
 تسلسل المفردات

 المفردة االولى:نشأة وتطور التمثٌل عبر العصور

قبل ان نتعرف على شخصٌة الممثل علٌنا ان نلقً نظرة تارٌخٌة عنه وعن عمله ،لم ٌظهر 

الممثل كشخصٌة متمٌزة اال فً اٌام)سوفوكلس(فً عهد االغرٌق القدماء،حٌث اصبح خادما 

ت على انه فنان ولكن شخصٌته كانت مغطاة بالقناع والمالبس، وكان للدولة واحترمه الناس

 مهنته تعتمد على الغناء والرقص والحركات الرٌاضٌة فقط..

ولقد كان الممثلون الرومان ٌستأجرون من قبل االغنٌاء وٌعملون لحسابهم ،وفً القرون 

بة الممثلٌن للقصص الوسطى كان المسرح الدٌنً سائدا  حٌث كان رجال الدٌن والقسس بمثا

الدٌنٌة والكنٌسة كانت المسرح ،بعد ذلك خرج التمثٌل من الكنٌسة لٌمثل فً الهواء الطلق وشٌئا 

الموضوعات الدٌنٌة الى دنٌوٌة ،وفً عهد النهظةتطورت مهنة التمثٌل بشكل  فشٌئا تحولت

 واضح وفً القرن التاسع عشرومابعده اصبح للممثلٌن أهمٌة فً المجتمع.

 

 

 مفردة الثانٌة:مفهوم فن الممثل وفن التمثٌلال

تتفق معظم النظرٌات والدراسات على ان االنسان مقلد بطبٌعته ،فان الطفل عندما ٌترعرع ٌبدأ 

 بتقلٌد ماتقع علٌه عٌنٌه من حركات واصوات .

قلٌد وقد ذكر)أرسطو( فً كتابه فن الشعر بان الفن تقلٌد للطبٌعه،ولذا فان فن التمثٌل ماهو اال ت

توضع مجسدة على المسرح من قبل للصور واالحداث والحاالت المختارة من الحٌاة نفسها 

الممثلٌن وماٌحٌط بهم من مناظر ومالبس وأدوات وأمور أخرى ٌنظمها المخرج،ولكن التقلٌد 

 التام الٌكون فنٌا ان لم تأت معه أضافة الفنان.

 المفردة الثالثة:خصوصٌة الممثل

 تلك الخصوصٌات بماٌلً:حٌث ٌمكن تحدٌد 

ن أوال:توفرالموهبة :وٌقصد بالموهبة قابلٌة الشخص على أداء مهمة معٌنة فً مجال هذا الف

وٌقصد بها توفر االستعداد الشخصً  والصفات الخاصة التً تؤهله للقٌام بتلك المهمة ،وعلٌه 

 من توفرالخصوصٌات التالٌة فً هذا المجال .البد 

توفر للشخص عضالت جسمانٌة  مطاوعة تمكنه من االستجابة لكل مرونة الجسسم :ان ت-أ

التغٌرات الجسمانٌة التً ٌتطلبها الدور والشخصٌة المسرحٌة سواء من ناحٌة الهٌئة العامة أو 

 من ناحٌة االفعال وردود االفعال.



 مرونة صوتٌة :ان ٌتوفر للممثل صوت مطواع ٌمكنه من االستجابة لكل التعبٌرات الصوتٌة-ب

المسرحٌة سواء من ناحٌة صوت الشخصٌة اومن ناحٌة االفعال ٌة صالتً ٌتطلبها الدور والشخ

 أو ردود االفعال .

لذكرٌاتة الذكاء :ان تتوفر للممثل درجات معٌنة من الذكاء تمكنه من االستجاب السرٌعة -ج

 وتجاربه لغرض استخدامها فً تكوٌن شخصٌته المسرحٌة .

 ث ان لكل فن تقنٌته الخاصة ولكنها تشترك جمٌعا بماٌلً:حٌثانٌا:توفر التقنٌة :

 أ(الوحدة والتجانس

 ب(االنتقاء والتركٌز

 ج(التجانس

 د(اعادة الترتٌب.

