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 نشأة السينما وتطورها في العالم 

 فييا اشتركت طويمة، تطورية مرحمة واجتاز أوروبا، من العالم عمى طمع فن السينما،
 أوروبية، دول بعض مع األمريكية المتحدة الواليات أدق بعبارة أو األمريكية، القارة
نجمترا فرنسا مقدمتيا في  .وا 

 اضطراباً  يجد العربية أو منيا األجنبية سواء لمسينما أرخت التي الكتب يراجع منو 
 بأطوارمر  الثابتة الصور تحريك أن ذلك وسبب تدرجيا، ورصد أوليتيا، في كبيراً 

 اآلخر .  بعضيا وأىمل بعضيا سجل كثيرة وتجارب

 عالقة بو ما كل عباءتو تحت يضم وىو العمومية، شديد واسع مصطمح والسينما 
 أنواع الفمم كذلك ويضم ونقد، وحرفيات، ونظريات، واتجاىات، تاريخ، من الفيمم بفن

 الفن بيذا يتعمق مما ذلك وغير المتحركة الرسوم تحريك وأفالم والتسجيمية، الروائية،
 .الجميل

 السينما تاريخ لنا يذكر،  السينما عالم في التطورات ىمأل تاريخيال سرداطار ال في
 من عامين قبل أي ، ٤٩٨١ العام في قام األميركي المخترع أديسون( توماس)  أن

 لوميير ولويس أوجست األخوان الفرنسيين يد عمى السينما لفن الرسمية الوالدة
Auguste & Louis Lumiere ، ماري)  إعدام حول متحركة رسوم فيمم بتحقيق 

 . من قبل خترعياا كان سحرية آلة في وعرضو أسكوتمندا ممكة ستيوارث(

 نتيجة م،٤٩٨1 عام حوالي إلى فتعود السينما، صناعة لميالد الحقيقية البداية أما
 والتصوير السحري، والفانوس البصرية، المعبة ىي سابقة مخترعات ثالثة بين لمجمع

 Auguste & Louis لوميير ولويس أوجست األخوة سجل فقد الفوتوغرافي،
Lumiere عمى المتحركة الصور عرض خاللو من يمكن جياز ألول اختراعيما 
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 عرض أول إجراء ليما يتييأ لم أنو عمى فرنسا، في ٤٩٨1 فبراير ٤1 في الشاشة
 في سينماتوغرافي عرض أول الجميور شاىد فقد العام، نفس من ديسمبر 8٩ في إال
 لذلك. باريس بمدينة الكابوسين شارع في الواقع ،Grand Café كافيو الجراند قبو

 استطاع فقد لمسينما، الحقيقي المخترع لوميير لويس يعتبرون المؤرخين من فالعديد
 السينمائية.  الصور وعرض اللتقاط جياز أول يصنع أن

بعدىا عممت التجربة في . ممموساً  واقعاً  السينما أصبحتعرض لوميير  تاريخ من
 لمصور عاماً  عرضاً  ،٤٩٨1 أبريل في نيويورك شاىدت المتحدة فقدالواليات 
 لمعرض أفضل جياز اختراع من تمكنا أن وجينكينز، آرمان لبث ما ثم. المتحركة
 حدا الذي األمر ،نفسيا السنة من سبتمبر في ليما عرض أول تقديم في استخدماه
 قد كان التي الشركة إلى لالنضمام لدعوتيما Thomas Edison إديسون بتوماس
 جياز صنع من إديسون تمكن التالي العام وفي. الكينيتوسكوب الستغالل أسسيا
 نجاحاً  فمقي ٤٩٨1 أبريل في لو عرض أول وأقام الجيازين، مزايا بين يجمع لمعرض
 .كبيراً 

 بها مر التي المراحل كونجميتون، فيميب األمريكي السينمائي والمؤرخ الناقد ويقسم
  :التالية العصور الى السوق بنمو التأثر منظور من السينمائي الفيمم تطور

 ( 1911 – 1895 الريادة ) عصر -1

 المخرجون األول، الممثل األولى، الكاميرا الفيمم، صناعة بدأت العصر ىذا في
 وتسجيالت خبرية، وثائقية كانت األفالم ومعظم تمامًا، جديدة التقنية كانت،  لائاألو 

