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 ومشكلة البحثالمقدمة :  اولا 

والمساحة المكانية  نوع من األداء يعتمد على الحس الجمالي والبصري واإليقاع الزمنيالتمثيل الصامت هو 

بشرط أن ال ينطق الممثل بأي كلمة  ،كاملة واإليماءة والحركة يقوم به ممثل واحد أو أكثر لتمثيل مسرحية



 

سرحي ))لكل األساسي في تكوين الصورة الجمالية في العرض الم والمعروف بحيث يكون الجسد هو المحرك

 ، مكونة منها هذه الصورة مادة صورة ولكل صورة مادة

منهما يعتمد على اآلخر فالعالقة بينهما  بل كل، إن المادة والصورة شيئان ال ينفصالن فحسب  :يقول أرسطو 

دة على شكل ما دون صورة ما ولن تغدو صورة ما لم يكن هناك ما كالعالقة بين الروح والجسد فلن تغدو مادة ما

والحركة  التأكيد بان المادة في التمثيل الصامت هي الجسد وأما التعبيرات المتعلقة باإليماءة بشكل ما وبذلك يمكن

وقد اهتم  ،التعبيرات الجسدية والحس الجمالي والبصري فهي الصورة المعبرة عن الفكرة الفلسفية لمضمون

لدوره اإليجابي في تنوع األداء وتحبيك األفعال  والسيما اإلخراج المسرحي المعاصر كثيرا بالتمثيل الصامت

وسوف نتناول في هذا البحث اربع فصول في طيرها فنيا ودراماتورجيا. أالممثل وت الدرامية وتكوين شخصية

 االؤل اهمية البحث واهدافه والثاني االطار النظري والدراسات السابقه ويقسم الى ست نقاط ، 

 ينات من افالم شارلي شابلن ، والرابع اهم التوصيات واالستنتاجات في ما ورد في البحث .اما الثالث فيختص بالع

في   قد ال تجذب السينما الصامتة الكثير من الناس، إال أن السبب األول في عدم مشاهدة أفالم تلك الفترة المهمة

بل أن الفكرة العامة هي أن هذه األفالم ،  صناعة السينما هو أن أغلب الناس ال يطلعون على األعمال الجيدة تاريخ

 ، هي أفالم قديمة ومملة، بالرغم من أن هناك الكثير من اإلنتاجات التي تحمل العقد المتقنة واإلثارة

 ان مشكلة البحث تتمثل في التساؤل االتي : 

 ماهو التعبير الجمالي للتمثيل الصامت في افالم شارلي شابلن؟

 

  

ا : اهمية البحث   ثانيا

 



 

 .اهمية بالنسبة للعاملين في مجال السينما ولطلبة السينما في معاهد وكليات الفنون الجميلة للبحث-

عموماً  ببحث جديد حول أليات بناء الفيلم ومكتبات الجامعات والكليات وعاهد الفنون الجميلة رفد المكتبة الوطنية-

 والصامته خصوصاً 

 

ا :هدف   البحث ثالثا

 الصامتة فالمفي اال لتعبيرجماليات ا رفع مستويات في اهم العناصر التي تساهم على الكشف هو  البحث هدف

 عموماً وشارلي شابلن خصوصاً.

 

 البحث رابعا : حدود

 التعبير الجمالي للتمثيل الصامت في افالم شارلي شابلن. : الموضوعي الحد

 . االفالم التي انتجت في استيديوهات كيستون الحد المكاني: 

 . 2014االفالم التي انتجت سنة : الحد الزماني

 

 

 

      



 

   

      
 
 الفصل الثان

االطار النظر     
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 والدراسات السابقة الطارالنظري

  التعبير الجماليمفهوم :اولا 

يالحظ أن هناك جدل حول وجود فلسفة للفن أو علم للجمال، وذلك بمعني وجود معايير ومحددات للعمل الفني، 

جمالياته المتعدده، فالعمل الفني يعيش دائما في مرتفع عالي من األبداع والتجدد، ويهرب من التحكم، وسبر اغوار 

ولكن هناك كثير من المحاوالت لفلسفة الفن او فلسفة الجمال او علم الجمال عند كثير من الفالسفة، سواء كانوا 

ن تحدث عن علم للجمال، او كروتشه، فالسفة جمال مثل رومان انجاردن، او جادامر او بارمجارتن اول م

وادورنو ، او استخالص فلسفة جمال لدي عدد من الفالسفة مثل شابنهور او نيتشة او كانط او هيجل، نحاول هنا 

مناقشة بعض هذه االفكار في سياق اعتبارها محاوالت للتذوق الفني، وليس باعتبارها فلسفة ومعايير محكمة في 

دراسة جمالية( خالل جزئين  ) لي افكار جيروم ستولنيتز من خالل مؤلفه كتاب النقد الفنيذاتها، وذلك باالعتماد ع

من الكتاب تعلقوا بالتجربة الجمالية والموقف الجمالي. ومحاولة تطبيق ذلك علي بعض االفالم في السينما، وهي 

فني او الجمالي، اال انه قد يكون في محاولة أولية للتعامل مع الفيلم من باب التذوق الفني، وليس النقد والحكم ال

