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طمحوا إلى تطبيق رؤاهم عرفت آلة السينماتوغراف إقباال هائال من المبدعين الذين      

من  و التطور أخذت صناعة األفالم باإلزدهار هم بأنو مبادرات إسهاماتهم فأدت .عبرها

عنصر اإلختالف و التباين يظهر بين فيلم و آخر سواء من  أ، و بد ناحية الكم و الجودة

ناحية الشكل أو المضمون. و عليه فإن إدراك و فهم و معرفة األنواع الفيلمية هو من شأن 

المختصين في صناعة األفالم من مخرجين، كتاب سيناريو، منتجين،...إلخ، و يعد واجبا 

النوع تأتي  في بعض األحيان مشكلة تحديد والناقد الدراية بها. لكن إشكالية أ على الباحث و

يلم السينمائي تحديد الصنف الفيلم الذي في المقام الثاني ففي بادئ األمر يجب على صانع الف

يريد اخراجه و هذا ألسباب ابداعية تخص طريقة معالجة موضوع فيلمه أو تجارية لها 

تمويل و الدعم المادي إلنتاج الفيلم و أيضا للدعاية و اإلشهار له بعد عالقة بالحصول على ال

و على الباحث و الناقد تقفي أثر الصنف السينمائي لألفالم المراد دراستها عبر كل  انتاجه.

كي يفهم الغاية من المادة الفيلمية الموجودة أمامه و يقتفي  و مشهد يوجد بين يديه لقطة

 . المعاني البصرية بدقة أكبر و صفة أدق

ثالثة أصناف واسعة من األفالم:  أن للفن السابعيرى المنظر السينمائي لوي دي جانيتي    

، و الفيلم الطليعي أولها الفيلم الروائي أو الخيالي و ثانيها الفيلم التسجيلي أو الوثائقي و ثالثها

بالرغم من أنه تقني محض و  أال وهو صنف أفالم التحريك يمكن إضافة صنف رابع

 أفالم الرسوم المتحركة لدينا على سبيل المثالف محتوى في الصنف األول )الروائي(
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فلة و األقزام " فيلم أو 1950 "ساندريال"المنتجة من طرف أوستوديو "والت ديزني" كفيلم 

و و القائمة طويلة. و يمكن للفيلم الطليعي أن يحتوي أفالم رسوم متحركة ه 1937 "ةالسبع

و  1968نشاهد في فيلمي "نومان ماكلران" التجريبيان "خطوتان" ااآلخر كم

و يمكن حتى أن نجد تقنية الرسوم المتحركة في األفالم الوثائقية على  .1956"إيقاعي"

أساس أن ال تكون هي الصفة الشاملة في الفيلم حتى ال تقضي تماما على الصبغة الوثائقية 

لألفالم التسجيلية و تعوضها بخاصية إعادة خلق الواقع التي تعد ميزة تقنية الرسوم 

لمخرجه "مايكل  2002" لكولومباينألجل ا لعب البولينغ"المتحركة، مثاال على ذلك فيلم 

الذي يوظف فيه تقنية الرسوم المتحركة بغية حكي تاريخ الحرب األهلية األمريكية مور" 

لتي تطغى على جل االخاصية الوثائقية المتفاعلة في طابع فيلمي وثائقي تاريخي دخيل على 

 .[1]انظر الشكل   في بعض األحيانالفيلم جنب الخاصية التفسيرية التي تنوب عنها 
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[ لقطة تظهر السود يعملون في حقول الرجل األبيض في الجنوب األمريكي استخدم مايكل مور تقنية الرسوم 1]الشكل 

المتحركة تقديرا لمسلسل "ساوث بارك" التلفزيوني و استخالصا لتاريخ أمريكا بأسلوب هزلي متسارع من ناحية المونتاج 

 .  موضفا الخاصيتين األدائية و التفسيرية معا ثق به تاريخ تأسيس الو.م.أو السردي

 