 وبدأت دقائق، خمسة حوالي مدتيا كانت روائية دراما وأول ، المسرحيات لبعض
 رحمة ، ميمييو جورج الفرنسي الفنان رواية بداية مع ٤٨91 عام حوالي مألوفة تصبح
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 ذلك في الكبيرة األسماء وكانت ،٤٨98 عام A Trip to the Moon القمر إلى
الذين كانوا يبيرون الجميور بأفالميم  (وميمييو لوميير، إديسون، ) ىي الوقت

 أنيا األفالم ىذه مشاىدة عندغير ان ما يجب ان نأخذه بنظر االعتبار  القصيرة ،
 فال جديدة، اتصال أداة تزال وما كانت السينما وأن األولى، المحاوالت تشكل كانت
 أن إدراك يجب ولكن بدائية، حقاً  تكون ربما تافية، أنيا عمى إلييا ُينظر أن يجب
 عمى المنتجين أخذ وأن مبيرًا، كان األفالم ىذه إلنتاج بذل الذي والعمل الطاقة
 .متميزاً  أمراً  كان األفالم ىذه إنتاج ميمة عاتقيم

 (1926-1911) الصامتة األفالم عصر -2

 ىذه تكن فمم األفالم، مونتاج عممية في التجريب بكثرة سابقو عن العصر ىذا يتميز
 خاصة، صوتية ومؤثرات لطرق استخدامات ىناك كانت فقد بالكامل، صامتة المرحمة
 التسجيالت واختفتالشكل  فاختمف،  اإلطالق عمى حوار ىناك يكن لم بينما

 األفالم لمرحمة بداية أيضاً  العصر ىذا ويعد الروائية، الدراما محميا لتحل المسرحية
 شارلي) ضمت المرحمة ىذه في الشييرة األسماء التاريخي الطابع ذات الشاعرية
 وكمفت. وغيرىم ( David Griffith جريفيث ديفيد ،Charles Chaplin شابمن
 .جدالً  تثير الفيمم وجودة نوعية مسألة وبدأت أكثر، أمواالً  المرحمة ىذه أفالم

 (1941-1927 الثانية ) العالمية الحرب قبل ما عصر -3

 فيمم أول بإنتاج العصر ىذه ويبدأ الصوت، أو الكالم عصر بأنو العصر ىذا يتميز
 متنوعة أخرى ناطقة أفالم إلي باإلضافة ،٤٨81 عام" الجاز مغني" بعنوان ناطق
 وفي لأللوان، أكثر استخداماً  الثالثينيات أفالم شيدت كما المرحمة، ىذه في أنتجت
 مع المسارح في تتنامى وبدأت لألفالم، النيارية العروض ظيرت أيضاً  المرحمة ىذه
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، واىميم ) الحين ذلك في أسماؤىم انتشرت السينما لفن نجوم وبروز الكوميديا، موجة
 John فورد جون ،Frank Capra كابرا فرانك ، Clark Gable جابل كالرك
Ford ) . 

  (1954-1941 لمفيمم ) الذهبي العصر -4

 وبعد فخالل الفيمم، صناعة في التغيرات أنواع كل الثانية العالمية الحرب أحدثت
 عرش عمى الموسيقية األفالم عتوترب ممحوظ، بشكل الكوميديا ازدىرت الحرب
 بسبب الخاصة لممؤثرات ضئيل باستخدام ولكن الرعب، أفالم انتشرت كما السينما،
 الكبيرة الميزانيات بين ممحوظاً  فرقاً  اإلنتاج نفقات صنعت فقد اإلنتاج، تكاليف ارتفاع

 أفالم إلنتاج صغيرة ميزانيات الستخدام السينما يوىاتاستد ولجأت لألفالم، والصغيرة
 ىذه في الجماىيرية األفالم ظيرت لذلك الجماىير لجذب وذلك لمعامة، فةمكم غير

، كما تضمنت  غابات أفالم استخبارات، أفالم إلى تصنيفيا يمكن والتي المرحمة
 القميمة الكبيرة واألسماء. ٤٨19 عام حوالي ظيرت فقد العممي الخيال أفالم المرحمة

 بوجارت ىمفري ،Cary Grant جرانت كاري)  ىي المرحمة ىذه في ظيرت التي
Humphrey Bogart، ىيبورن أودري Audrey Hepburn  . ) 

