
 

فن التمثيل            السنة الثانية فنون درامية

شـــــــخص واحـــــــد أو جمموعـــــــة مـــــــن األشـــــــخاص مـــــــن أجـــــــل حماكـــــــاة وتقليـــــــد 

أشـــــخاص آخـــــرين أو مــــــوقف لغـــــرض وهـــــدف معـــــني ومهمـــــة املــــــمثلون هـــــو جتســـــيد الـــــنص املســـــرحي مبـــــا فيـــــه مـــــن 

و مـــــن أجـــــل .  أحــــــداث وشخصـــــيات وأفعـــــال  وحـــــوارات بشـــــكل مرئـــــي علـــــى خشـــــبة املســـــرح أمـــــام املتفـــــرجني 

 احملاكيـة الفـن صـوره فيهـا خيلـق الـيت

منـو  أو طفـل والدة إن: "بقولـه ذلـك

ـــــــني الشخصـــــــية ـــــــل وب ـــــــني ذات املمث ـــــــب املســـــــافة ب ـــــــه ... ســـــــعى ستانسالفســـــــكي بتقري ـــــــق نظريت ـــــــة (عـــــــن طري نظري

مبعـــــىن حلــــــول الشخصـــــية الفنيـــــة حبــــــل شخصـــــية املمثـــــل يتــــــوازن، ومـــــن خـــــالل جتربتــــــه يف 

املمثــــــل توصــــــل إىل أن الــــــتقمص الفـــــــين هــــــو عنصــــــر اخللــــــق يف املســـــــرح إذ متتــــــزج فيــــــه العناصــــــر العقليـــــــة 

فاملمثـــــل فنـــــان . والنفســـــية واجلســـــدية، يف كـــــل مـــــرتابط خللـــــق الشخصـــــية الـــــيت يؤديهـــــا املمثـــــل يف العـــــرض املســـــرحي

ـــــدور ـــــة، ولكـــــي حيقـــــق التشـــــخيص أو خلـــــق ال ـــــه النفســـــية واجلســـــدية والعقلي ـــــه مـــــن مادت ـــــد أن  يشـــــكل فن ـــــاً، الب فني

ـــــل نفســـــه، وامســـــاه  ـــــدور، الثـــــاين يعـــــود للممث ـــــاره منظـــــورين األول يعـــــود لل منظـــــور ) ستانسالفســـــكي(يضـــــع يف اعتب

إنكــــــم : تصــــــوروا: (الفنــــــان ومنظــــــور الــــــدور، ويشــــــرح حقيقــــــة أداء الفنــــــان لــــــدوره وطبيعــــــة اندماجــــــه معهــــــا فيقــــــول

1 

-تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد   

 كلية اآلداب و اللغات

 قسم الفنون

 

فن التمثيل            السنة الثانية فنون درامية: امتحان السداسي الثالث                مقياس

شـــــــخص واحـــــــد أو جمموعـــــــة مـــــــن األشـــــــخاص مـــــــن أجـــــــل حماكـــــــاة وتقليـــــــد  التمثيـــــــل هـــــــو عمـــــــل يقـــــــوم بـــــــه

أشـــــخاص آخـــــرين أو مــــــوقف لغـــــرض وهـــــدف معـــــني ومهمـــــة املــــــمثلون هـــــو جتســـــيد الـــــنص املســـــرحي مبـــــا فيـــــه مـــــن 

أحــــــداث وشخصـــــيات وأفعـــــال  وحـــــوارات بشـــــكل مرئـــــي علـــــى خشـــــبة املســـــرح أمـــــام املتفـــــرجني 

  )نقا� 4( هم مميزاvا و خصائصا؟هذا تعدد املدارس التمثيلية، فماهي أ

  : "ستانسالفسكي

الـيت الصـورة تلـك خـالل مـن فنـه طبيعـة يقـدم ستانسالفسـكي أن

ذلـك ويؤكـد املـنهج هـذا غـري آخـر مـنهج بوجـود 

 ".واحد نوع من ظواهر إال هي ما فنية

ـــــــني الشخصـــــــية ـــــــل وب ـــــــني ذات املمث ـــــــب املســـــــافة ب ســـــــعى ستانسالفســـــــكي بتقري

مبعـــــىن حلــــــول الشخصـــــية الفنيـــــة حبــــــل شخصـــــية املمثـــــل يتــــــوازن، ومـــــن خـــــالل جتربتــــــه يف ) 