 

  مالحظة:

يمكن لهذه األنواع أن تمتزج و تندمج في فيلم واحد لكن هنالك دائما صفة غالبة واحدة    

أما بالنسبة لألنواع فإنها محتواة من التصنيف و يمكن  التي تحدد التصنيف السينمائي للفيلم،

 أن تتعدد في الفيلم الواحد.
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نشأت في أميركا في سنوات الثالثينات واألربعينات، حاجة شديدة للهو والتسلية عند الناس، في       

العالمية، محاولة للهروب من تبعات الوضع االقتصادي الصعب، الذي سببته سنوات األزمة االقتصادية 

بدأت، عندئذ، سياسة إنتاج األنواع تستجيب لحاجات الجمهور وتلبيها. وبناء على نمط اإلنتاج أصبحت 

أفالم الجمهور الُمفضلة األفالم البوليسية والميلودرامية العاطفية وأفالم رعاة البقر والرعب والخيال 

و التي تتيح للمتلقي   cinéma d’évasion. و هنا نشهد بروز و النشأة األولى للسينما الهروب العلمي

 الهروب من الواقع المرير الذي يعيشه بتوفير المتعة له عبر الوسيط السينما الفيلم.

 

 الصنف األول: الجنس الروائي:1-1

غير  أن يروي قصة بمعنى – يمكن أن يتجنب السرد تماماهو الفيلم الذي يروي قصة سردية أو    

الروائية في الغالب هي المناقضة للسينيما التي تعنى بتقديم المعلومات بصورة  . السينيما -سردية

وفي بعض الحاالت يمكن أن  .جريبية، أو األفالم التالوثائقية مباشرة، مثل األفالم ذات الطبيعة

  .بعض القصص، مع أن هذا مخالف لطبيعتها األفالم الوثائقية تتضمن

في شكل أفالم روائية طويلة( على السينيما التجارية، وأصبحت هيمنت األفالم الروائية )التي كانت    

رأس قائمة من إخراج "دايفيد وارك غريفيث"  يحتل فيلم "مولد أمة"  ."مرادفًا عند العامة لكلمة "فيلم

في التاريخ. حيث يقول عنه المخرج الفرنسي "جون  روائي طويل الطويلة فهو أول فيلم الروائية األفالم

المخرج ألفريد هيتشكوك  صرحيفيث و تنتهي بعباس كيياروستامي"، و ي: "السينما تيدأ بغر لوك غودار"

 الدراما كما يعد فيلما تاريخياينتمي فيلم مولد أمة إلى أفالم  أنه ال يوجد فيلم إلى و فيه شئ من غريفيث.

األنواع في الفيلم و كذا رومنسي. و هذه الظاهرة تسمى ظاهرة تعدد  أفالم الحرب ينتمي أيضا إلىو 

  على أنواع ثانوية. ثناياهالواحد، و لكن يبقى دائما هنالك أن نوعا واحدا غالبا على كل فيلم و يحتوي بين 

 األنواع الفيلمية التي تندرج تحت الصنف الروائي هي:أهم 1-2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A
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تكثر فيها الحركة بل و تطغى عليها مثل سلسلة أفالم هي أفالم  Action أفالم الحركة*

 "جون ويك".

 أفالم تعرض رحالًت ألماكن مختلفة. :Adventure * أفالم المغامرات

: أفالم تعتمد على الرسوم المتحركة و تعد هذه Animated * أفالم الرسوم المتحركة

 األخيرة نوعا و صنفا.