 ( 1966-1955لمفيمم ) االنتقالي العصر -5

 بدأ الذي الوقت يمثل ألنو االنتقالي، بالعصر المرحمة ىذه كونجميتون فيميب ُيسمي
 المتطورة الفنية التجييزات العصر ىذا في ظيرت فقد حقيقي، بشكل ينضج الفيمم فيو

 الدول من األفالم بدأت العصر ىذا وفي. ذلك وغير وديكور، موسيقى، من لمفيمم
 السينمائية، ىوليوود حوائط خالل من األمريكية المتحدة الواليات إلى تدخل المختمفة
 الكبيرة االستوديوىات بدأت كما رخيصة، بأفالم تستبدل الجماىيرية األفالم وبدأت
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 جديد منافس السينما لصناعة ظير كما ،التوزيع مجال في قوتيا من الكثير تفقد
 اجتماعية موضوعات تقتحم الى ان السينما وىو االمر الذي دفع التميفزيون، يسمى
 واألسود، األبيض بجوار األغمبية لتصبح نةالممو  األفالم وانتشرت نضجًا، أكثر

 Alfred ىتشكوك ألفريد)  المرحمة ىذه سينما في الكبيرة األسماء وضمت
Hitchcock، مونرو مارلين Marilyn Monro، ليزابيث  Elizabeth تايمور وا 

Taylor ) . 

 (1979-1967 لمفيمم ) الفضي العصر -6

 مرحمة وكانت الحديث، الفيمم مرحمة ىي بالفعل، الفترة ىذه أن المؤرخين بعض يرى
 عام وكاليد بوني و الخريج فيممي   بإنتاج لمسينما الفضي العصر ويبدأ وقتيا جديدة
٤٨11. 

 العامة األخالق عن الخارجة الناضجة األفالم منعدد  ظير في ىذه المرحمة وقد
 نتوتكو  لمرقابة جديدة أنظمة ظيرت أن ، النوعية ىذه انتشار جراء من وكان

 Francis كوبول فرانسيس أمثال العصر ىذا حكمت التي الشييرة األسماء
Coppola، ىوفمان وداستن Dustin Hoffman، براندو ومارلون Marlon 
Brando . المنتجة األفالم من% 1 إلى واألسود األبيض أفالم نسبة انخفضتوقد 

 ىناك وأصبح ، أفالماً  تصنع كيف حقاً  تعرف ىوليوود فأصبحت ، الفترة ىذه في
 .  لألفالم والضئيمة الكبيرة الميزانيات بين كبير فارق

 (1995-1981 لمفيمم ) الحديث العصر -7

 الذي ،Star Wars" النجوم حروب" فيمم أنتج عندما ،٤٨11 عام العصر ىذا بدأ
 فيميب لكن. الخاصة المؤثرات تصميم في الحديثة والتقنية لمكمبيوتر إسيام أول يعد
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" تقاوم اإلمبراطورية" فيمم أن يعتبر ألنو ،٤٨٩9 عام العصر ىذا يبدأ كونجميتون
 ىذه واعتمدت المنزلي ، والفيديو الكمبيوتر انتشار بدأ المرحمة ىذه ففي ،البداية نقطة

 ولكنيا والتمثيل، النص من بدالً  الضخمة الميزانية عمى كبيراً  اعتماداً  المرحمة
 .الممتعة التسمية أفالم من جيدة نوعية إنتاج عمى بالقدرة احتفظت

 أحدث وبين السينما، صناعة بين العالقة في تصاعداً كما شيدت ىذه المرحمة 
 السينما بين العالقة بدأت ، اذ اإلنترنت شبكة وىي واالتصال، المعمومات وسائط

 العممي لمنشر كوسيمة الوليدة الشبكة السينما استغمت حيث تقميدي بشكل واإلنترنت،
 لنشر، وسيمة اإلنترنت شبكة أصبحت حتى العالقة وتصاعدت ،٤٨٩8 عام والتقني

 ٤٨٩8 عام ففي. ليا الدعاية أو تسويقيا إلى إضافة السينمائية، األفالم لعرض أو
 فيمم حول اإلنترنت عمى األول النقدي المقال ستاس إليوت األمريكي الناقد نشر