منطقة وسط، فهو محاولة لفهم قدرة بعض االفالم للوصول الي حالة من الكمال في التذوق الفني التي هي حالة 

جمالية ، وقد تكون عند بعض المخرجين الكبار مثل بيالتار المجري، وبيرسون الفرنسي، والرس فون ترير 

 وبازوليني االيطالي، وزالوسكي البولندي، وجارموش االمريكي، وخان المصري،  الدنماركي، وشانتال الفرنسية،

السينما واخرون يعتبرون عمالقة السينما والمجددين الحقيقيين في فن
1

 

  .هذه الجمال االخاذ في المشهد المكرر في الفيلم يحيل إلى تذوق مختلف للجمالي لدي كل متلقي

، والمقارنة بينهم،  في العمل الفني، أو عالقة العمل الفني بالطبيعة  الطبيعةال يمكننا الحديث هنا عن أهمية 

وأساليب التعبير في الفن مثل المحاكاة والواقعية، والسوريالية، وأيضا ما يتعلق بفهم العمل الفني وطبيعته ووضع 

عمل الفني وأساليبه الفنية، ولكن معايير فيه، فكل ذلك يتعلق بتحليل طرف واحد في عالم العالم الفني، وهو طبيعة ال

أين الطرف االخر، وهو المتلقي، وذلك يتعلق بالتذوق الفني الذي يعني فهم العالقة بين المتلقي والعمل الفني، 

ويكون الحديث هنا للتفسير وليس وضع معايير لالستطيقي ولكن معايير الجمال والفن تعني بوضع تفسيرات 

                                                           
1
  -محمد احمد الغريب عبدربه  -االدب والفن   

https://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=149
https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%C7%CD%E3%CF+%C7%E1%DB%D1%ED%C8+%DA%C8%CF%D1%C8%E5
https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%C7%CD%E3%CF+%C7%E1%DB%D1%ED%C8+%DA%C8%CF%D1%C8%E5


 

دائما، فكل عمل فني يهدف في أساسه أن يكون جديدا وأنه مساحة جديدة للخلق محددة لالستطيقي الذي يتغير 

 واالبداع، فكيف يكون هناك معايير لتفسيره ونقده، فهذه معايير متغيرة تخالف طبيعة العمل الفني
2

، 

 ها بالمتلقي، لذلك المقال يهتم اكثر بالتذوق الفني. وأذا تم الحديث عن هذه المعايير يجب تحليلها في أطار عالقت

  .وهو ما يعني التذوق الفني

 

 : التذوق الفني لالفالم

الصامتة مختلف عن التذوق الفني لالفالم الناطقة، وايضا فيما يتعلق بافالم االبيض االسود  التذوق الفني لالفالم

واسود في فترة وافالم االلوان، فمثال تذوق جماليات االلوان يختلف عن االبيض واالسود، وهناك افالم ابيض 

االفالم الملونة، وما يطلق علي فترة الكالسيكيات مثل فترة افالم النوار، واالفالم الميلودراما، واالفالم التي تصنف 

علي أنها تأسيس للسينما، مثل افالم هيتشكوك التي تتضمن محتوي تقني رائع لنشأة السينما، وايضا تأسيس االفالم 

دي ميكاس و وارهول، فتذوق فيلم لهيتشكوك باالبيض االسود يختلف عن فيلم له ملون، التجريبية مع افالم االندر ل

وقد يكون هناك مشاهد ال يري جماال مثال في فيلم المواطن كين للمخرج اورسن ويلز، فالفيلم به معلومات كأنه 

يلم ويبدي اسبابه، هذه وثائقي بجانب انه باالبيض واالسود، وهناك مشاهد اخر يشاهد جماال كبيرا في هذا الف

 .االختالفات بين التذوق الفني لالفالم تثير ان هناك حالة من الفرادنية للتذوق الجمالي للمتلقي

العمل الفني يساعدنا علي تذوق جماله بشكل اكثر، ولكن ايضا دون فهم ابعاده ونهجه، يكفي ان يسيطر علي 

واذا نظرنا الي السينما، نجد مثال ان هناك حركات سينمائية  ، المتلقي، فحسب الذائقة الجمالية تحصل االستجابة

تريد ان يكون هناك المام بابعادها وطريقة عملها، مثال سينما المؤلف التي نشأت في فرنسا والتي تضمنت 

مخرجين مثل جودار وترفو، وشابرول، ورومير، واخرون، وهي تعتمد علي بعض البديهيات في عملها، ان 

لرؤية، فليس هناك اهمية للقصة، فالمشاهد اذا لم يلم بذلك قد يشعر باالستغراب، ولكن التأثير المخرج صاحب ا

الجمالي ايضا يؤثر عليه، ولكن ال يستحوذه، بخالف ان بعض المشاهدين وفقا لذائقتهم الجمالية ال يهتمون بذلك 

ة في الصورة السينمائية مثل الضوء النوع، وهكذا من االفالم، وايضا ادراك بعض االبعاد التشكيلية والبصري
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والظالم وتاثيره علي المشاهد قد يساعد في تعميق الرؤية الجمالية والتاثير الجمالي، وقد يكون المام بسيط او 