 المفردة الرابعة:عمل الممثل

الى المتفرجٌن بواسطة جسمة وصوته وذلك  ٌقوم الممثل بمهمة أٌصال أفكارمؤلف المسرحٌة

 التً وصفها المؤلف وتصورها المخرجعن طرٌق تمثٌل الشخصٌة المسرحٌة 

 وٌتحتم علٌه القٌام باالعمال التالٌة :

 (تهٌأة جسمه1

علٌه ان ٌدرب جسمه لٌكون مرنا ومطاوعا وذلك بالقٌام بتمارٌن وحركات مناسبة تجعل كل 

 عضو من أعضاء الجسم ٌعمل بمعزل عن االخرى

 (تهٌأة صوته2

من الطبقات الصوتٌة والقوى والشدة المختلفة وعلٌه ان ٌمرن صوته للحصول على أكبر عدد 

 وذلك بتمرٌن حنجرته الصوتٌه ومرونة أجهزة التنفس وأجهزة النطق

 (تنمٌة خٌاله ومداركة3

 

علٌه ان ٌمرن دماغه على توسٌع مجال الذاكرة والتخٌل وٌمرن حواسه على االستجابة السرٌعة 

 للمحسوسات

 (تجسٌد الشخصٌة4

السابقة ٌقوم الممثل بنقل الشخصٌة وتجسٌدها على المسرح بمساعدة بعد اجتٌاز الخطوات 

 المخرج



 المفردة الخامسة:عالقات الممثل باالخرٌن

ٌكون الممثل خالل عمله قبل الصعود على المسرح أوبعد ذلك مجموعة من العالقات مع 

 وهناك اتجاهان الفنانٌن والعاملٌن االخرٌن فً المسرح توضح موقفه وتحدد طبٌعة العمل 

 ٌحددان تلك العالقة:

االتجاه االول ٌقول بان الممثل ٌجب ان ٌكون الواسطة التً تربط المؤلف بالمتفرج وما المخرج 

المسرحً اال المعٌن على اٌجاد هذه العالقة ،واالتجاه الثانً ٌعتبره وسٌلة المخرج  التً 

 ٌستخدمها بعالقته مع المؤلف والمتفرج

 القة الممثل بالمؤلف المبحث االول ع

 فً جمٌع الحاالت ٌعتبر الممثل الواسطة التً تنقل أفكار المؤلف وانطباعاته وفلسفته

فً عالقة الممثل بالشخصٌة  واهدافه الى المتفرجٌن وتتوضح هذه العالقة بٌن الممثل والمؤلف

 التً ٌمثلها وبالشخصٌات االخرى التً ٌتعامل معها خالل احداث سٌر المسرحٌة،

فان الشخصٌة المسرحٌة هً التً تمثل أفكار المؤلف ومواقفه وانطباعاته واهدافه من خالل 

تعامل هذه الشخصٌة مع الشخصٌات االخرى ومن خالل االهداف الرئٌسٌة والثانوٌة التً ٌرٌد 

 تحقٌقها.

 المبحث الثانً عالقة الممثل بأجزاء المسرح

ممثل او المكان الذي تحدث علٌه أحداث المسرحٌة سرح المكان الذي ٌعٌش فٌه التكون خشبة الم

التً ٌتعامل معها الممثل .ولو ألقٌنا نظرة على التطور التارٌخً لهذه العالقة لرأٌنا أن المسرح 

القدٌم لم ٌؤكد حقٌقة ان خشبة المسرح بمثابة العالم الذي ٌعٌش فٌه الممثل وٌتفاعل معه بل كان 

 مجرد خلفٌة وأطار لعمل الممثل 

 المبحث الثالث عالقة الممثل بالمتفرج

 على أعتبار ان الممثل هو الواسطة فً نقل أفكار المؤلف بالشخصٌة التً ٌمثلهاالى المتفرج 

 لذلك على الممثل مساعدة المخرج فً أٌجاد كل وسائل االتصال لخلق هذه العالقة

امامه وٌجسد شخصٌة ان المتفرج الٌجًء الى المسرح اال لٌرى الممثل وهو ٌتحرك وٌتكلم 

معٌنة لها أبعادها الواضحة التً أستقاها من النص أو من توجٌهات المخرج او من خٌاله 

 .وتصوره الخاص

 وأبعادها المفردة السادسة:الدور وفهم الشخصٌة المسرحٌة

 المبحث االول:ماهٌة الدور

ط بعالقات مختلفة الدور هو الشخصٌة التً ٌرسمها المؤلف فً مسرحٌته المكتوبه والتً ترتب

 مع الشخصٌات االخرى فً المسرحٌة والتً تحمل ابعاد وصفات معٌنة موضحة فً النص



 او موضحة من قبل الممثل بمساعدة المخرج.