 كول أطمق ٤٨٨9 عام وفي ،Compuserve شبكة عبر Gandhi ،"غاندي"
 .  اإلنترنت عمى السينما بيانات قاعدة نيدىام
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 االتجاه التسجيمي في السينما ) البدايات االولى ( 

، حين ةيالحظ المتتبع لتاريخ السينما في العالم أنيا قد بدأت بداية تسجيمية أو توثيقي
خروج عمال من المصنع، وصبيًا يمتيم تفاحة.. ومع تراكم  (لوميير) ةصّور األخو 

الخبرات، أدرك المصور السينمائي إمكانية السينما التعبيرية حين أيقن أنيا وسيمة 
 .  فّعالة لمتعبير عن وجية نظره، فتحّولت السينما من مجرد حرفة إلى فن

ثائقية، أعدىا االفالم االولى التي عرضت عمى جميور المشاىدين كانت أفالما و 
االخوان لوميير. وقد انبير المشاىدون من التجديد في الصور المتحركة. واستمتعوا 
برؤية االحداث في أماكن وقوعيا الحقيقية، المقطورات المنطمقة عمى سكك الحديد، 
الفرسان الذين يتقدمون في الطابور واالطفال وىم يقفزون الى مياه البحر. كانت ىذه 

 واالسود.  باألبيض، وصورت االفالم صامتة

تقارير عن  ، السيما ىذه االفالم الوثائقية القصيرة شكمت االرضية لمنواتج الالحقة
احداث تاريخية، مثل جنازة الممكة فكتوريا أو أداء الرئيس االمريكي القسم الدستوري، 

 إضافة الى مشاىد عن حرائق وكوارث طبيعية.

الفرنسيون حين أطمقوه  كان من قبلمصطمح الفيمم التسجيمي لأول استخدم  غير ان
جون )قام رائد السينما التسجيمية في العالم،  6291عمى األفالم السياحية. وفي عام 

باستخدام مصطمح السينما التسجيمية، وىو يستعرض فيمم "موانا"، الذي ( جريرسون
الذي يعتبر ابًا لالتجاه  (يروبرت فالىرت) االمريكي خرجو شاعر السينما التسجيميةا

السينمائي التسجيمي ، اذ يشير المؤرخون في مجال السينما الى انو عمى الرغم من 
ان العناصر الواقعية كانت موجودة في السينما منذ بداياتيا في اعمال االخوة لوميير 
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 نشأة وتطور التلفزيون 

 شخص تحديد نستطيع وال التمفزيون، وتطوير اختراع في العمماء من العديد أسيم
 القرن في ممكًنا التمفزيون وجود أصبح فمقد الجياز، ليذا مخترًعا بوصفو بعينو
 بوساطة اليواء خالل االتصال إشارات إرسال كيفية الناس تعّمم حينما عشر، التاسع

  .الالسمكي باالتصال عرف ما وىو الكيرومغناطيسية، الموجات

 من المتحركة الصور لنقل األبحاث إجراء عمى تنصب األولى المحاوالت وكانت
 وكان. االستقبال ومحطات اإلرسال محطة بين الناقمة األسالك تمديدات خالل

 نبكو بول األلماني العالم نجاح ىو االتجاه ىذا في التفكير لتحريك الرئيسي العنصر
(Paul Nipkow )الصورة مسح طريق عن الصورة تجزئة في م4881 عام في 

 من تتجو ثقوب عدة مثقوبة أسطوانة بواسطة ميكانيكيًا، مستمر لولبي بشكل تدريجياً 
 دورة الصورة فوق االسطوانة تدور وعندما األسطوانة وسط إلى الخارجي الطرف
 تمك نقل وعند الصورة في الموجودة الخطوط جميع بمسح قامت قد تكون كاممة

 ومضات شكل عمى الصورة، تشكيل إعادة يمكن الثقوب عن الصادرة الومضات
 لسقوط حساسة كيميائية بمواد ومطمية اليواء من مفرغة زجاجية أنبوبة في كيربائية

 . عمييا اإللكترونات

  الكيربائية األشعة أنابيب خالل من تحقيقيا أمكن التي األشكال جودة تطور ومع
 العالم تمكن.  4091 عام منذ الكيربائية الفيزياء أبحاث في واسع بشكل عرفت التي

 من 4091 عام في( V. Zworykin) زوريكن فالديمير المولد الروسي األمريكي
 ليعاد ونقميا إلكترونياً  الضوئية الصورة تجزئة يستطيع كاميرا ألنبوب اختراع تسجيل

