
 

 أشكال وأنواع الفيلم مقياس 

 األستاذ: بغالية أحمد

 المستوى: السنة الثانية ليسانس دراسات سينمائية

 المحاضرة األولى: 

   تمهيد:

يعرف السينمائي بأنه عبارة عن سلسلة من الصور المتتالية الثابتة عن  
تتراوح  موضوع أو مشكلة أو ظاهرة معينة، مطبوعة على شريط ملفوف على بكرة، 

مدة عرضه عادة من عشرة دقائق إلى ساعتين، حسب موضوعه والظروف التي 
تحيط به، واألفالم السينمائية تعد وسيلة هامة من وسائل اإلتصال التي يمكن  
استخدامها لتوضيح وتفسير التفاعالت، والعالقات المتغيرة في مجاالت كثيرة، ومع  

ينمائية في مجاالت عديدة، وألغراض  فئات وأعمار مختلفة، وتستخدم األفالم الس 
، حيث تستخدم في المجاالت التعليمية واإلرشادية والزراعية والصناعية،  متعددة

وتتراوح أغراضها بين اإلعالم واإلرشاد والتثقيف وغير ذلك من األغراض األخرى  
 :1كالترفيه مثال

 أنواع الفيلم السينمائي: -

 Films -أفالم رسوم متحركة-                      Aventures-مغامرات-
d’animation 

 -أفالم قصيرة-                                    comique -كوميديا-
Courts métrages 
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 Documentaires -أفالم وثائقية-                    Comedrama-كوميدراما-

 -دراما –                        Comédie musicale -كوميديا موسيقية-
Drame 

 -نفسية–                  Film d’espionnage  -الجاسوسة-
Psychologique 

 -أفالم موسيقية – fantastiques et merveilles -أفالم خيالية وعجائب-      
musicaux 

  -أفالم استعراضية–                Films politiques -أفالم سياسية-
spectacles 

 Films -أفالم بوليسية-             Films de guerre   -أفالم حروب-
policiers 

-Films de cow -أفالم رعاة البقر-              film horreur -أفالم رعب-
boy 

التي تعني ضرب أو نوع أو جنس   (genreيفضل البعض إطالق كلمة )
على النوعيات المختلفة لألفالم، ومن هؤالء ستانلي جيه سولومون، في كتابة أنواع  

  Film genre-، وفي يعرف مفهوم النوع بالنسبة للفيلم1976الفيلم األمريكية عام 
بأنه الترتيب الواضح لقوالب الحكي، بهدف إنتاج خبرات معينة ترتبط من فيلم  

ويقول أن الشعبية المتواصلة ألنواع سينمائية معينة، كأفالم الغرب، واألفالم  آلخر، 
الموسيقية، والحربية، والتي استمرت لعقود عديدة، وعبر طرز متغيرة، وإحساسات  
جديدة، لهو أمر يوحي بأن هذه القوالب نفسها تعتمد على أحداث أو أنشطة حركية 



 

في نظر أنماط عديدة من الجمهور متميزة الخصائص، وذات تميز أزلي، وذلك 
من يكتبون عن األفالم في السنوات   العريض، ويضيف أنه ال عجب أو يحاول

األخيرة، تعليل االستساغة الكبيرة التي تحققها األنواع لدى الجمهور، وذلك من  
خالل مسحهم الشامل لتفاصيل الرموز والصور والمحتوى االجتماعي، والتطورات  

 .2م النوعيةالتاريخية لألفال

 ويفضل سي كونجيليتون تقسيم األفالم السينمائية إلى األنواع التالية:

األفالم التي تعرض متاعب االنسان في الحياة : action-أفالم الحركة-
 بأسلوب سريع منظم. 

 أفالم تعرض رحالت ألماكن مختلفة.: Aventures -أفالم المغامرات-

أفالم تعتمد على  : Films d’animation -أفالم الرسوم المتحركة-
 الرسوم المتحركة.

أفالم تعرض مواقف :  Films comiques -أفالم هزلية أوكوميدية-
 هزلية. 

 وتبني حبكتها على أعمال إنسانية غير قانونية.: Crime-أفالم الجريمة-

أفالم تقدم تقريرا عن  : Films documentaires -أفالم تسجيلية-
 ما روائية. موضوع، ليس قصة أو درا

: أفالم تتناول   Films dramatiques -أفالم مأساوية أو درامية-
 مشاعر إنسانية قوية. 
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: أفالم يتناسب موضوعها مع مختلف  Films de famille -أفالم عائلية-
 األعمار.

: أفالم تتعامل مع المغامرات Films fantaisistes -أفالم خيالية-
 موضوعات عن العصور القديمة.األسطورية، أو تعالج  

 أفالم بها مشاهد مخيفة ومرعبة. :film horreur -أفالم الرعب-

: أفالم تعتمد على الموسيقى والرفص  musicaux -أفالم موسيقية-
 كعنصر أساسي.

: أفالم  Les films de science-fiction -أفالم الخيال العلمي-
الفضاء الخارجي مثال، أو خارج كوكب تعتمد على مغامرات خيالية تحدث في 

 األرض، وال يستطيع العقل البشري تصورها. 

األفالم التي تخفي بعض الحقائق واألحداث  : suspense-أفالم اإلثارة-
 عن الجمهور، وتكشفها تدريجيا بأكثر الطرق مهارة.

األفالم التي تعتمد على الحروب :  Films de guerre -أفالم الحروب-
 في التاريخ االنساني المسجل.  التي حدثت

: أفالم تعتمد على استغالل بيئة الغرب األمريكي  western-أفالم الغرب-
 خالل القرن التاسع عشر والعشرين. 

ويصنف الناقد السينمائي ريتشارد ميريام برسام االنتاج السينمائي بشكل عام  
 إلى قطاعين:

ويتسم بالطابع الخيالي، ويشمل الفيلم الروائي أو الخيالي  القطاع األول:-
ويشمل الفيلم الروائي أو الخيالي، وهو الفيلم الذي يعتمد في سرده السينمائي على  



 

بناء روائي مبتكر، يجري وضعه من قبل مؤلفه، ويستعين بالممثلين المحترفين  
األستوديو، حيث  لتجسيد شخصياته وتمثيل أحداثه ومواقفه، ويصور عادة داخل 

يكون الديكور عنصرا أساسيا من عناصر البناء الفيلمي، بجانب بقية العناصر،  
ويندرج تحت قائمة األفالم الروائية أو الخيالية: األفالم الروائية الطويلة والقصيرة 

 والمسلسالت المصورة سينمائيا لتعرض على شاشة التلفزيون. 

الكثير،   تقو يلة معقدة تأخذ من الحل إنتاج طو ويمر الفيلم الروائي بمرا
ومراحل كتوزيع ذات نظام دقيق، والهدف منها في أغلب األحيان تحقيق الربح  
المادي لمنتجيها، فاألفالم الروائية أو بمعنى آخر السينما الروائية صناعة قائمة  

 على الربح والخسارة. 

اقع، وال  هو نقيض القطاع األول من حيث إنه يرتبط بالو  القطاع الثاني:-
يهدف إلى الربح المادي السريع المباشر، ويطلق عليه برسام الفيلم الواقعي، أو غير  
الخيالي وغير الروائي، وهو ال يعتمد في سرده على بناء روائي من إعداد صانعه،  
وال يستخدم الديكورات المصنعة، وال يلجأ إلى األستوديوهات والممثلين المحترفين،  

مواقع األحداث نفسها، وبعناصرها الحقيقية الطبيعية من  بل يجري تصويره في 
 .3أشخاص وأماكن
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