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 :التمثيل في القرن السابع عشر: سابعا  

وظهرر  المسرح ح العح رة تميز هذه الفترة بنهضة المسرح في العهد اإلليزابيثي في انكلتررا          

كرحرر واحترر   :وثليرحه ككسررير)وظهرر  الكترحا العمرحه وهر   رد  واال الكة ريكية الأدثردة   ثرح  

 سرررروي و مثررري ينأليرررز  برررح ن فررري اصالا اإلنأليرررز   حارررة واصالا العرررحلمي رح رررة   رررمي 

اصغنيررة "  رررنيتم 853 سررروية و 83 رمحلررم  ردرررالة وهرري تتكررر   ررد " كررحرر الرينيررة"بـررـ

واثنتيد  د القصص الشعرثة وبعض القصحئد الشعرثة وقد تردمر   سررويحتم و رمحلرم " القصير

وارح  التمثيري ( .يلى اي اللغحت الحية وت  تمثيلهح  اثرر بكثيرر  رد  الفرحت    احتر   سرروي   رر

مثلريد فري واح  الردح  ثمثلر   الوا  النسحء ويحل  ككسرير فري  برترم للم  في هذا العهد ككليحً 

وارح  الممثلرر  ثرتردو   ةبر       ثقتربرا  د الحقيقة في اة ه  وورارحته ( هح ل ) سروية 

 .رصره  وبلده  ولي   ةب  رصر المسروية وبلدهح

د الكتررحا  رر: دررح   ا رريد)وفرري فرنسررح تراررزت الكة رريكية الأدثرردة بمهررر  اتررحا  ثرري         

لرررث  الرابررر رشررر  لرر   نشررخ  ررة  رصررر الملرر  اصالا الفرنسرري المسررروييد الرئيسررييد فرري

بيررثني    ":  راً  رد كرعراء الررةي   و رد  كرهر  سررويحتمالمأيد الكحت  يلى واح  كرحر فرنسح

ال ا يررة  ويحقررة ذات كرركي اة رريكي بحرر    -والهررح تراديرردثحت " و فيأينرري   وفيررد    و  ررتير

ثعتررر  رردا الفرد المسرروي الكة ريكي و  كحرر  سروي فرنسري اريرر :ار ني بيير)و ( .بسيبة

 يليرر   " نهررح  ه8381 ووضررر ررردالا  ررد المسرررويحت الترري   ررذت تنتشررر فرري رررحه. فرري فرنسررح

الترري " السرريد"و ررد  سرررويحتم الهزليررة الم  ررحوثة  ثرري "اليتنررد   اص  لررة   واق القصررر  التحبعررة 

و رد   وا  رح اتررم . و قري رليهح المتفردر  بحمح رة فحئقرة الرار  8383  ثل  في  وا ر رحه

ولقرد   رضرا فري المأمرر العلمري الفرنسري ه8361 وتعيد رحه"   برليرا  هر اس   ينح" ثضح 

فرثردا بريد  قرانرم   رد ذلر   هحفرة وسرم فري تلمر  العنصرر تميز فنم بخصحئص ردة دعلر   نرم 

الم  رررر   وا رررتغةلم فررري كرررعره  و رررعيم الررردائ  ياتشرررحر الحركرررة المثيررررة والحرارررة لعرايررر  

 : ررليير)و .(المتفرديد  وبرارتم في  لق المراق  الحردة التي تعيد يلى الحركة ت ن هرح وتعقردهح

فرري تررح ثف الفررد  الكر يرردثح   وثُعررد  وررد  هرر    ررحتذةفرنسرري وكررحرر  الرر  ار يررد   سررروي 

 رد  88 نهرح   سرروية 55ورالي  بتمثيي وقحه  "الكر يدثح الراقية"المسروي اصو وبي و ا   

  يريرر   غرر   ويريرررر  د  ررة اصنوا    د  ررة الزودررحت : "ت ليفررم  و ررد  كررهر  سرررويحتم

الررذ  اقترسررهح  ررد "   ررردو الرشررر  النسررحء العحلمررحت  المرررثض بررحلره   ا فيتيرثررر والرخيرري   نفررم

  التي تنحو  فيهح النفرحق الردثني  يريرر تسرر   سرويتم  (بةوت ( الرو حني سروية الشحرر 

لرررث  الرابررر رشررر  لرر   يحلرر  بحرقررم ويًررح  لكررد القسرري  رليررم لد دررة    الكنيسررة فرري غضرر 