عادة استقباليا  من باالستفادة قام أن  بيرد جون البريطاني العالم يمبث ولم. بنائيا وا 



 الفنون السينمائية والتلفزيونية جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة / قسم                    
 استاذ المادة : د. احمد عبد الستار                                        المرحلة الثالثة         

 المحاضرة الثانية                                              تاريخ السينماالمادة  :   
----------------------------------------------------------------------------------------   

    

 
2 

 لندن في ناجحة شييرة تجربة في الصور لنقل عممي نظام أول وتقديم االختراع ذلك
 .م4091 عام في

 القومية واإلذاعة إس بي سي وشركتا بريطانيا، في البريطانية اإلذاعة ىيئة كانت
 وبدأت.  العالم في األولى التمفزيوني البث تجارب في الرائدة ىي المتحدة بالواليات

 بالبث وذلك م،4011 عام منتظم تمفزيوني بث أول  BBC البريطانية اإلذاعة ىيئة
 تقدم التي التمفزيون مؤسسات أولى أيضاً  وتعتبر. لندن في ألكسندرا، قصر من

 .المغمقة اإلستوديوىات خارج من الحي والبث التصوير

 اإلذاعة شركة تمتمك والتي أمريكا السمكي شركة وضعت نفسو، العام وفي 
 محطة وبدأت. نيويورك بمدينة منزالً  459 في استقبال أجيزة ـ سي بي إن القومية
. المنازل ليذه تجريبي  تمفزيوني بث أول القومية اإلذاعة لشركة التابعة نيويورك
 . المتحركة لمرسوم برنامًجا برامجيا أول وكان

 الواليات في منتظم تمفزيوني بث أول الشركة بدأت م4010 عام حمول ومع 
 األراضي كامل التمفزيوني البث غّطى ،4054 عام وبحمول األمريكية، المتحدة

 .   واألمريكية البريطانية

 طريق عن الثانية العالمية الحرب بعد التمفزيون شيده الذي التطور ادراك ويمكن
 في جياز، ماليين( 5) عددىا بمغ 4059 عام ففي اجيزتو، عدد في اليائل النمو
 السوفيتي االتحاد ىي فقط بمدان اربعة في موجوداً  التمفزيوني البث كان الذي الوقت

 التمفزيون انتشر ذلك بعد فرنسا، وكذلك وانكمترا االمريكية المتحدة والواليات( سابقاً )
 مميون( 959) عددىا بمغ حيث مرات،( 5) اجيزتو كمية وتضاعفت بمداً ( 419) في

 .  انتشاره بدايات من سنة عشرين بعد وذلك جياز
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 التمفزيون تطوير تاريخ في الذىبي العصر كانت التي الخمسينيات، حقبة أطمت ثم
رسال تسجيل أجيزة من ومعداتو، وبرامجو خدماتو وتحسين  وأجيزة التقاط وىوائيات وا 
 التمفزيون وحقق …والصوت الصورة عرض في ودقة وضوح ذات منزلية استقبال
( الخمسينيات مطمع في معقولة وأسعار تجارية بكميات) األسواق إلى النزول ظاىرة

 عمى والسينما الراديو أقدام تحت من البساط سحب في أخذت كاسحة شعبية واكتسب
  .سواء حد

 وفي ،4051 عام المتحدة الواليات في الممون لمتمفزيون عممي نظام أول ظير
 دول عدة في الممون التمفزيون بإدخال سرعة، أكثر التمفزيون تطور أصبح الستينيات
 في المنتظم الممون البث البريطانية اإلذاعة ىيئة وبدأت وسيكام، بال ىما بنظامين

  .الثانية القناة عمى م4011 عام

 بدأ  عربي تمفزيون أول العراق تمفزيون يعتبرف العربي العالم في ظهور التلفزيوناما 
 حين بعام ذلك قبل  القصة وبدأت ،4051 عام يوليو في األول التمفزيوني إرسالو

 اإللكترونية لألجيزة تجاري معرض في لممشاركة األلمانية الشركات إحدى حضرت
 األبيض بالمونين التمفزيوني لمبث جياز معروضاتيا بين أن وصادف بغداد في