م تعرض مواقف هزلية و تحتوي على العديد : أفالComedy * أفالم هزلية أو كوميدية

 . )Burlesque(قصص التهريجمن األنواع الفرعية مثل 

 : وتبنى حبكتها على أعمال إنسانية غير قانونية.Crime * أفالم الجريمة

و حقائق في قالب أفالم خيالية تعيد خلق وقائع  docudrame * أفالم الدراما وثائقية

 .faux-documentaireوثائقي ينتمي هذا النوع إلى 

و تنتمي إلى جنس  : أفالم تتناول مشاعر إنسانية قويةDrama * أفالم مأساوية أو درامية

 .التراجيديا

 : أفالم يتناسب موضوعها مع مختلف األعمار.Family * أفالم عائلية

: أفالم تتعامل مع المغامرات األسطورية، أو تعالج موضوعات Fantasy * أفالم خيالية

 عن العصور القديمة.

 : أفالم بها مشاهد مخيفة ومرعبة.Horror * أفالم الرعب

 : أفالم تعتمد على الموسيقى والرقص كعنصر أساسي.Musical * أفالم موسيقية

ال في تطوير تعتمد على الخي: أفالم Science Fiction * أفالم الخيال العلمي

 .التكنولوجيا المتواجدة حاليا لدى اإلنسان

: األفالم التي تخفي بعض الحقائق واألحداث عن الجمهور، Suspense * أفالم اإلثارة

 وتكشفها تدريجياً بأكثر الطرق مهارة.

: األفالم التي تعتمد علي الحروب التي حدثت في التاريخ اإلنساني War * أفالم الحروب

 المسجل.

الغرب األمريكي  صفة: أفالم تعتمد على استغالل Western األمريكي أفالم الغرب* 

و يمكن أن توضف هذه عناصره في أزمنة متقدمة  خالل القرن التاسع عشر والعشرين

 .once upon a time in  americaخير مثال على ذلك فيلم 

هو الواسترن الذي  western italien/ western spaghetti* الواسترن السباغيتي 

أنتج بإيطاليا مذ الستينيات إلى غاية نهاية السبعينيات إشتهر به المخرج المشهور 

 "سارجيو لييوني". 

خاصة تميزه عن  ينتمي إلى أفالم الجريمة لكنه يميز بصفاة film noir* الفيلم األسود 

 مجمل أفالم الجريمة ظهر في سنوات األربعينيات إلى بداية الستينيات.
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. تحتوي Marvelمثل أفالم شركة "مارفال"  super-hero* أفالم األبطال الخارقين 

هذه األفالم على أساس أن بطل الفيلم يكون أو يتحول إلى بطل خارق مثل شخصية 

 "سبايدرمان"...

 تدور أحداثها حول قصة حب. romantic movies * أفالم رومنسية

في أحد وسائل النقل  مكان الفيلم متغير ألن القصة تدور road movies*أفالم الطريق 

 و المواصالت: سيارة، حافلة، دراجة نارية،...

وقائعها و أحداثها  يتناول الفيلم قصة تاريخية يسرد film historique*أفالم التاريخية 

 في قالب روائي.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لشخصية تنتمي  film biographique*أفالم السير الذاتية 

 إلى الواقع.

ما يميز هذا النوع هو أنه على المتفرجين المشاركة  film interactif*األفالم المتفاعلة 

للفيلم عبر الضغط على زر و المساهمتهم في اختيار أفعال الشخصية الرئيسية 

الذي يعد أول فيلم تفاعلي في تاريخ السينما  kinoautomatاإلختيار مثال في فيلم 

  يتاح لك اإلختيار بين أن تساعد المرأة المحبوسة في الخارج أو أن ترفض ذلك.
 

