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 :المسرح الهندي والصيني والياباني: خامسا  

فيما أنحسر التمثيل في أوربا بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية ظهر في الهند مسرح له         

ميزاته التي تختلف عن تلك التي لدى األوربيين في القرن الرابع والخامس بعد الميالد حيث تميز 

 :المسرح الهندي بالتالي

رامايانا ) بدورها على أشعار المالحم اعتمد المسرح الهندي على الطقوس الدينية التي اعتمد  -1

وهو إله هندوسي وبطل شجاع وتنسب إليه هذه الملحمة  هي قصيدة ملحمية هندية وبطلها راما: 

من الشرير رواج وله وهي من  هانومان وقد استطاع إنقاذها بمساعدة اإلله القرد سيتا وهو زوج

: المهابهارتا)و (  .الهند ومازلت مشهورة حتى زمننا هذا في دوسالهن القصص التي يقدسونها

جزءاً هاماً من ثقافة شبه القارة الهندية، وهي نٌص هي من احد المالحم الهندية الكبرى تشكل 

ضمن تقليد راسخ   أحداثها محاولة لمناقشة األهداف اإلنسانية، رئيسي من نصوص الهندوسية

يحاول تفسير العالقة بين الفرد والمجتمع والعالم، وطبيعة الذات وكانت العنصر الجوهري في 

 (.لغة اإلشارة واإليماءة والرقص

 .اعتمد اإلشارة واإليماءة والرقص في عروضه وأكد عليهما -2

 .د في الدرجة الثانية من األهمية تأتي الموسيقى واألناشي -3

 .محاكاة الصفة الحقيقية والحياتية وليس العاطفية -4

وأعتمد هذا ، أما في الصين استمر نوع من المسرح في نهاية القرن الرابع الميالدي          

التي اقتبست موضوعاتها من األساطير والقصص ( أوبرا بكين) النوع على عنصر الغناء وسمي 

واالعتماد على الماكياج ، ية الصينية وكانت الموسيقى عنصراً فاعالً مرافقاً للنبرة والعلو الشعب

كما يلجئون إلى اإليماءة ، والحركات البهلوانية والرقص واستخدام أدوات القتال ببراعة فائقة 

م ويتميز الممثلون الصينيون بالقدرة على االرتجال بحكم حفظه، واإلشارة والحركة المعبرة

 .وتتميز أيضاً بكونها شخصيات نمطية، ومعرفتهم بمالحمهم وأساطيرهم 

أما المسرح الياباني فيرجع إلى القرن الثامن الميالدي حيث يعتمد هذا النوع من المسارح 

هو : نو) على العنصر العقائدي الذي يظهر عن طريق الغناء والرقص ويسمى 

يقوم الممثلون فيه بارتداء أقنعة، ويتخاطبون باستعمال نفس نبرة الصوت،  ياباني مسرحي فن

تنتصب خشبة المسرح في الهواء الطلق، . موسيقية مزودة ببعض اآلالت التقليدية تصاحبهم فرقة

لهذا الفن سحره الخاص، وترمز األقنعة وأشكالها . وتدعم سقفها أربعة من العواميد الخشبية

الذي ( .ويقد هذا النوع من المسرح إلى كبار النبالء واإلقطاعيين، المختلفة إلى شخصية حاملها

ويعتمد على األسلوب الصارم في ( زيامي)الرقصات وتعبيرات إيمائية وغناء مفخم هو خليط من 

أما النوع الثاني الذي ظهر في القرن السابع عشر فهو يسمى ، طريقة التمرين وفي حرفة التمثيل 

عكس فنون  .فترة إيدو إلى المسرح يرجع تاريخ هذا .الياباني من أنواع المسرح :الكابوكي) 

، حظي هذا الفن بشعبية كبيرة، كان انتشار فن (كمسرح النو)المسرح التي كانت سائدة آنذاك 

من أهم الخصائص التي  المسرح قبلها محصورا داخل أوساط رجال البالط والنبالء واإلقطاعيين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
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ودة بالعديد من تميز هذا المسرح عن غيره هي خشبته التي يمكن أن تلف حول نفسها، وهي مز

اللوازم، على غرار األبواب الخفية، والتي يمكن للمثلين من خاللها االختفاء ثم الظهور مرة ثانية 