 ،معرفة محدودة بهذه العالقة والتاثير التشكيلي في الصورة

صريات من حيث التشكيل الضوء ( للمخرج الياباني العبقري شينودا تكون الب1971فمثال في فيلم صمت ) 

وااللوان والتكوين واالشياء اقرب الي المدرسة االنطباعية التأثيريه، ومن روداها كلود مونيه، ومن مالمحها ية 

تأثير الضوء على األجسام، فهناك تأثير واضح للضوء علي االجساد في فيلم صمت، لذا كان الظالم الدامس 

لوجوه وعلي بعض االجسام واالشياء ليكون معبراً بشدة ويعطي تأثيراً كيبرا، عنصرا مهماً، ويأتي الضوء علي ا

 ويأتي توظيف الضوء بشكل هاديء وغير متكلف معبرا عن

حالة الشخصيات من معاناة، او رجاء، او حب، او صراع داخلي،  
3

 

الجمالي والتذوق الفني الهائل وهناك كثير من المداخل لالقترب معرفيا وادراكيا لبديهيات االفالم لزيادة التعمق 

لها، فجانب معرفة التوجه الفكري والمدرسي للسينما والتشكيل، هناك ايضا ابعاد تتعلق بأهمية الصورة في الفيلم، 

  ..فخطاب السينما، هو للصورة وفي الصورة ومن اجل الصورة، والصورة هنا تحتاج الي وقفات بديهية الستيعابها

 

ا   امت وتاريخ ظهورهالتمثيل الص:  ثانيا

 

قصيرة ال تنطق فيها كلمات، يؤدي  مسرحيةالعرض على شكل ويتم  .الذي يتم بدون كالم التمثيلهو أحد أنواع 

فيها الممثلون أدوارهم باإليماءات والحركات الجسدية فقط. وقد شاع فن التمثيل الصامت فيما بين القرنين الثامن 

عشر والعشرين الميالديين
4

.  

صامتة، يستخدم الممثلون بصفة عامة قدرا معينا من التمثيل الصامت، فالكثير من المسرحيات ينطوي على فقرات 

عن أفكاره بحركات الذراعين أو الساقين أو الوجه. كما ينطوي فن الباليه الحديث أيضا على  الفنانيعبر فيها 

الجسم، غير الساقين، وتستخدم فقرات ليست رقًصا محضا، يستخدم فيها الراقص حركات تعبيرية ببعض أجزاء 

  .والرقصاألوبرا أيضا قدرا من التمثيل الصامت إلى جانب الغناء وموسيقى اآلالت 

 :   التمثيل الصامت 

يونانية ورومانية. وكلمة ميم مشتقة من اصطالح يوناني التمثيل الصامت )الميم( نوع من األدب الدرامي له جذور 

يقلد، يمثل( وكانت التمثيلية الصامتة عند اإلغريق عبارة عن هزلية تتناول حدثاً بال كلمات.  ) (Mi eistati) يعني

                                                           
3
 السينمامالمح ودالالت للتذوق الفني في :   

:
4
  mimesur TLFi.fr  على موقع واي باك مشين. 2017مارس  24نسخة محفوظة 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
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ً   الميم إما  .فكان في األصل )سكتش( من نوع درامي غالباً ما كان هزلياً ساخراً واقعيا

( التي ظهرت في القرن الخامس قبل الميالد، ومن  السيراكوزية  )الكوميديا  للميم الشعبي  كرةومن األشكال المب

 أبرز مؤلفيها )اينجارموس( و)سوفرون( وكان لها تأثير على الكوميدي في أثينا وإن اختلفت عنها في خلو األولى 

 .من الكورس أو الجوقة والخلفية السياسية

في األزمنة  صورة من صور التسلية الدرامية المعروفة   بأبسط  الصامت في عهد الرومان عرف التمثيل

ً في إطار األنواع الدرامية الحقيقية لقد كان يوجد في  ، الكالسيكية وأكثرها استمراراً.ولم يكن في منشئه مندرجا

 سواق والشوارعجميع أنحاء العالم القديم مهرجون والعبو سيرك واكروبات،يستعرضون فنونهم ومهاراتهم في األ

والساحات العامة إلحياء الحفالت في األعياد وغيرها والقرى الريفية 
5
. 

 

إن أول من أعطى للميم الروماني إيقاعه وشكله األدبي الكاتب )ديسيموس البريوس( في القرن األول ق. م، وكان 

الميم الذي كان موضع احترام مشهوراً في تقديم التمثيلية الصامتة في مهرجان فلورانيا السنوي الصيفي. إن 

وتقدير الشعب الروماني كان مرتبطاً في نشأته بالطقوس الدينية الوثنية التي أخذت تتوارى أمام انتشار المسيحية، 

  ومن المؤكد أن البانتوميم الروماني كان على درجة كبيرة من التنوع والثراء في مجال فن استخدام اإليماء 

الجسد وذلك بعد أن تطور هذا الفن على أيدي بعض الممثلين البارعين أمثال: والحركة واإلشارة ولغة 