 

 تعريف الفيلم الوثائقي: 2-1

إذا أردنا تعريف الفيلم الوثائقي بكل بساطة يمكننا القول أنه أحد األصناف الفيلمية التي    

مضمون الفيلم إن كان واقعيا هذا ال يعني  ،تصور واقع الحياة اليومية لكنه في نفس الوقت

 ةالحركة" فيما يخص ماهي-أنه الحياة الواقعية فكما ينص "جيل دولوز" في كتابه "الصورة

لك لو جرب أي ذ لدى المتلقي و على ع الحواساخدفيقوم بالفيلم على أنه يقدم وهم الواقع 

ذي في إطار الشاشة ما استطاع ذلك. لهذا الفيلم الوثائقي ال يرقى أن منا أن يلمس الممثل ال

يكون حتى نافذة للحياة الواقعية فهو فقط مجموعة من اللوحات عن الحياة الواقعية تستخدم 

قع كمادة خام لها، يعدها الفنانون و التقنيون على أساس رؤية خاصة و قصدية معينة الوا

بالمونتاج أم –تتمثل في إختيارات عديدة إختيار القصة أو الموضوع أو و كيفية المعالجة 
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باستخدام اللقطة الطويلة، باأللوان أم باألبيض و األسود، الهدف من صناعة الفيلم و 

منظور بعض المنظرين على أن الفيلم الوثائقي هو الفيلم الغير الخيالي لمن،...إلخ. يقتصر 

 أساس التوثيق باظهار صورفيلم الروائي، بمعنى أنه مبني على و هذا يجعل منه نقيضا لل

أي أن تحدث األحداث بشكل مستقل عن عملية تصويرها غير مبنية على أساس سيناريستي 

ئقي و الروائي معا لتحديد الصفة اتي يستبغ عليها و إال فإن تخصيص نوع يدرج بين الوثا

 و هو عكس ذلك تماما. ! مضمون الفيلم ليس ضروريا

 

 الفيلم الوثائقي:  خواص*  

يحدد بيل نيكولز بعد اجتهاده في تشخيص و دراسة الفيلم الوثائقي أن للفيلم الوثائقي    

و ليس أنواعا و لو أن للفيلم الوثائقي أنواعا عديدة تتحد مع  « des modes »خواصا 

مضمون الفيلم لتبرز التيمة الغالبة عليه و التي تمزج مع الخاصية المعالجة لهذا األخير مثل 

 النوع التاريخي و النوع السوسيوسياسي و غيرها...

 وفوق .لمصورةا األحداث في يؤثر التصوير آلة مجردوجود إن القول الشائع من فاآلن

 افالمهم، تجميع في التنوع شديدة أساليب يستخدمون الوثائقية األفالم صانعي فإن ذلك،

 ال و .ريوصت اآللة ويتركون موضوعهم نحو التصوير آلة توجيه بمجرد يقومون وهمال

 باختيارات يقوم ألنه بموضوعية ويسجل ببساطة يراقب أن الوثائقي الفيلم صانع يستطيع

 طريقة حول قرار واتخاذ الخام والفيلم والعدسة التصوير آلة زاوية اختيار – تكنيكية) فنية)

ً  الوثائقي الفيلم يجعل هذا أن يبدو و .ذلك إلى وما وجمعها اللقطات مونتاج ً  شخصيا  .وذاتيا
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بالظهور و النشأة بفضل اجتهادات بعض المخرجين التي ستدرج  أخذت الخواصف   

 أسماؤهم مع كل خاصية و هي كاآلتي:

 الفيلم الوثائقي التفسيري:خاصية *  

 جسد بال سلطوي مضاف بصوت تعليقأهمها  النموذجية صفاة التفسيري الوثائقي للفيلم

 ويخاطب .للمعلومات وناقلة وصفية تكون ألن تهدف التي الصور من سلسلة تصاحبه

 التي والحجج والمقوالت الوقائع من سلسلة فيعرض مباشرة، المشاهد المضاف الصوت

 للصورة يمكن ال مجردة معلومات يقدم أن إما المضاف والصوت .الصور سلسلة توضحها

 أنها يفترض أو مألوفة غير تكون التي الصورة في واألحداث األفعال على يعلق أو نقلها،

 أغنية"من األفالم التي تصب في هذه الخاصية  .المستهدف الجمهور لدى مفهومة غير

 ".رايت لبيزل" 1939 سيالن"

 