ومن تلك التاثٌرات  ولكل شخصٌة من شخصٌات المسرحٌة تارٌخها والتأثٌرات الخاصة بها

 ماٌلً

التً ٌولد بها الشخص وتأثٌرات الوراثة علٌها  التأثٌرات الطبٌعٌة وهً الحاله الجسمانٌة-أ

 والتغٌرات الجسمانٌة التً تطرأ حتى وصوله سن البلوغ

 التأثٌرات الزمنٌة وهً التغٌرات التً تطرأ على الحاله الجسمانٌة للشخصٌة خالل الفترة-ب

 الزمنٌةالتً تعقب سن البلوغ وتأثٌرات تقدم السن على الشخصٌة من النواحً الجسمانٌة

 والنفسٌة

التأثٌرات المكانٌة هً التأثٌرات التً تحدثها البٌئة  من ناحٌة المناخ والبٌئة على الحالة -ج

 الجسمانٌة والنفسٌة مماٌؤثربالتالً على مسار الشخصٌة عبر احداث المسرحٌة

 ٌةالتأثٌرات االجتماعٌة هً التأثٌرات التً تحدثها الحاالت االقتصادٌة والطبٌعٌة  واالجتماع-د

التً تنتمً الٌها الشخصٌة وتأثٌرات عالقات العمل والموروث االجتماعً والتقالٌد على حالته 

 الجسمانٌة والنفسٌة

 

 

 

 المبحث الثانً:بناء الشخصٌة الدرامٌة وابعادها

 ان بناءالشخصٌة الرئٌسٌة ٌتطلب فصل مكونات حٌاتها الى مرحلتٌن اساسٌتٌن

 الشخصٌة الداخلٌة تبدا من الوالدة حتى لحظةبدء العمل الفنً حٌاة)داخلٌة(وحٌاة)خارجٌة(،فحٌاة

 ،انها العملٌة التً تؤلف الشخصٌة ومن خاللها نتعرف على )سٌرة الشخصٌة( ..

ٌبدأ فٌها العمل الفنً وتنتهً بخاتمة  اما حٌاة الشخصٌة الخارجٌة فتبدأ من اللحظة التً

 القصة،انها العملٌة التً)تكشف الشخصٌة(.

 الشخصٌة الدرامٌة)الجسمانٌة،االجتما عٌة ،النفسٌة( أبعاد

حٌث نجد ان البعد الجسمانً محدد بالجنس والسن  والطول والوزن ولون الشعر والعٌون 

 ،الهٌأة والوضع،والمظهر والعٌوب والوراثة فهو ٌمثل المظهر الخارجً للشخصٌة.

ان االنسان العادي كثٌرالعقد  ان الشخصٌة الحقٌقٌة لن تبدو حقٌقٌة لو وضعت فً القصة،ذلك

ملًء بالمتناقضات بحٌث تبدو خواصة غٌرمترابطة وغٌر مقنعة لو جرى ،متعدد الصفات ،

 عرضها من خالل الفترةالزمنٌة المحدودة التً تستغرقها مشاهدة العمل الدرامً.



 البعد االجتماعً

 وأهم مظاهر البعد االجتماعً هً

 انتماء الشخصٌة الى طبقة أجتماعٌة -1

 مقدار ماتحمله الشخصٌة من تعلم وثقافة-2

 عمل الشخصٌة -3

 تأثٌر العصر الذي تعٌش فٌه الشخصٌة-4

 الحٌاة االسرٌة التً ترتبط بها الشخصٌة-5

 الدٌن-6

 الجنسٌة-7

 التٌارات السٌاسٌة-8

 الهواٌات السائدة-9

 

 

 البعد النفسً

 ٌةالمعاٌٌر االخالق-1

 اهداف الشخصٌة-2

 المزا ج والطبع-3

 مٌوله فً الحٌاة-4

 عقده الجنسٌة-5

 هل هو انبساطً،انطوائً-6

 قدراته العقلٌة ومواهبة-7

 اتجاهاته التً كونها خالل حٌاته. -8

 

 



 

 الخطوات التمهٌدٌة لخلق الشخصٌة/تحضٌر الدورالمفردة السابعة:

بالتحضٌرللدور والتهٌؤ لتقدٌمه على المسرح ،وٌقوم البد من اتباع خطوات معٌنة عند القٌام 

 الممثل بمساعدة المخرج وباالعتماد على النص وعلى التخٌل فً رسم تلك الخطوات.

 المبحث االول:قراءة المسرحٌة

تبدأ اول الخطوات للتحضٌر للدور فً قراءة المسرحٌة عده مرات ،وٌقصد من ذلك دراسة تلك 

 .طلوب منها والدراك معنى كل كلمة وجملة وأشارة فٌهاالمسرحٌة لفهم المغزى الم

والتأشٌر على النقاط التً تساعد على ابراز  وتتطلب هذه القراة االهتمام بمالحظات المؤلف

 ابعاد الشخصٌة واكتشاف عالقاتها وتطورها.

 

 المبحث الثانً :قصة المسرحٌة

المسرحٌة وخطوطها الرئٌسٌة وعلٌه بعد ان ٌكون الممثل قد قرأ المسرحٌة علٌه ان ٌعٌن قصة 

 وثانٌا علٌه ان ٌقوم بتوضٌح ماٌلً:

هذه القصة وماترمً الٌه والعمود الفقري الذي ٌربط أحداثها والشخصٌات  ٌاتصخصو-ا

 الرئٌسٌة والثانوٌة التً تحمل  أبعاد تطورها .

وحدات علٌه ان ٌكتشف بناء أحداث المسرحٌة ووحداتها وعنوان كل وحدة من تلك ال-ب

 واالهداف التً تصل الٌها.

التً تحدث معها علٌه ان ٌكتشف كل الحاالت التً تمر بها الشخصٌات الرئٌسٌة والمواقف -ج

 والصراعات التً تدخل فٌها.

علٌه ان ٌكتشف االفعال التً تقوم بها الشخصٌات للوصول الى أهدافها سواء كانت تلك -د

 االهداف رئٌسٌة أم ثانوٌة.

 

 ثامنة:الظروف المعطاة المفردة ال

هً االمور المتعلقة بالشخصٌة والمحٌطة بها كما رسمها المؤلف وهذه االمور الٌمكن ان 

تً ٌمكن ان نبنً علٌها بقٌة االشٌاء والنقاط تحصر ولكننا نستطٌع ان نذكر النقاط الرئٌسٌة ال

 الرئٌسٌة هً :

 الزمان الذي عاشت فٌه الشخصٌة وظروف ذلك الزمن .-1

 لمكان الذي عاشت فٌه الشخصٌة من ناحٌة العمل والمعٌشة.ا-2



 النفسٌة:التأثٌرات النفسٌة  التً تحدثها الظروف المكانٌة والزمنٌة والعاطفٌة.-3

فقر أوغنى وكذلك الحاله االجتماعٌه للشخصٌة وتأثٌرها –سالٌب المعٌشة المحٌط:عادات وأ-4

 على تصرفاتها.

 عاهات(-جمال-قبح-لون-قصر–عرض -الهٌئة:الشكل)طول-5

 غباء(.-ذكاء-جهل-الصفات)علم-6

 

 

 

 المفردة التاسعة:االستعانه ب )لو(السحرٌة

ان اول وأهم وسٌلة فعالة لجعل أجهزة الممثل تعمل وتحرك الفعل الجسمانً لٌكون صادقا 

ومبسطا هو أستخدام كلمة)لو(والمقصود بها)لو وضعت نفسً انا الممثل فً وضع كوضع 

ٌة فً المسرحٌة فماذا أعمل(أي علٌنا ان نمر بظروف كالظروف المحٌطة بالشخصٌة الشخص

اذ الٌمكن  ان ٌكون الشعور متحدا فً شخص الممثل وشخصٌة المسرحٌة )نشعر ثم نعمل(

 ان نتوصل الى نفس الشخصٌة . ولكن بعد اتٌاننا العمل كممثلٌن قد نستطٌع 

 عالقة الظروف المعطاة بلو السحرٌة

.فلو قلت لو كنت ان العالقة بٌنهما وثٌقة بل هما أمر واحد فان الظروف المعطاة تغذي لو 

انا)هاملت(وسكت او قلت اذا كنت انا هاملت واعمل مزارعا ربما اعطٌت  الحالة التً ٌجب ان 

تكون لتمثٌل دور)هاملت(ولن اذا قلت انا أمٌرالدنمارك  وان ابً قتل مسموما وان أمً تزوجت 

اذا ربطت بٌن هذه مً المتهم بقتل ابً وانهما  االن ٌنامان فً فراش ابً .فماذا أعمل من ع

الظروف ولو السحرٌة؟ علً ان اوظف تلك الظروف وافترض االفتراضات الصل الى النتائج   

 وبالتالً أقوم  باالفعال المناسبة التً تخدم هدف المشهد وبالتالً الهدف االعلى للمسرحٌة.

 

 

 

 العاشرة :التخٌل  المفردة

وٌقصد به مقدرة الممثل على تخٌل الصور الحٌاتٌة المختلفة وتخٌل الشخصٌات واستعادة 

 صورها فً الذاكرة.ان مهمة الممثل هً تحوٌل قصة المسرحٌة الى حقٌقة مشهدٌة فنٌة.