والذي يمر عبره الممثلين إلى الخشبة، ويتوجب عليهم أثناء ذلك  باإلضافة إلى الجسر الصغير

ف فيها الممثل ساكنا ومن أهم مميزات هذه المسرح اللحظات التي يق، اجتياز جمهور الحاضرين

 (.بدون حراك

 

  :التمثيل في عصر النهضة 

نهضرة شراملة فري مجرال ( القررنين الخرامس عشرر والسرادس عشرر)ظهرت في هذا العصرر         

الفنون ومنها فن المسرح حيث بعث أفكار المسرح الكالسريكي اإلغريقري والرومراني والجمرع برين 

الكلمررة والموسرريقى والغنرراء والرررقص وسرراد اإللقرراء الغنررائي الررذي نشررأ عنرره فررن  –الفنررون المختلفررة 

كليًررررررا أو بشرررررركل  الرررررردراما حيررررررث تعررررررر  المسرررررررح هرررررري شرررررركل مررررررن أشرررررركال :ااألوبررررررر)

األوبرا جزء من الموسيقى الغربية ، م1011عام  إيطاليا ،وقد نشأت فيوالغناء بالموسيقى رئيسي

، المشررراهد التمثيرررل الكالسررريكية ، تضعرررر  عررردة عناصرررر مرررن عناصرررر المسررررح الكالمررري مثرررل

دار  عرررررادة مرررررا تكرررررون عررررررو  األوبررررررا فررررري، بعًضرررررا مرررررن األحيررررران والررررررقص األزيررررراء،و

بفرن المسررح وقد أهتم األمراء والنربالء  (أصغر قليال فرقة موسيقية أو بأوركسترا حوبةً مص أوبرا

وأولروه رعايررة خاصررة حيررث انتقررل مررن الشرروارع والسرراحات العامررة إلررى القصررور والقررالع وخررالل 

أي أواخرر القررن الرابرع عشرر حترى أواخرر القررن السرادس عشرر ظهررت الكثيرر مرن ، مائتي سرنة

االبتكارات في مجال المسرح والتمثيرل المسررحي إضرافة إلرى تطرور فري العمرارة المسررحية وفري 

اظر واإلضرراءة والمررتثرات فقررد ظهررر نرروع جديررد مررن التمثيررل امترردت جررذوره إلررى المسرررح المنرر

هو إنجاز عفوي مباشر لفكرة فنية من غيرر تصرميم أو تردوين : االرتجال)الروماني القديم إال وهو 

والمغني غناء والموسيقي في أثناء العزف علرى آلتره الموسريقية، وهرو كرذلك  الممثل يتديه، سابقين

مثيلي مرتجل يكون جزء من تدريب الممثل أو مرحلرة أوليرة فري تكروين دور معرين أو جرزء أداء ت

وقد اعتمد المسرح دائما ومنذ زمن بعيد على قدرة الممثل على االرتجال فري  عر  مسرحي من

وهري كوميرديا الممثلرين المحتررفين أو كوميرديا : الكوميديا دي الرترا)صت به واخت.( مواقف معينة

االرتجال وكانت أول ملهاة مرتجلة قدمت في ايطاليا وبمختلرف اللهجرات اإليطاليرة وتعتمرد الملهراة 

المرتجلة علرى الممثرل بالدرجرة األولرى الرذي يسرتند تمثيلره إلرى فكررة بسريطة عرن حرد  أو عالقرة 

س ويقوم الممثلرون بارتجرال الحروارات وتطروير األحردا  وتعقيردها وكران الممثلرون معينة بين النا

يرتدون األقنعة النمطية عدا شخصية العاشق ومن شخصرياتها هري الكابيترانو والبنتالونرا والرديتورا 

 .(و زيافي

هري الشخصرية الوحيردة التري ال ترتردي قنراع  بحكرم المشراعر الصرادقة ( العاشرق)وكانت شخصية 

فهو الردور المخصرص للخردم ( زيافي)أما . يمتلكها العاشق ودائمان ما يكون موضوعها ثابت التي

 .في مسرحيات الكوميديا دي الرتا مثل أدوار الخادم الغبي والخادم الذكي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD

