
ماذا یطلق على فن التمثیل الصامت
فن التمثیل

فن التمثیل ھو عبارة عن مجموعة متنوعة من األنشطة البشریة في إنشاء األعمال الفنیة المرئیة والمسموعة، والتي تستخدم
المھارات الشخصیة للفنان للتعبیر عن المفاھیم أو التخیل أو التقنیة أو الصورة التي رسمھا المؤلف لتقدیر القوة العاطفیة والجمالیة

في العمل الفني،وبشكل عام یعود فن التمثیل إلى عصور ما قبل التاریخ والذي كان واضحاً في تجسید المالحم األسطوریة مثل
ملحمة جلجامش، وقد ولد ھذا الفن مع أقدم أشكال الفن التشكیلي المصورة في لوحات كائن الصخور والتماثیل واللوحات الكھفیة وما

إلى ذلك.
ماذا یطلق على فن التمثیل الصامت

تعابیرعلىغالباًویعتمدالكالمدونوالحركاتباإلیماءاتیتموالذيmimeالمایمفنالتعبیريالصامتالتمثیلفنعلىیطلق
أو جماعي بھدف تجسید قصة واقعیة وخاصة في بدایات انتشارهوكان ھذا الفن یؤدى على خشبة المسرح بشكل فرديالوجھ،

بأوروبا في إیطالیا وفرنسا منذ القرن الثامن عشر بالرغم من أنھ فن قدیم یعود إلى عصور ما قبل التاریخ، وفیما بعد اتخذ نمط آخر
بعد تطور وسائل اإلعالم المرئیة لیصبح فن مرئي على شاشات التلفاز، وبقي ھذا الفن محافظاً على شكلھ الكالسیكي حتى القرن

العشرین لیمتلك بعدھا العدید من األنواع المدمجة مع الفنون األخرى.
أنواع التمثیل الصامت

بالرغم من جمال ھذا النمط من التمثیل، إال أنھ یمتلك أنواعاً متفاوتة بالصعوبة في األداء ومنھا:
واإلیماءات.الحركاتإلىإضافةالوجھتعابیرعلىیعتمدالذيالصامتالفنوھو:mimeالصامتالتمثیل●
الوجھ.تعابیردونخاصبشكلالیدینحركاتعلىیعتمدالذيالصامتالفنوھو:PantoMimeالصامتالتمثیل●
السابقین.النوعینبینیجمعالذيالصامتالفنوھو:mimosالصامتالتمثیل●

أقسام التمثیل الصامت
یتفرع التمثیل الصامت من حیث محتوى األداء إلى ثالثة أقسام رئیسیة وھي:

بدون بنیة محددة مسبًقا أي أنھ ارتجالي، وھدفھ ھو إثارة المشاعرویشیر ھذا النوع إلى األداءالتمثیل الصامت المجرد:●
أو جعل المشاھد یفكر.

ما یتم كتابتھ في ذھن المؤدي قبل األداء، وعادة ما یتضمن وجودوھو النوع المعد سابقاً وعادةالتمثیل الصامت الحرفي:●
أكثر من مؤدي على المسرح.

بین االرتجالي والمكتوب أو المعد مسبقاً، ویتمیز ھذا النوعوھو النوع المختلط الذي یدمجالتمثیل الصامت المشترك:●
بالشمولیة، فھو یشمل الكومیدیا   والرومانسیة والدراما والغموض وأي نوع آخر من الفن السینمائي أو المسرحي.

التمثیل الصامت البانتومایم
یعتبر التمثیل الصامت البانتومایم اإلیمائي جزء من فن التمثیل الصامت والذي یتضمن تقریباً نفس المفھوم باختالف وجود موسیقى

تصویریة، ولشدة التشابھ بین التمثیل الصامت مایم والتمثیل الصامت البانتومایم، ارتدى فنانو التمثیل الصامت البانتومایم األقنعة
واعتمدوا على حركات األیدي بشكل خاص لتجسید قصصھم، وأكثر ما یمیز ھذا النوع الذي الزال منتشراً جداً وخاصة في

بریطانیا، أنھ یمثل مواقف مختلفة قد یكون ھدفھا التنكیت وصناعة البھجة والتھریج وعمل مواقف مضحكة.
الفرق بین المایم والبانتومایم

بالرغم من قرب المعنیین من حیث الصورة والشكل، فكال نوعي التمثیل یستخدم الحركات دون الكالم، إلى أنھما یختلفان في
المضمون والفكرة التي یتم توصیلھا واألسلوب، وفیما یلي نتعرف على أھم الفروق المدرجة في الجدول التالي:

التمثیل الصامت البانتومایمالتمثیل الصامت المایموجھ االختالف

ھو الفن التعبیري الذي یتم تجسیدهالتعریف
باإلیماءات وتعابیر الوجھ والحركات

ھو الفن اإلیمائي الذي یتم تجسیده غالباً
بحركات الیدین

عادة التمثیل یكون صامت بالكامل دونالتمثیل
وجود موسیقى

غالباً ما یتم استخدام الموسیقى في
الخلفیة أثناء التمثیل

ینتشر بشكل خاص في فرنسا وإیطالیاانتشاره
كون أصلھ مأخوذ من الفن الروماني

ینتشر بشكل خاص في بریطانیا

یعتبر فن التمثیل الصامت من أصعب أنواع التمثیل كونھ یتطلب جھد كبیر لتوصیل الفكرة والمغزى من المشھد دون النطق بأیة
كلمة، ومع ذلك برع في ھذا الفن ألمع النجوم الذین أبكونا وأضحكونا دون أن نسمع صوتھم، ومنھم:

دیبورا من أشھر الفنانین الصامتین الفرنسیین الذي واكب نشأةیعد البھلوان الفرنسي جان جاسبار بابتیستجان جاسبار:●
ھذا الفن في مطلع القرن التاسع عشر في فرنسا.



من أھم وأشھر الفنانین الذین استخدموایعد الممثل والمخرج والملحن السیر تشارلي سبنسر شابلن،تشارلي شابلن:●
التمثیل الصامت في السینما منذ مطلع القرن العشرین والذي شاھده العالم بأسره بعد أن تم اختراع التلفاز.

مسیرتھولكن1905عامفيالسینماإلىانطلقالذيشابلنتشارليمعلمھوالفرنسيالكومیديالممثلھذالیندر:ماكس●
الفنیة لم تدم طویالً، وھو صاحب أول شخصیة كومیدیة شھیرة على نطاق واسع في مطلع القرن العشرین.

صغیر محاصر في جسد رجل یتعرض دائماً لمواقف غریبةمستر بین ھي شخصیة خیالیة تبدو وكأنھا طفلمستر بین:●
وإشكالیة طریفة، والتي أدخلت الفرحة والسرور إلى قلوب المالیین دون أن ینطق ممثلھا اإلنكلیزي روان أتكینسون بأیة

كلمة.