 .()اندونيكوس

 ويعود االهتمام بهذا الفن إلى القرن الثاني بعد الميالد في رسالة 

 الذي حدد الخصائص األساسية لممثل الميم )لوسيان ساموساتا(

 ، بقوله: ) يجب أن تتوافر له معرفة سابقة بالموسيقا والميثولوجيا  

 بذاكرة حاده ( وعليه أن يتمتع 

 

 ،تبدو أهمية فن الميم المتزايدة  ومنذ العهد اليوناني إلى يومنا

 )كوميديا ديلالرتي( أو تنوع شعبيته التي بلغت أقصاها في من خالل

 في إيطاليا في القرن السادس عشر، المرتجلة()الكوميديا  
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 صوره من تمثيل صامت ."البانتوميم"..التمثيل الصامت.براعة الممثل وخيال المتفرجين محمود إسماعيل بدر:   



 

 

 

وليست األشكال المألوفة التي  -حيث كان الممثلون يستخدمون األقنعة والكلمة المنطوقة مع اإليماءة واإلشارة 

    .عاشت في صورة متغيرة حتى يومنا هذا سوى امتداد لشخصيات الكوميدي المرتجلة

أصبح التمثيل اإليمائي فناً صامتاً كامالً، فيه يعبر الممثل عن المعاني باإلشارة ليوم، بعد أن تطورت تقنية المسرح 

والحركة والتعبيرات الجسمانية المختلفة. والممثل في ممارسته لهذا اللون الصعب من األداء يجب أن يكون قادراً 

تقديم الكلمة التقليدية في المسرح على التعبير عن فكرة وعاطفة بحيث ال يراود المتفرجين إحساسهم بٍأنهم يفتقدون 

التقليدي. وكما كان الميم في فرنسا في القرن التاسع عشر، فإن الميم الحديث تصاحبه عادة موسيقا متآزرة مع 

حركات الممثل وإيماءاته، وقد تكون الموسيقا غير الزمة في أحيان نادرة. ويمكن استخدام المهمات المسرحية أو 

ور وإكسسوار ومالبس وإضاءة كما هو الحال في المسرحيات الناطقة ويمكن كذلك )لواحق العرض( من ديك

االستغناء عنها اعتماداً على براعة الممثل وخيال المتفرجين
6
. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  اليونان القديمة ورومافي  التمثيل الصامت // ثالثا

 

 :.الرومانية الكوميديا § روما القديمة   اليونانية القديمة و مسرحالكوميديا 

في أول ظهور له في اليونان القديمة ؛ االسم مأخوذ من راقصة مقنعة واحدة تسمى   نشأ أداء التمثيل الصامت

بانتوميموس
7

، على الرغم من أن العروض لم تكن صامتة بالضرورة. كان أول التمثيل الصامت المسجل هو  

Telestēs  في المسرحية سبعة على طيبة بواسطةAeschylus تم تطوير التمثيل الصامت المأساوي بواسطة .

Puladēs  منKilikia  ؛ تم تطوير التمثيل الصامت الهزلي بواسطةBathullos  اإلسكندري. التمثيل الصامت

يالن في ارتجالها )إذا لم يكن )ميميوس( كان جانبًا من جوانب المسرح الروماني منذ بداياته ، موازياً لمهزلة أت

على شكل فواصل ]انصمام[ أو حاشية  Atellanaeهذا األخير من دون شخصياته(. بدأت تدريجيًا في استبدال 

[exodium على مراحل المسرح الرئيسية ؛ أصبح الحدث الدرامي الوحيد في فلوراليا في القرن الثاني قبل ]

. تحت Decimus Laberiusو  Publius Syrusز تقدم تقني على يد الميالد ؛ وفي القرن التالي ، تم إحرا
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 : نفس المصدر السابق  

7
  Moore, Timothy J. (2012) ،Roman Theatre ،Cambridge University Press ،ISBN 9780521138185 



 

حكم اإلمبراطورية ، أصبح التمثيل الصامت هو الدراما الرومانية السائدة ، إذا كانت ثرواتها مختلطة في ظل 

أباطرة مختلفين. قام تراجان بنفي فناني التمثيل الصامت. فضلهم كاليجوال. جعلهم ماركوس أوريليوس كهنة 

ولو. نيرون نفسه كان بمثابة التمثيل الصامت. تميز التمثيل الصامت عن األعمال الدرامية األخرى بغياب أب

 (األقنعة ووجود فنانين من اإلناث والذكور على حٍد سواء. تضمنت شخصيات األسهم الرصاص )أو أرخميموس

 والدائن أو الغبي ، والزعيم ، أو الزاني العبادة. 

  أوروبافي القرون الوسطى 

في العصور الوسطى في أوروبا ، تطورت األشكال المبكرة من التمثيل الصامت مثل المسرحيات اإليمائية  

ديبوراو العديد من السمات ع عشر في باريس ، عزز جان جاسباروالعروض الغبية الحقًا. في أوائل القرن التاس

 الشخصية الصامتة في الوجه األبيض. -في العصر الحديث   التي أصبحت معروفة

 في المسرح غير الغربي  

المسرح الموسيقي الهندي الكالسيكي ، على  .تتجلى العروض المماثلة في التقاليد المسرحية للحضارات األخرى

ا عبر إيماءة الرغم من تسميته بالخطأ "رقصة" ، هو مجموعة من األشكال المسرحية يقدم فيها المؤدي سردً 

منمنمة ، ومجموعة من أوضاع اليد ، وأوهام التمثيل الصامت للعب شخصيات وأفعال ومناظر طبيعية مختلفة. 

أحيانًا يصاحب األداء التالوة والموسيقى وحتى الحركات اإليقاعية. تذكر ناتيا شاسترا ، وهي مقالة قديمة عن 

في كاثاكالي ، تُروى قصص من المالحم  ، أو موكابينايا.المسرح من تأليف بهاراتا موني ، األداء الصامت 

بتعبيرات الوجه وإشارات اليد وحركات الجسد. تصاحب العروض األغاني التي تروي القصة بينما يمثل   الهندية

كبير لقد أثر تقليد نوه الياباني بشكل  الممثلون المشهد ، يليها الممثل بالتفصيل دون دعم الخلفية لألغنية السردية.

على العديد من ممارسي التمثيل الصامت والمسرح المعاصرين بما في ذلك جاك كوبو وجاك ليكوك بسبب 

على الرغم من أن البطوو يشار إليه غالبًا على أنه شكل من  استخدامه لعمل القناع وأسلوب األداء البدني للغاية.

 ح أيًضا.أشكال الرقص ، فقد تم تبنيه من قبل العديد من ممارسي المسر

 

 

ا : التعبير الجمالي في التمثيل الصامت :   رابعا

 ( 1918في فيلم حياة الكلب)
8

، تشارلي شابلن قبل عمل إتيان ديكرو ، لم يكن هناك أطروحة رئيسية  

حول فن التمثيل الصامت ، وبالتالي فإن أي إعادة إنشاء للتمثيل الصامت كما تم إجراؤه قبل القرن العشرين هو 

يلة جديدة تخمين إلى حد كبير ، بناًء على تفسير المصادر المتنوعة. ومع ذلك ، جلب القرن العشرين أيًضا وس

إلى االستخدام الواسع: الصورة المتحركة. كانت القيود المفروضة على تقنية الصور المتحركة المبكرة تعني أنه 
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 37ص.  1974مارس  7برويارد ، أناتول. "اضحك قبل الموت." اوقات نيويورك.   



 

يجب سرد القصص بأقل قدر من الحوار ، والذي كان يقتصر إلى حد كبير على العناوين البينية. هذا يتطلب غالبًا 

إلى حد كبير من المرحلة. وهكذا ، لعب التمثيل الصامت دوًرا مهًما  شكالً منمقًا للغاية من التمثيل الجسدي مشتق

في األفالم قبل ظهور األفالم الناطقة )األفالم ذات الصوت أو الكالم(. تم استخدام األسلوب المحاكي للتمثيل 

رلي شابلن السينمائي لتأثير كبير في الفيلم التعبيري األلماني. الكوميديون السينمائيون الصامتون مثل تشا

وهارولد لويد وباستر كيتون تعلموا حرفة التمثيل الصامت في المسرح ، ولكن من خالل الفيلم ، سيكون لهم 

تأثير عميق على التمثيل الصامت في المسرح الحي بعد عقود من وفاتهم. في الواقع ، قد يكون `` تشابلن '' 

والكاتب والمخرج الفرنسي الشهير جاك تاتي شعبيته  أفضل التمثيل الصامت في التاريخ. حقق الممثل الكوميدي

األولية من خالل عمله كتمثيل صوتي ، وفي الواقع لم يكن ألفالمه الالحقة سوى الحد األدنى من الحوار ، حيث 

اعتمد بدالً من ذلك على العديد من الكمامات البصرية المصممة بخبرة. كان تاتي ، مثل شابلن من قبله ، يقوم 

 حركات كل شخصية في أفالمه ويطلب من ممثليه تكرارها. بتمثيل

 

 

 في األدب 

رواية المؤلف الكندي مايكل جاكوت األولى ، الفراشة األخيرة، يروي قصة فنان التمثيل الصامت في أوروبا  

المحتلة من قبل النازيين الذي أجبره مضطهدوه على األداء لفريق من مراقبي الصليب األحمر. هاينريش بول 

هانز شنير ، الذي انزلق إلى الفقر والسكر الحائز على جائزة نوبل المهرج يروي سقوط فنان التمثيل الصامت ، 

" ، تصور مأساة مالك Coulrophobiaالقصيرة ، " Pushcartبعد أن تخلى عنه حبيبه. قصة جاكوب أبيل 

 Gorilla myالعقار الذي ينهار زواجه ببطء بعد أن استأجر شقة إضافية لفنان التمثيل الصامت. يروي فيلم 

Dreams ريال نوار" قصة غوريال ناطقة تتعاون مع التمثيل الصامت من الكوميدي المسلوق "الغوTelests 

  .الخارق للتحقيق في جريمة قتل 

 

 

 

 

 

 

ا   افالم شارلي شابلن التمثيل الصامت في :خامسا

  



 

ممثل إنجليزي، كوميدي، وصانع أفالم، عمل في الصور المتحركة في فترة  (1977-1889) تشارلي تشابلن

. خالل سنواته األولى في السينما، اصبح محبوب الجماهير في جميع 1967حتى  1914زمنية ممتدة من عام 

كان يعتبر الشخص األكثر شهرة على هذا الكوكب في العقدين  ."أنحاء العالم في شخصيته الشهيرة "الصعلوك

و ، وبينما ه1913.ولد "تشابلن" في لندن وبدأ يمثل على خشبة المسرح في سن التاسعة. في عام 1920و  1910

لماك  استوديوهات كيستونالكوميدية، قبل عقدا للعمل في  فريد كارنوفي جولة في الواليات المتحدة مع مجموعة 

ترة عمله في كيستون، بدأ كتابة وإخراج بعض األفالم التي مثل فيها بدور البطل فيها. في عام خالل ف .سينيت

، بدأ "تشابلن" 1918في عام  .موتوال فيلم، وبعد سنة وقع مع مؤسسة استوديوهات إسانايوقع تشابلن مع  1915

، يونايتد آرتيستثم من خالل  فيرست ناشيونالاطلقها من خالل استوديوهات  في إنتاج أفالمه الخاصة، في البداية

في أواخر األربعينيات  .وديفيد غريفيث، دوغالس فيربانكس، ماري بيكفوردوهي شركة شارك في تأسيسها مع 

، اتهم "تشابلن" بأنه متعاطف مع الشيوعية، مما أدى إلى نفيه. وظل من الرعايا 20وأوائل الخمسينات القرن 

، تم إلغاء أضواء المسرحلحضور العرض األول لفيلمه  1952البريطانية، وبينما كان يسافر إلى إنجلترا في عام 

تصريح دخوله إلى أمريكا
9

 

 ، حيث ظل بقية حياتهسويسراوفي نهاية المطاف استقر تشابلن في 

  .وقدم آخر فيلمين له في إنجلترا 

  أكاديمية فنونخالل حياته، حصل "تشابلن" على ثالث جوائز من 

 األول، المعقودة  جوائز األوسكارفي حفل  .وعلوم الصور المتحركة 

  ، رشح أصال ألفضل ممثل وأفضل مخرج1929مايو  16في  

  وألقت األكاديمية ترشيحين لها، وحصل ."(1928) السيرك" لفيلم 

 .على الجائزة الفخرية ألفضل كتابة، إخراج، إنتاج، والعمل 

، عاد إلى الواليات المتحدة بعد ما يقرب من عقدين لتلقي جائزة فخرية أخرى، وهذه المرة لجميع 1972وفي عام 

 إنجازاته في السينما. 

 

  .جائزة األوسكار ألفضل موسيقى تصويرية "وفي السنة التالية، حصلت شابلن في فيلم "أضواء المسرح
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  Robinson 572، صفحة. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1928)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 

عاما، إال أنه لم يعرض في منطقة لوس انجلوس حتى  20ضى على فيلم "أضواء المسرح" على الرغم من أنه م

 ، ولم يكن مؤهال للحصول على جائزة األوسكار قبل ذلك الحين. 1972عام 

 لفيلم وأفضل سيناريو أصلي ألفضل ممثل 1940كما حصل "تشابلن" على ترشيحات لجائزة األوسكار في عام 

."الديكتاتور العظيم"
10

 

وتأليف  1925لي الصامت ، أخذ الفيلم األصحمى الذهب، أصدر "تشابلن" نسخة جديدة من فيلم 1942في عام 

. رشح فيلم "حمى الذهب" ألفضل موسيقى )عزفت 1925وتسجيل النتيجة الموسيقية التي لم تصدر في عام 

من عام ."السيد فيردو" لسيناريو فيلم 1947للدرامية أو الصورة الكوميدي(. وكان آخر ترشيح له في عام 

 الطفل، (1917) المهاجر :األمريكي السجل الوطني للفيلم، تمت إضافة ستة من أفالم "تشابلن" إلي 2011

 والدكتاتور العظيم، (1936) األزمنة الحديثة، (1931) أضواء المدينة، (1925) حمى الذهب، (1921)

، الذي يظهر فيه "تشابلن" في دور صغير غير رئيسي. (1928) "جمهور العرض" كما تم اختيار فيلم .(1940)

لما كان الرهن  – 3 .ألعماله في الصور المتحركة ممر الشهرة في هوليوودحصل "تشابلن" على نجمة في 

االلتزامات الراهن لذا وتا سيسا على ما تقدم يمكن القول بانه  الحيازي عقد ملزم لجانبين ولم يدرج القبض  ضمن

( الفقرة االولى  1322عقد الرهن الحيازي في القانون المدني العراقي  هو عقد عيني  وذلك حسب نص المادة )

(12̟ ) 

 

  

 افالم رسمية : 

تتألف الفيلموغرافيا  .سيرتي الذاتيةرسمية خاصة به مع نشر كتابه،  فيلموغرافيا "أسس "تشابلن 1964في عام 

التفاصيل إليها في السيرة الذاتية  تمت إضافة المزيد من 1985. في عام 1914فيلم تم إصدارها منذ عام  80من 

، (1967) "كونتيسة من هونغ كونغ"وفنه"، والتي شملت الفيلم األخير لتشابلن،   تشابلن:حياته"لديفيد روبنسون، 