 .(القر  التح ر رشر واقتُرس   سرويحت لم  د  ََواِ ر  ا تبحا ومحثتم  فرنسح

      : مميزات مسرحيات موليير -

 .الشخصيحتالررارة في تصرثر  -8

 .تكرثد المراق  والقد ة رلى اإلضححك -2
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  .والعحل   و وبح في المسرح اح  لمرليير ت ثيرا اريرا في تبرثر -8

هررر  ررد  كرهر الممثلرريد الررذثد برررنوا  فري هررذه الفترررة وفرري (  8385-8531بيربررح )وثعرد         

  رح  الوا  النسرحء فقرد بررن فيهرح (. ربيري  المل  ليرر  هح ل )تمثيي  الوا   سرويحت ككسرير  ثي

.                  كلترا في رصر رررالة الملكيرةوقد ظهرت النسحء صو   رة رلى المسرح في ين. الممثلر  الغلمح 

 و الكة ررريكية الأدثررردة تسرررمية  يلقهرررح النقرررحال  بعرررد التبرررر  الححاررري فررري ( النيرررر اة ررريكية)  رررح 

الكة يكية   والتي وحول     تنمر يلى اص ر  نمرة تأمر بريد المرضرررية الأح ردة للكة ريكية 

وقد بد ت هذه المد  ة في المهر  رلى ثد اي  رد   دثدةالقدثمة والذاتية المتبرفة للرو حنسية الأ

درحئزة  ورحئز  رلرى ونحقد  البي و سروي كحرر )تر حس  تيرنز يليرت الكحت  واصالث  اص رثكي 

اترر  ه 8535 ثنرحثر 6 وتررفيه 8333  ررتمرر 23 ُولررد فريه 8563ررحه  فرري نربري فري اصالا

  بعرررحء   الردرررح  الأررررر  اص ض اليررررحا    لفررررال بروفرررروك  غنيرررة وررر  دررري( قصرررحئد  ثررري"

امرح  نرم احتر   .ووفلرة اراتيري درثمة فري الكحتد ائيرة:  د  سرويحتم .والربحريحت اص بر  الر حال

  ثر    ه8586فري  المملكرة المتحردة وانتقري يلرى الريثحت المتحردة اص رثكيرة ُولد يليرت في  " قحلة

   ثتشرح الن وغيرره   رد النقرحال المعحاررثد.  .   و (.8521 الررثبرحنييد فري ارح  ورد الررحثرح 

وتعررد فرنسررح الرلررد اصه صاثررر المررذاه  اصالبيررة والفكرثررة فرري  و وبررح  و نهررح المررذه  الكة رريكي  

وضع  لرم اص ر  والقراررد النحبعرة  رد اصارر  هي التي قنن  المذه  و –امح   ثنح  –وفرنسح 

 .اليرنحنية

رلى ثد ارح  اصالبحء  ثي براحتشير .. ث  انتشر المذه  في يثبحليح وبرثبحنيح و لمحنيح         

   الكة يكية  ذه   البي ثقر  رنم  ترحرم ينم ثرلر  المثي اإلنسحنية الثحبتة احلحق   وككسرير

العنحثة ب  لرا الكتحبة وفصحوة اللغة و بخ اصالا بحلمرحالئ  والخير والأمح   وثهدر يلى

اص ةقية  وثعترر ككسرير  ائد المد  ة الكة يكية في رصره  ولكد المذه  الكة يكي 

( ه8188 – 8383نيكري برالر )الحدثث ثنس  يلى المد  ة الفرنسية  ويث ترنحه النحقد الفرنسي 

المذه  الكة يكي الحدثث رلى  فكح  هح ة  نهح  تقليد اصالا  وثقره  في اتحبم الشهير رل  اصالا

هر اص حس والمعيح  لفلسفة الأمح  ( العقي)اليرنحني والرو حني  د بعض ايتأحهحت  وارترح  

في اصالا  فضةً رد دعي اصالا للصفرة المثقفة المر رة ولي  لسراال الشع   ر ايهتمحه 

 د دمح  التعرير  رلى نحر تتحقق  عم فكرة تحليي النف  بحلشكي واص لرا و ح ثستترر ذل  

و د  ه  الأران  التي تستحق   الرشرثة والكش  رد   را هح ب  لرا بح ا والقيق و رضرري

التعليق في الكة يكية  نهح تعلي  د قد  اصالبيد اليرنحني والرو حني  ر ا ترحيهمح بحلتصر ات 

ا للعراي  اإلنسحنية فإ  اهتمح حتهمح تردم بحلد دة الرثنية  و غ   ح فيهمح  د تصرثر بح 

اصولى يلى البرقحت العليح  د المأتمر و بمح ا تترر ذل  اينصرار رد ايهتمحه بحلمشكةت 

 .ايدتمحرية والسيح ية

 :التمثيل في القرن الثامن عشر: ثامنا  

في  نتص  هذا القر   ارح الممثي العنصر الرئي  في العمي المسروي ويث تفرق ردال       

هر  د  كهر : تر حس نرترتر  ) د الممثليد في  و بح واكتهروا في اصالاء واح  رلى    ه  

 الممثليد في القر  الثح د رشر الذثد  ودثرا النقلة النررية في اصالاء التمثيلي في  و بح والعحل 

وفي نهحثة هذا القر  ظهر  رد  (  مح دعي الممثي ثصرح العنصر الرئي  في العرض المسروي

 .تصني  الممثليد يلى  رات  فهنحك  مثلر اصالوا  الرئيسة وهنحك  مثلر المأمررة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF_(%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF_(%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF_(%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF_(%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
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 د  رم   مثلي هذا القر  في ينكلترا وبحإلضحفة ( 8115-8181الثفد غح ث )و رترر          

تم في اصالاء اح   دثراً  حنكحً وككي فرقة  اينة واح   د  برن الممثليد يلى  رهرتم و يبر

في ينألترا  حرت ( التراديدثح)هي  د  كهر  مثةت الم  حة : ح ة  يدونز)فيهح الممثلة 

الأمهر  الغربي والنقحال بصرتهح القر  وكخصيتهح الأذابة التي  ارح   رضرًرح للشعراء 

 ويث فشل   يدونز    يدونز ابنة الممثي اإلنأليز   ودر امري واحن    والر ح يد في الغرا

و  د ث  ااتسر   ررة  اثر في التمثيي في المقحيعحت   اممثلة رلى  سرح الثفيد دح ث  في لند 

 " الثفد غح ث "ه     بعد وفحة 8132واص ثحر اإلنأليزثة وانضم   رة   رى لفرقة دح ث  في 

واح  غح ث  ثمح س تمثيي اصالوا  الأحالة والهزلية (  .المرةو ورنت نأحًوح بحهًرا في هذه 

 .بحلقد ة نفسهح و قترا   لربم في التمثيي  د البريعي

 

 

 رتمد الممثلر  في هذه الفترة رلى  ررته  الخحاة في التحرك رلى الخشرة واحن   عم          

المشحهد المسروية تقده في  قد ة المسرح ويث ثق  الربي في المراز و د ورلم ثأتمر 

واح  الممثلر  ثردهر   بحبه  يلى الأمهر   رحكرة وي ثردهرنم يلى الممثليد   اآل رو  

ل  تستخده الفرق المسروية  ثة   ثحث رلى  شرة المسرح وي  نحظر  سروية ويي و  اآل رثد

 :دح ل   حاليد)ه تمكد الممثي 8156وفي رحه   واح  للممثليد الو  في ا تمرا ثة العمي  نحال اً 

وهر واود  د  اثر الممثليد اينأليز كهرة في وقتم  و تمكد في  الم  حو  امح هر الحح  في 

( كحثلرك في  سروية تحدر الرندقية لشكسرير) ثغير الصر ة التقليدثة لتمثيي الو    .( الهزلي

ويث   رغ رلى الشخصية لمسحت نقدثة وهكذا اقترا   لرا التمثيي  د البريعة وابتعد رد 

 .الشكةنية

 :من األعراف التي ظلت سائدة في هذا القرن ما يأتي -

 .ثمثي الممثلر  في  قد ة المسرح -8

 .ثعبي الممثي ظهره يلى المتفر  ييةقحً ي  -2

 .قد ثترحال  الممثلر  المراقر  ويحنحً  -8

 .ثلأ  الممثي يلى ييحلة الصر حت والت وهحت للت ثير -6

اح  الممثلر  ثفرقر  في اصالاء الصرتي بيد الأملة المهمة بحص رى غير المهمة ورند يلقحء  -5

 .المتفرديدالأملة المهمة اح  الممثي ثنتمر تصفيق 