 قررت المعرض انتياء وبعد التصوير بموازم مجيز صغير إستوديو مع واألسود
 .الممكية العراق حكومة إلى المعروضات تمك إىداء الشركة

 وكانت الجزائر، في تمفزيونية قناة أول ظيرت ديسمبر في وبالتحديد العام نفس فيو 
 الفترة إبان 4051 عام ديسمبر شير نياية في الجزائري لمتمفزيون بداية أّول

 اىتماماً  استحداثيا ويعد الفرنسية المقاييس ضمن تعمل كانت حيث االستعمارية،
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 الكبرى المدن عمى بثيا اقتصر كما آنذاك، بالجزائر المتواجدة الفرنسية بالجالية
   لمجزائر

 لكن ،4051 العام في الرسمي التمفزيون لمبنى األساس حجر وضع لبنان وفي
 .4050( مايو) أيار في البث ليبدأ تأخر المشروع إنجاز

 إرسال شبكة لتزويدىا أميركا صوت مع اتفاقية مصر وّقعت نفسو العام وفي
 قناة مصر امتمكت 4019( يوليو) وفي اإلعالمية، كوادرىا وتدريب تمفزيونية
 أرامكو قنوات بعد العربي العالم مستوى عمى الرابعة ىي القناة أن والالفت تمفزيونية،

  .وبيروت وبغداد

 في كبيرة اتصالية ثورة ،4009 العام بداية مع الرقمي التمفزيون إلى االنتقال وشكل
 شكميا من المرئية اإلشارة تحويل عمى تعتمد الرقمية التمفزيون فتقنية التمفزيون، عالم

 ومنذ التمفزيون قنوات من كثير تحولت وقد الرقمي، الشكل إلى التمثيمي األصمي
 .الصناعية األقمار طريق عن الرقمي التمفزيوني البث إلى العشرين القرن أواخر

 جديدة تقنية ظيرت حتى العالم دول من الكثير في االنتشار من النظام ىذا يكد ولم
 في الصورة تتميز حيث ،(HD) الدقة عالي التمفزيون وىي وفعالية جودة أكثر

 تكبيرىا حالة في حتى فييا الدقيقة والتفاصيل المعالم بوضوح الدقة، عالي التمفزيون
 أجيزة أن كما الشاشة، خطوط عدد زيادة بسبب الحائط، بمساحة كبيرة شاشة عمى

 تضاىي عددية، شفرة أي رقمًيا، الصوت إنتاج تعيد الدقة عالي بنظام االستقبال
 .  المدمجة األقراص صوت فييا الصوت جودة
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 فقد بعض تشبو كميا التميفزيونات كانت 9999 منتصف حتى و الوقت ذلك منذ
 بعض عدا بعد عن لمتحكم بجياز كبير خشبي صندوق عن عبارة كميا كانت

 التميفزيونات ظيرت 9999 الـ في ، واألحجام اإلمكانيات في البسيطة االختالفات
 فيف. توب الالب الحاسبة شاشة من مستوحاه الفكرة كانت ربما المسطحة، بالشاشات

 قد أسعارىا أن لدرجة HD الشاشات و المسطحة الشاشات انتشرت ،9991 عام
 .  الجميع متناول في لتصبح بشدة انخفضت
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 يعتبر 6299الذي انتجو في عام  ) نانوك من الشمال (، اال ان فمم فالىرتي االول 
فيما وراء  األسكيموعندما قام بتجسيد حياة عالميًا اول رائعة في الحركة التسجيمية 

 الدائرة القطبية .

 الفيمم مصطمحي بين المعنى في التداخل بمسألة تصلتفأنيا  اما في دالالت المفيوم
 Film)ب  المعروف االنكميزي لممصطمح كترجمة والوثائقي والفيمم التسجيمي

Documentaries) ،ترجمتو إلى الفيمم الوثائقي بداًل من الفيمم  فالبعض يفضل
 . غير ان المعنى واحد وال يوجد فرق في التسمية  التسجيمي

اماًل لمفيمم ، تعريفًا ش6291أصدر االتحاد الدولي لمسينما التسجيمية في عام قد و   
يعرض إما كافة أساليب التسجيل عمى فيمم ألي مظير لمحقيقة، التسجيمي جاء فيو: 