املمثــــــل توصــــــل إىل أن الــــــتقمص الفـــــــين هــــــو عنصــــــر اخللــــــق يف املســـــــرح إذ متتــــــزج فيــــــه العناصــــــر العقليـــــــة 

والنفســـــية واجلســـــدية، يف كـــــل مـــــرتابط خللـــــق الشخصـــــية الـــــيت يؤديهـــــا املمثـــــل يف العـــــرض املســـــرحي

ـــــدور ـــــة، ولكـــــي حيقـــــق التشـــــخيص أو خلـــــق ال ـــــه النفســـــية واجلســـــدية والعقلي ـــــه مـــــن مادت يشـــــكل فن

ـــــل نفســـــه، وامســـــاه  ـــــدور، الثـــــاين يعـــــود للممث ـــــاره منظـــــورين األول يعـــــود لل يضـــــع يف اعتب

الفنــــــان ومنظــــــور الــــــدور، ويشــــــرح حقيقــــــة أداء الفنــــــان لــــــدوره وطبيعــــــة اندماجــــــه معهــــــا فيقــــــول

 امتحان السداسي الثالث                مقياس

 االجابة النموذجية:

التمثيـــــــل هـــــــو عمـــــــل يقـــــــوم بـــــــه      

أشـــــخاص آخـــــرين أو مــــــوقف لغـــــرض وهـــــدف معـــــني ومهمـــــة املــــــمثلون هـــــو جتســـــيد الـــــنص املســـــرحي مبـــــا فيـــــه مـــــن 

أحــــــداث وشخصـــــيات وأفعـــــال  وحـــــوارات بشـــــكل مرئـــــي علـــــى خشـــــبة املســـــرح أمـــــام املتفـــــرجني 

هذا تعدد املدارس التمثيلية، فماهي أ

ستانسالفسكي" واقعية

ستانسالفسـكي أن" حـاول

يقبـل ال فهـو للواقـع،

فنية صورة والدة أو شجرة

ـــــــني الشخصـــــــية ـــــــل وب ـــــــني ذات املمث ـــــــب املســـــــافة ب ســـــــعى ستانسالفســـــــكي بتقري

) الـــــتقمص أو االنـــــدماج

املمثــــــل توصــــــل إىل أن الــــــتقمص الفـــــــين هــــــو عنصــــــر اخللــــــق يف املســـــــرح إذ متتــــــزج فيــــــه العناصــــــر العقليـــــــة  اســــــتديو

والنفســـــية واجلســـــدية، يف كـــــل مـــــرتابط خللـــــق الشخصـــــية الـــــيت يؤديهـــــا املمثـــــل يف العـــــرض املســـــرحي

ـــــدور ـــــة، ولكـــــي حيقـــــق التشـــــخيص أو خلـــــق ال ـــــه النفســـــية واجلســـــدية والعقلي ـــــه مـــــن مادت يشـــــكل فن

ـــــل نفســـــه، وامســـــاه  ـــــدور، الثـــــاين يعـــــود للممث ـــــاره منظـــــورين األول يعـــــود لل يضـــــع يف اعتب

الفنــــــان ومنظــــــور الــــــدور، ويشــــــرح حقيقــــــة أداء الفنــــــان لــــــدوره وطبيعــــــة اندماجــــــه معهــــــا فيقــــــول
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م الــــــدور اإلنســــــاين، ويف النتيجــــــة تشــــــعرون ختلقــــــون بصــــــورة منطقيــــــة ومرتابطــــــة حيــــــاة بســــــيطة ســــــهلة املنــــــال جلســــــ

ـــــة �لـــــذات،  ـــــاة الواقعي ـــــدور مـــــن احلي ـــــف لل ـــــيت تناوهلـــــا املؤل ـــــاة إنســـــانية مماثلـــــة للمـــــادة ال فجـــــأة داخـــــل أنفســـــكم حبي

ـــــى خشـــــبة املســـــرح، ال ينبغـــــي لـــــه أن يعـــــرف  مـــــن الطبيعـــــة اإلنســـــانية أل�س آخـــــرين فمـــــثًال شخصـــــية هاملـــــت عل

ــــه ومصــــريه، بينمــــا البــــد للممثــــل ــــه لــــن يكــــون قــــادراً علــــى توزيــــع أجــــزاء هــــذا  �ايت أن يــــرى هــــذا املنظــــور، وإال فإن

  )نقا� 6(  .املنظور والوعي به

  :االجتاه امللحمي 

يلجـــــــأ اجتـــــــاه العـــــــرض امللحمـــــــي اىل جتمعـــــــات بســـــــيطة خمتلفـــــــة علـــــــى خشـــــــبة املســـــــرح ، لتصـــــــوير معـــــــىن 

ويف ســـــبيل هـــــذا فاننـــــا ال نلجـــــأ  االحـــــداث ، وهـــــو املعـــــىن لـــــذي ندركـــــه وحنـــــيط بـــــه مبجـــــرد نظـــــرة واضـــــحة ســـــريعة ،

ــــــــاة  ــــــــة الــــــــيت تقــــــــدم صــــــــورة خمادعــــــــة للحي ــــــــة بتلقائي وليســــــــت وظيفــــــــة املســــــــرح ان يصــــــــور . اىل التجمعــــــــات املنقول

االوضــــــاع غــــــري الطبيعــــــة يف العــــــامل ، ولكــــــن وظيفتــــــه هــــــي عكــــــس ذلــــــك فــــــالغرض املنشــــــود هــــــو اقامــــــة االوضــــــاع 

وعلـــــى ذلـــــك فـــــان . وجهـــــة نظـــــر �رخييـــــة واجتماعيـــــة فالـــــذي يقلـــــل االوضـــــاع الطبيعيـــــة يف الواقـــــع هـــــي . الطبيعيـــــة 

. املخطــــــط لالخــــــراج امللحمــــــي جيــــــب ان يضــــــمن رصــــــدا �رخييــــــا للســــــلوك االجتمــــــاعي واالقتصــــــادي والسياســــــي 

  . اساس هذا النوع من االجتاهات ) برخت ( وميثل 

ـــــرتك لكـــــ ـــــث ي ـــــل االحـــــداث، بـــــل يعـــــرض بصـــــورة متسلســـــلة حي ل إن املســـــرح امللحمـــــي هـــــو مســـــرح ســـــردي ال ميث

ــــــؤدي إىل إن احلــــــوادث تســــــري إىل غايتهــــــا  ــــــرتبط مبــــــا قبلــــــه أو بعــــــده، ممــــــا ي ــــــه املســــــتقل مــــــن دون أن ي مشــــــهد كيان

فضـــــال عـــــن انـــــه يـــــروي األحـــــداث نفســـــها كصـــــور ملـــــا يف العـــــامل ويقـــــدمها كموضـــــوعات متعـــــددة،  . خبـــــط مـــــنحن

وكســـــر االنـــــدماج كـــــذلك لـــــه خاصـــــية التحـــــول املباشـــــر مـــــن العـــــرض إىل الشـــــرح والتـــــدقيق، ويقـــــوم كســـــر اإليهـــــام 

أي انـــــــه يقـــــــول للمتلقـــــــني ال تشـــــــاهدوا أحـــــــدا� حقيقيـــــــة حلظـــــــة مشـــــــاهدvا، بـــــــل قصصـــــــا حـــــــدثت يف . الكامـــــــل

  :املاضي، ويعتمد املسرح بدوره على عنصرين مهمني رئيسني مها

هـــــو عمليـــــة جعـــــل االحـــــداث والشـــــخوص غريبـــــة والقصـــــد منهـــــا هـــــو vيئـــــة املتلقـــــي ووضـــــعه علـــــى  :التغريـــــب -1

للنظـــــر اىل الظـــــاهر بعـــــني النقـــــد مـــــن اجـــــل التصـــــحيح، وهلـــــذا تقنيـــــة االحـــــداث االجتماعيـــــة . مســـــافة نقديـــــة

واالنســــــانية املطلــــــوب تصــــــويرها وتســــــميتها، علــــــى اعتبارهــــــا شــــــيئا يــــــدعو للتفســــــري وااليضــــــاح ال جمــــــرد امــــــر 

  . ي، مألوفطبيع
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واحلركـــــــات ال تعـــــــين فقـــــــط حركـــــــة املمثـــــــل . وهـــــــو احلركـــــــات واإلميـــــــاءات االجتماعيـــــــة) : guests(اجلســـــــت  -2

ــــــــه والعابــــــــه اجلســــــــمانية ــــــــيت تكتشــــــــف لــــــــيس فقــــــــط . وردود افعال وامنــــــــا احلركــــــــة والكــــــــالم واملوقــــــــف واملوســــــــيقى ال

هـــــي عمليـــــة تشـــــبه بفكـــــرة ) تاجلســـــ(ان عمليـــــة . �لوســـــائل الســـــايكولوجية بـــــل عـــــرب التصـــــرفات واحلركـــــات ايضـــــا

ــــــد  ــــــة واحــــــدة مشــــــرتكة ال ميكــــــن تزييفهــــــا، وق ــــــري عــــــن حال ــــــة التعب توحــــــد عناصــــــر العــــــرض، اذ تتخــــــذ احلركــــــة واللغ

تكـــــون االشـــــارة احلركيـــــة الدالـــــة صـــــورة حلادثـــــة قصـــــرية مـــــن املســـــرحية، ومـــــن �حيـــــة املفهـــــوم فـــــان عنصـــــر اجلســـــت، 

  .اقل عرضة للتزييف من اللغة يستند اىل ان يكون الفعل املرئي واالحياءي واالشاري،

ان يتجنـــــــب االنـــــــدماج يف دوره، وان يظـــــــل مـــــــدركا �نـــــــه ميثـــــــل دورا وال يقـــــــدم ) برخيـــــــت(علـــــــى املمثـــــــل يف مســـــــرح 

ــــام ¦ــــا شــــخص اخــــر يف زمــــان ســــابق  -احلقيقــــة ــــى حنــــو ســــردي، يســــرد افعــــاال ق ــــه عل ــــل يــــؤدي حوارات أي ان املمث

ثــــــالث ) برخيــــــت(ية، وملنــــــع هــــــذه العمليــــــة، حــــــدد ، فاملمثــــــل جيــــــب ان يــــــؤدي دوره مبعــــــزل عــــــن تقمــــــص الشخصــــــ

  -:وسائل متكنه من ذلك هي

  .النقل على لسان الشخص الثالث - 1
  .النقل �لزمن املاضي - 2

  قراءة الدور اىل جانب التعليمات واملالحظات

انـــــه ميثـــــل بطبيعـــــة متكـــــن االنســـــان مـــــن رؤيـــــة (إن املمثـــــل جيـــــب أن يكـــــون قـــــادرا علـــــى اإلميـــــاء يف حلظـــــات مناســـــبة 

، حبيـــــث جتعـــــل التمثيـــــل يســـــمح للمتلقـــــي حبـــــث االحتمـــــاالت األخـــــرى اىل احلـــــد الـــــذي )اآلخـــــر للحـــــدث املنحـــــى

ـــــدو معـــــه أي حـــــدث واحـــــد مـــــن محلـــــة االحـــــداث املتنوعـــــة ـــــف املمثـــــل موقفـــــا واعيـــــا  -يب أي يريـــــد ان يكـــــون موق

الــــــــذي طاملــــــــا أصــــــــر علــــــــى أن يكــــــــون ) ستانسالفســــــــكي(وعقليـــــــا واستعراضــــــــيا، وهــــــــذه الطريقــــــــة تعــــــــارض مبــــــــدا 

مثـــــل وحيـــــدا متامـــــا منــــــدجما يف ذاتـــــه، مث بعـــــد ذلــــــك تـــــدخل الشخصـــــيات يف عالقـــــة مــــــع بعضـــــها االخـــــر علــــــى امل

ـــــة مـــــا دامـــــت الشخصـــــية املفـــــردة هـــــي الوحـــــدة االساســـــية ـــــوع العالق ـــــيت تقـــــرر ن  أســـــاس ان طبيعـــــة الشخصـــــيات ال

واحــــدة   نــــدرك مــــن خــــالل ذلــــك ان املخــــرج يريــــد ان يكــــون عالقــــة بــــني ممثــــل واخــــر، ولــــيس هنــــاك عالقــــة فرديــــة.

ـــــذلك عمـــــل ان يكـــــون كـــــل ) ستانسالفســـــكي(كمـــــا فعـــــل  ـــــذي اراد ¦ـــــا ان تكـــــون هـــــذه الشخصـــــية املفـــــردة، ل ال

  )نقا� 6( .شئ مالصقا يف عمله ودوره واتقانه مع االخرين، ومن مث حتقيق االسلوب الذي يبغيه

ـــــــدري أنطـــــــوان حيـــــــاكي ا¯تمعـــــــات و يعـــــــاجل مافيهـــــــا بطـــــــرق خم ـــــــول أن ـــــــل كمـــــــا جـــــــاء يف ق ـــــــث إن التمثي تلفـــــــة، حي

  )نقا� 4( .ختتلف طرق إيصال الرسالة و لكن يبقى اهلدف واحد