مل وحٌث ان المخٌلة تلعب دورا مهما فً عملٌة التحوٌل فعلى الممثل ان ٌتأكد بأن مخٌلته تع

 مناسبة ،ٌجب ان تتهذب المخٌلة وتتطور،ٌجب ان تكون متٌقظة غنٌة ،فعالة ونشطةبصورة 



على الممثل ان ٌتعلم كٌف ٌفكر بكل وضوح وعلٌه ان ٌالحظ الناس وتصرفاتهم وان ٌفهم 

افكارهم،ٌجب ان ٌتأكد من انه ٌالحظ ماٌحٌط به ،وٌجب ان ٌتعلم كٌف ٌقارن وٌتعلم كٌف ٌحلم 

 اخلٌة للمشاهد التً ٌشارك بها.وٌخلق صور د

فالكاتب المسرحً نادرا ماٌصف الماضً او المستقبل فً كتاباته وقد ٌحذف احٌانا تفاصٌل 

 الحٌاة الحاضرة للشخصٌة ،فعلى الممثل ان ٌكمل صورة  حٌاة الشخصٌة فً ذهنه.

ور المؤلف ستكون ان المخٌلة الفنٌة الغنٌة تساعد الممثل كثٌرا فً تفسٌره )وراء الكلمة( ان سط

 وٌخرج منها معنى أراد ان ٌوضحه المؤلف.مٌته حتى ٌأتً الممثل وٌحللها 

فاذا ماوجد الممثل بواسطة مخٌلته معانً مفٌدة خلف كلماته علٌه ان ٌعبر عن ذلك بطرٌقته عند 

 ذاك سٌنقل الصور الى زمالءه من الممثلٌن .

 

 

 

 

 المفردة الحادٌة عشر:التركٌز واالنتباه

 االنتباه ضروري الندماج الممثل بدوره على المسرح كأن ٌتكلم مع شخص وٌصغً له االخر.

بأعٌن عقله ،فاذا كان ٌصغً فعال واالصغاء معناه ان المصغً ٌرى ماٌقوله الشخص المقابل 

 الستطاع ان ٌرى ماٌقوله المقابل بأعٌن عقله وٌعرضه على الجمهور.

المبرزٌن منهم ان الٌصغوا الى الممثلٌن االخرٌن عندما  لقد اعتاد الممثلون القدماء وخاصة

ٌتكلمون على المسرح والٌتحسس والٌفكر بماٌقوله الممثل المقابل والٌظهر اي رد فعل تجاه 

 الكلمات التً ٌسمعها.

فلو تخٌلت حقا ماقلته لك باصغاءك بانتباه تام الستطعنا  ان نجعل المتفرج ٌرى تلك الصور 

المصغً فً خٌالك مرسومة ولكن قوته ٌجب ان تظهر فً رسم االشٌاء التً  التً راٌتها انت

 ٌقولها الشخص الذي ٌصغً الٌه

بكل وضوح ،وٌستطٌع الممثل التوصل الى هذا اما مهمة المصغً فهً ان ٌرى ماٌسمعه 

 بطبٌعة الحال من خالل التمارٌن التً تجري على اٌة مسرحٌة كانت.

ستانسالفسكً وانما هو جزء من حٌاتنا وكل مافعله استانسالفسكً اظهار ان التركٌز لم ٌخترعه 

تأثٌره على حٌاتنا على خشبة المسرح ،وٌمكن توضٌح مستوٌات التركٌز المختلفه على النحو 

 التالً:



محٌط التركٌزالصغٌر:هً الدائرة التً تحٌط بكل ماهو قرٌب منا مثل الكرسً الذي نجلس -1

 رأه.والكتاب الذي نق علٌه

محٌط التركٌزالمتوسط:هً الدائرة التً تحٌط بكل ماهو قرٌب منا وعلى مدى اوسع من -2

او شخص الدائرة السابقة اي ان الدائرة السابقة  قد تتوسع قلٌال فٌتسع مدى التركٌز كغرفة مثال 

 ٌدخل الى غرفته لٌأخذ معطفه ولكن ال ٌعرف اٌن وضعه.

التً تحٌط بعدة أشٌاء فً مجال اوسع من المجالٌن  محٌط التركٌز الكبٌر:وهً الدائرة-3

 السابقٌن كأن توجه النظر الى كامل البٌت او الى حدٌقه أو قصر أو باخرة

 