 المراقبة:  *خاصية

 وتتميز .ورةالمص األحداث في الفيلم صانع تدخل بعدم الوثائقي المراقبة فيلم صيغة تتصف

 بصوت تعليق يوجد فال عليها تحتوي ال التي األشياء خالل من أكبر تميزاً  الصيغة تلك

. و غياب التدخل في األحداث .مقابالت وال الفيلم ضمن عناوين وال المصدر مجهول سلطوي

ال يعني أن ال يجمع الفيلم المادة الفيلمية على شاكلته كي يخلق المعنى الذي يريد عبر  و هذا

موسجوكين" بعضها جنب بعض و لنا في تجربة "كوليشوف" مع الممثل " مجاورة اللقطات

. فاللمخرج الذي يختار صيغة المراقبة كي يبني عليها فيلمه خير دليل على ذلك 1919سنة 

من و راء هذا  صديةقال هذا ال يعني أنه ال يداري هو يقصد أن يراقب عوض التدخل 
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يمكن أن نلتمس هذه  اإلختيار الذي يحد من حريته على حساب حرية الموضوع الموصر.

من أهم أفالم  .يير في إطار اللقطات الذي لديه أثر على التلقي لدى المشاهدالقصدية في التغ

 ."لفريديرك ويزمن" 1969هذه الخاصية "المدرسة الثانوية" 

 الفيلم الوثائقي المتفاعل:خاصية *

 عكس وعلى .المشاهد عن الفيلم صانع وجود إخفاء الوثائقي للفيلم المراقبة فيلم صيغة تحاول

 مع أو الناس مع يتفاعل فهو بارزاً، الفيلم صانع وجود المتفاعل الوثائقي الفيلم يجعل ذلك،

المخرج "مايكل مور" يعد المخرج األبرز فيما يخص  .تصويرها يجري التي األحداث

 .2002استخدام هذه الصيغة من أفالمه "لعب البولينغ من أجل الكولومباين" 

 :اإلنعكاسيالفيلم الوثائقي خاصية *

 الوثائقي الفيلم من أبعد إضافية خطوة الفيلم صانع يمضي االنعكاسي، الوثائقي الفيلم في   

 تحدي عنه ينتج ما لألحداث، الوثائقي التمثيل تقاليد عن للمشاهد يفصح أن محاوالً  المتفاعل،

 واألحداث األشخاص على التركيز من وبدالً  .الحقيقة كشف على الظاهرة الوثائقي الفيلم قدرة

 الفيلم ففي .تصويرها كيفية على االنعكاسي الوثائقي الفيلم يركز تصويرها، يجري التي

 االنتباه تركيز موضع هي الفيلم صنع وعملية الفيلم خواص تصبح االنعكاسي، الوثائقي

 أنه باعتبار الواقع، من شريحة يقدم ببساطة أنه االنعكاسي الوثائقي الفيلم يدعي ال.الرئيسي

ً  يحاول أهم األفالم الوثائقية اإلنعكاسية   .الفيلم صور تُبنى كيف للمشاهد يوضح أن أيضا

   .1929"رجل معه آلة تصوير سينمائية"  أهمهاكانت من اخراج "زيكا فيرتوف" 

 

 الفيلم الوثائقي األدائي:خاصية 
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 الوثائقي الفيلم يثير .مباشر غير تصويراً  العالم تصوير إلى الفيلم الوثائقي األدائي يهدف   

ً  يوجد الذي الجو أو النفسية الحالة األدائي  تقديم إلى يهدف وهو .الروائي الفيلم في تقليديا

 والنتيجة .بالمشاعر ومليء للعاطفة ومثير األسلوب ومحدد وتعبيري ذاتي بأسلوب موضوعه

 .به والشعور اختباره على شاهدالم تشجع بالحيوية مفعمة بطريقة ميقد الموضوع أن هي

 بسبب للتشويه تتعرض األحداث كانت إذا عما أنفسنا نسأل أن نفسه الوقت في علينا لكن

 مقدي معناه لكن سليماً، األدائي الوثائقي الفيلم في الموضوع يبقى .بها متقد التي الطريقة