، وهو فيلم كيستون قديم يعتقد حتى "صائد اللص" مع اكتشاف فيلم 82تم إضافة الفيلم  2010. في عام 81كرقم 

 .اآلن أنه مفقود

(1928) "السيرك" بما فيها فيلم صامتة "كانت جميع أفالم "تشابلن
11

، على الرغم من أن العديد منها أعيد 

كانت أساس  (1936) واألزمنة الحديثة (1931) أضواء المدينةإصدارها بإضافة موسيقى تصويرية. أن أفالم 

                                                           
10

  The Academy of Motion Picture Arts and Sciences" ،The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ،2009 مؤرشف ،

 .2009نوفمبر  25عليه بتاريخ  ، اطلع2019يونيو  1من األصل في 
11

   "Films Selected to The National Film Registry, Library of Congress 1989–2008" ،19في  األصل، مؤرشف من مكتبة الكونغرس 

 سبتمبر 30، اطلع عليه بتاريخ 2014أكتوبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_(%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_(%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1947)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1947)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1917)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1917)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1921)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_(1931)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1967)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1967)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1914)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1914)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1928)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_1928)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_(1931)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://web.archive.org/web/20141019091952/http:/www.loc.gov:80/film/titles.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
https://www.loc.gov/programs/national-film-preservation-board/film-registry/complete-national-film-registry-listing/


 

موسيقى تصويرية التي تتكون من موسيقى ومؤثرات صوتية، مع  األفالم الصامتة، على الرغم من أنها قدمت مع

كونتيسة "حديث متسلسل في آخر الفيلم. كانت آخر خمسة أفالم لتشابلن بحوار كالمي. وبصرف النظر عن فيلم 

  .ملم باألبيض واألسود 35من هونغ كونغ"، تم تصوير كل أفالم "تشابلن" في مقاس 

ي أخرى، فإن تواريخ العرض، أسماء الشخصيات، والتعليقات التوضيحية باستثناء ما يشار إليه من نواح

( 1965المعروضة هنا مستمدة من السيرة الذاتية لتشابلن، من كتاب روبنسون، و"أفالم تشارلي تشابلن" )

  .بواسطة جيرالد ماكدونالد، مايكل كونواي، ومارك ريتشي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثالث الفصل 

 البحث إجراءات

 

 

 

 

 

 

 جراءات البحثأ

 اولا : منهج البحث

  .لتحقيق اهداف البحث مالئمةنهج الوصفي التحليلي لكونه اكثر ملاعتمد الباحث ا

 

 البحث مجتمعثانيا ا:

 



 

، الستوديوهات كيستونفيلما  36 وهي مجموع االفالم التي ظهر فيها تشارلي شابلن في استوديوهات كيستون

  ماك سينيتالتي أنتجها 

 وكما هو موضح في الجدول االتي :

 

 

 

 

 

 

 1جدول رقم                                                         

 عينة البحثثانيا ا:

ظهر فيها التعبر الجمالي تكعينات ( 3عددها ) (لتحقيق هدف البحث هامتمالبسبب (قصدية  اتاختار الباحث عين 

  : التاليه مالفوالتي تتمثل باال والسمات الجمالية في التمثيل

ا : ادوات البحث   ثالثا

 من بين االدوات التي استخدمها الطالب هي :

 المالحظة ، المقابله ، فظالً عن فقرات التحليل 

ا : تحليل العينات  رابعا

 العينة الولى :

  سباقات سيارات األطفال في فينيسافلم  -

Kid Auto Races at Venice  

  : طاقم التمثيل

 فيلم كوميدي —سينما : صامتة  الصنف الفني                                     لمتشردا - تشارلي تشابلن 

 1914:   تاريخ الصدور

   هنري ليرمان : المخرج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AF


 

 مخرج الفيلم - هنري ليرمان 

 مصور - فرانك دي وليامز 

  فتي - جريفيثغوردون 

  فتي -بيلي جاكوبز 

  فتاة -تشارلوت فيتزباتريك 

  فتاة –ثيلما سالتر 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل رقم )                           

 المتشرد الصغيرأول ظهور لشخصية                                               

 

بطولة تشارلي تشابلن وهو أول ظهور لشخصية "المتشرد  1914هو فيلم أمريكي صامت أُنتج في سنة 

الصغير" للجمهور، رغم أن أول فيلم تم إنتاجه يُظهر هذه الشخصية هو فيلم مأزق مابل الغريب الذي ُصور قبل 

 ببضعة أيام إل أنه صدر بعده بيومين. ينيسڤسباقات سيارات األطفال في 

 ( كان الفيلم الثاني لتشارلي تشابلن1914اقات سيارات األطفال في ڤينيس )سب

 

 الصامتركبة عنصرا مهما لخلق بناء شكلي وجمالي في الفيلم ملتعتبر الحركة ا المؤشر االؤل :

دورا هاما لخلق متغير شكلي يعمق البعد  األخرىزياء عند توظيفها من عناصر الوسيطة اال: تؤدي  انير الثالمؤش

 الصامت الفلم في االجمالي والدرام

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kid's_auto_races.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83_%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83_%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AF


 

 

 (2عينة رقم )

 مأزق مابل الغريبفلم  -

Mabel's Strange Predicament 

    طاقم التمثيل

 مابل -مابل نورماند 

  المتشرد –تشارلي تشابلن  

 زوج -تشيستر كونكلين 

 زوجة -أليس دافنبورت  

 حبيب -هاري مكوي 

 نزيل الفندق -هانك مان 

 حمال –آل سانت جون 

 (2شكل رقم )                                                        

وهو أول فيلم يرتدي فيه تشابلن  وتشارلي تشابلن مابل نورماندفيلم أمريكي كوميدي صامت بطولة 

 .المتشردزي 

 تعميق الجانب الجمالي خصوصا الفلم الصامتالمؤشر االؤل : 

تم توظيف االزياء بطريقة متناسقة بغية خلق مستوى شكلي يميز هذه التمثيل وفي الوقت ذاته :  الثانيالمؤشر 

 .البطل الذي يؤدي الدور الرئيس فيها

 

 

  

  

 

 فيلم قصير:  التصنيف

 سينما صامتة  — فيلم كوميدي :الفني الصنف

  مابل نورماند :  المخرج

 استوديوهات كيستون : المنتجة الشركة

 تشارلي تشابلن —السيناريو: هنري ليرمان 

 1914  الصدور فبراير تاريخ
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 (3عينة رقم )

 (1914صائد اللص )فيلم فلم  -

، تم 1914، وهو فيلم كوميدي أمريكي صامت من عام  (A Thief Catcherصائد اللص )باإلنجليزية: 

 .في استوديوهات كيستونإنتاجه 

 

 طاقم التمثيل

 : رئيس فورد ستيرلينج    

 تشارلي تشابلن: شرطي )أونكرديتد(    

 وليام هوبر: شرطي )أونكرديتد(    

  جورج جاسك: شرطي )أونكرديتد(    

 إدغار كينيدي: مخادع )أونكرديتد(    

 روب ميلر: شرطي )أونكرديتد(    

 (ماك سوين: مخادع )أونكرديتد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 3شكل رقم                                                      

 



 

 

 لفلم الصامتوتعميق البعد الجمالي لمهما لخلق  : يعد النص الضوئي عنصرا المؤشر االول 

 

دم بها صانع العمل فكرتة يق تكون االزياء مادتها األساسية لل كشف عن الطريقة التي:  الثانير المؤش

 ورؤيته.

 

 

 

 

 

 



 

     

 الرابعالفصل      

 النتائج

 واالستنتاجات

 والتوصيات

 



 

 

 

 

 البحث نتائج اول :

يشكل في هذا الفن لغة للفعل الدرامي الذي يعبر عن األحاسيس واألفكار  جسد الممثل تبين للباحث ان (1

  .وجمالية الشكل فيهباإليماءة واإلشارة والحركة واألوضاع الجسدية 

من  الداخلية حينما يصمم بحرفية المشاهدخصوصا في  الصامتكان للنص الضؤئي اثره البالغ الفالم .  (2

 .  عطي جمال وابهارا للمتلقييل قبل فنان محترف بهذا التخصص

 .مهما من عناصر الشكل لهذا النوع إذ تعد عنصراً  الصامت الفلموقعها في  زياءاأل كشفت.  (3

 

 

ا     الستنتاجات:  ثانيا

 

ايصال التعبير عن المشاعر وعن األفعال باإليماءة وقد يختصر التعبير بفكرة او شعور او عاطفة او قصة  (1

 .وال يصاحب ذلك أي نوع من الكالم

 . يختلف عن الرقص حيث يحتاج الى عواطف حقيقية ودوافع واضحة وتركيز قوي (2

على ثالث عناصر اساسية لها عالقة بالمتفرج وهي العنصر  عتمد العمل الدرامي المجسد على المسرحي (3

 .البصري والعنصر السمعي والعنصر الحركي

ذا كان العنصر السمعي يعتمد على االلقاء والمؤثرات الصوتية فان العنصرين االخرين يعتمدان على ا (4

 . الصامتبالفيلم  تصو اال يصاحبهلحركة الصامتة التي التعبير الصامت وا

االمكانيات التعبيرية الدالة للجسم االنساني بعد استبعاده لكافة الفنون الدخيلة على فن البانتوميم من ادب  (5

 ومناظر وموسيقى ومالبس ..الخ محاوال البحث عن نوع من االداء التمثيلي الصامت

 



 

ا : التوصيات  ثالثا

 اجراء دراسات اخرى تختص بالقيم التربوية لألفالم الصامتة . (1

    . صامتا  بوصفها سينما ذات طابع األمريكيةتاريخ السينما  الباحث بدراسة يوصي (2

 

 المصادر

  مالمح ودالالت للتذوق الفني في السينم -محمد احمد الغريب عبدربه  -االدب والفن  -

 اعيل بدر"البانتوميم"..التمثيل الصامت.براعة الممثل وخيال المتفرجين محمود إسم -

 (اإلنجليزية )IMDbعلى موقع  سباقات سيارات األطفال في فينيسا -

 اإلنجليزية )IMDbعلى موقع  مأزق مابل الغريب -

 )اإلنجليزية( IMDbصائد اللص على موقع  -
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