصور ترجمة وسبک، ارتباطشناسی

علیزاد،تهران:انتشاراتسمت.