 داالس في موريس، إيرول "األزرق الرفيع الخيط" في المثال، سبيل على .متغير أنه على

 المدعو المتشرد أدين وقد 1976 عام  وود روبرت الشرطي موت هو الموضوع ١٩٨٨

 الرتكابه باإلعدام هاريس ديفيد  ضده الرئيسي الشاهد على حِكم بينما بالجريمة، آدمز راندال

 موضع ذلك حدث وكيف وود روبرت علىفعال  النار أطلق من ومسألة .أخرى قتل جريمة

 هذه لكن .األحداث شهدوا أنهم مزعي الذين الشهود وذاكرة شهادة إلى يستند والفيلم .شك

 هذه موريس ويستقصي .ومتناقضة باألخطاء مليئة هي بل تتطابق، ال والذكريات الشهادات

 مناقضة أو جديدة حقيقة فيها الشهادات تكشف مرة كل وفي .الجريمة تمثيل بإعادة التناقضات

 .المناقضة أو الجديدة الحقيقة على يشتمل للجريمة تمثيالً  موريس يعرض الجريمة، عن

 مالحظة:

الخاصية األساسية األولى الجديرة  هذا تحتيمكن لهذه الخواص أن تمتزج في فيلم واحد، و 

، لكن يجدر باإلدالء  le mode de combinatoireبالذكر هي الخاصية الجامعة 

 .بالخواص الضمنية المتداخلة و توضيحها
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 : الفيلم الطالئعي 3

ما يسمى بالفيلم الطليعي. و الطليعية تعني مقدمة  يحتل المرتبة الثالثة في تصنيف األفالم   

لقد سميت السينما الطليعية أسماء في معضم األحيان لم الجبهة، في مقدمة الجسم الرئيسي. 

نما تكن مؤدبة. في الثالثينيات و األربعينيات كان المعروف أن الفيلم الطليعي ينتمي إلى السي

الخاصية األساسية لألفالم الطليعية أنها ثائرة على  الشاعرية أو إلى مجمع األفالم التجريبية.

على الثقافة الفيلمية السائدة حيث يستبعد صناع االفالم الطليعية هذه األخيرة بحكم أنها صقلية 

كان باتخاذ و مزيفية و ميتة من الناحية الجمالية و غير خالصة، فهدف المخرجين الطليعيين 

خالصة بالفيلم تبتعد عن الفنين اللذان حين دمجا مع خاصة التجريبية منهجا للوصول إلى لغة 

السينما و  ميزةفعبر تقنية المونتاج التي تعد  السينما جعال منها فنا و هما األدب و المسرح.

أخذ المبدعون من مختلف المدارس و الحركات الفنية بالبحث عما  و خصوصيتهما فن الفيلم

 يمكن للفيلم أن يقدمه باإلعتماد على ذاته 

 

           

من أهم األفالم الطليعية "خطوتان" اخراج  و خصائصه الغير الموجودة في الفنون األخرى.

نجيل أوفيوس" "نورمان ماكران" و ينتمي إلى موجة السينما الشاعرية. أيضا فيلم "أ

لمخرجه "جون كوكتو" الذي كان يعده النقاد فيلما سرياليا، و فيلم "البالي اآللي" ل"فيرناند 

لقد ولد الفيلم الطليعي في بدايات السينما لكنه اآلن  ليجيه" المنتمي إلى الحركة الدادائية.

ونة األخيرة فيلم يعرف تحت "الفيلم التجريبي" من أهم األفالم التجريبية التي برزت في اآل
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الذي حاز على سعفة ذهبية خاصة في  لمخرجه "جون لوك غودار" 2018"توديع اللغة" 

 مهرجان كان الدولي. 

 

 

 

 

  

    

 