بوسائل التصوير المباشر، أو بإعادة بنائو بصدق، وذلك لحفز المشاىد إلى عمل 
، أو لتوسيع مدارك المعرفة والفيم اإلنساني أو لوضع حمول واقعية لمختمف يءش

 . الثقافة، أو العالقات اإلنسانية المشاكل في عالم االقتصاد، أو

تمك األفالم التي تصور  مي عمى )طمق اصطالح الفيمم التسجيوفي تعريف آخر ي  
عناصر الطبيعة" وما يميزىا عن باقي األفالم،  أن الكاميرا تقوم بتصوير كل شيء 

 .(في مكانو الحقيقي، وبذلك فيي ال تعنى بالبناء الدرامي المؤثر

) المعالجة اما الناقد والمخرج االنكميزي جون جريرسون فقد عرف الفمم التسجيمي 
 . (  الخالقة لمواقع

 مدرستان لمفيمم التسجيمي:السينما عرفت  0291يذكر أنو منذ عام و 
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جون جريرسون، والذي اعتمد في  االنكميزيمدرسة رائد السينما التسجيمية   -6
 إنتاج الفيمم التسجيمي تمامًا كما ىو بالواقع.

وكانت مدرستو روبرت فالىرتي،  االمريكيمدرسة شاعر السينما التسجيمية،  -9
 تعتمد إمكانية إعادة تجسيد وترتيب األحداث دون تأليف.  التسجيمي في الفيمم

البداية الحقيقية، كانت في ف اما عن تاريخ االفالم التسجيمية في الوطن العربي
األربعينات وعمى شكل أفالم تعميمية أو دعائية، إما رسمية أو حكومية أو تابعة 

لمفيمم التسجيمي، ففي مطمع  م، بدأت نيضة حقيقية6211لييئات دولية، بعد عام 
الثمانينات، برزت السينما التسجيمية المستقمة، وسطع اسم عدد من المخرجين 
العرب في الميجر وفي لبنان ، ومصر وسوريا وفمسطين والعراق، وفي أواخر 
التسعينات وبعد انطالق القنوات الفضائية العربية عاد االىتمام  اإلنتاجي بالفيمم 

 وغايتو. التسجيمي ودوره

عت األفالم التسجيمية، ليس فقط في موضوعاتيا، بل تنو  عمى مدار تاريخ السينما  
وصفية وتحميمية، إضافة إلى أفالم عن  ناىجيا وتوجياتيا، وُعِرضت أفالمفي م

د خرى في النقاأفالم عن التنمية، و ، فضاًل عن  خرى عن البسطاءا، و الشخصيات
خت لألفالم التسجيمية خصائص عامة، بداية من االجتماعي، وفي الوقت نفسو ترس

 منيجيا في المعايشة والمالحظة، ثم اإلبقاء، وانتياًء باكتشاف الجنس البشري، مروراً 
 ومادتيا حياة اإلنسان.  بميدانيا، وىو الحياة الواقعية

ىناك في حدود المقاربة بين السينما والتمفزيون فيما يخص االتجاه التسجيمي ، نجد و 
السينمائي من  التسجيميالتمفزيوني والفمم  التسجيمي )الوثائقي(ارتباط بين البرنامج 
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طبيعي حيث سبقت السينما  األمروىذا ، حيث اشتقاق المصطمح ومفيومو العام 
ولذلك فقد أخذ األخير عن السينما بعض أشكال البرامج واقتبس  التمفزيون،ظيور 
 السينمائي.  التسجيميمن تسمية الفمم  التسجيميامج تسمية البرن بما في ذلكمنيا ، 

تغطي جزء كبير من وقت اإلرسال التمفزيوني لمعالجتيا فقد باتت البرامج التسجيمية 
خاصة عند  يةوالتثقيف يةاإلخبار  وظيفتيا وذلك ألىميةالحقيقية في أشكال مختمفة 

  .والمؤثرات الصوتية رة ، الموسيقىعرضيا لمحقائق وىي تستخدم بجانب المفظ والصو 

يتوقف عمى نوع  ، حيث التسجيمي في التمفزيونزمن البرنامج  ال يتم تحديد وعادة
( 94فبينما يستغرق البرنامج التاريخي ما بين ) المعالجة،الموضوع وأسموب 

( 06نجد أن البرنامج الزراعي أو الصناعي يستغرق نحو )احيانا ( دقيقة 16إلى)
 . دقيقة

 

 




