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 لم الوثائقي ياخراج الف:  المادة                                            ديالى جامعة
              لثانية   ا: المرحلة                                          الجميلة الفنون كلية
 علي قاسم عمر م.م:  المادة مدرس                   والمرئية السمعية الفنون قسم

   8:30الساعةلخميس ا:  المحاضرة وقت                                                

 لفيلم الوثائقي ا

 لكذ قبل كان ما وكل العشرين القرن بداية مع اال الوثائقي الفيلم العالم يعرف لم  

 المحطة الى القطار وصولفيلم ك  ما حدث عن موجزة تقارير و مشاهد مجرد هو

 االولي المفهوم يتشكل بدأالتاسع عشر  القرن بداية مع، و دقائق لكذ يتجاوز وال

 7 بعد الوثائقي الفيلم ثم 1907 سنة الوثائقي بالعرض سمي قد وكان الوثائقي للفيلم

 التقنيات محدودية بسبب مبهما الحديث الفن اذه تصنيف ظل لكذ مع لكن سنوات

 اولى كانت وقد،  العالم في بعد تقبله يتم ولم فرنسا في ظهر المفهوم لكذ وألن آنذاك

 . والحروب المعارك قصص على مقتصرة الفترة تلك خالل الوثائقية االفالم

لفيلم الوثائقي او الفيلم التسجيلي هو نوع من االفالم الذي يتناول عرض اذن فا  

 وتسجيل توثيق على يعتمد تلفزيوني او سينمائي جنس واقعي للحياة، ويعرف بانه 

 . تزييف او تدخل دون الواقع وعرض

 احداثه لنسج الصالحية كل صانعه يملك يذال الروائي الفيلموهذا ما يميزه عن      

  يتداخل الوثائقي الفيلم في حتى الواقع في لكن،  رؤيته حسب والخيالية منها الواقعية

 قضايا تطرح التي واالفالم الوثائقية الدراما في خصوصا الواقع مع الخيالفيه 

 من عدد توليف عبر فنية بمعالجة سمحي النوع ذاه ، الواقع على التأثير تحاول

 من يقلل اذوه، ) أي الدراما الوثائقية ( الواقع تزييف عدم بشرط لكن االحداث

 هو الوثائقي الفيلم هدف يجعل ما اذوه.  الروائي والفيلم الوثائقي الفيلم بين الهامش

 المباشر بالعرض االكتفاء دون االبداع من ال تخلو خالقة معالجة عبر الواقع رصد

 الخالّقة المعالجة وهو الوثائقي للفيلم تداوال االكثر للتعريف نصل بالتالي و للواقع

 . للواقع

 أو تاريخية أو علمية حقائق على يحتوي إذ  للواقع معالجة الوثائقي الفيلم يعدو   

 األفالم من غيرها عن الوثائقية األفالم وتتميز ، اجتماعية أو، طبيعية أو، سياسية

 في إليها يرجع علمية مادة األحيان من كثير في تعتبر بل ، للترفيه تصنع ال بأنها

 الهدف في والوضوح الدقة على القصير الوثائقي الفيلم ،ويعتمد واألبحاث الدراسات

 من لنجاحه بد وال ، الوثائقي بالمحتوى اإلخالل دون المعلومات واختزال والتركيز

 . واإلبداع ، واإلقناع ، اإلمتاع:  التالية المعايير يحقق أن
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وقد يكون تكنيك الفيلم الوثائقي بسيط وال يحتوي على الحيل السينمائية المستخدمة 

ومع ذلك فانه ال يخلو من بالتصوير في االفالم الروائية او افالم الخيال العلمي 

االبداع في طريقة سرد االحداث الوثائقية وطريقة استخدام المؤثرات الصوتية 

 تشويق للمشاهد .والموسيقية التي تزيد من الشد وال

 

 الوثائقية األفالم اشهر ومن

  (chandelles .)فيلم وهو للعموم الوثائقي للفيلم عرض اول وكان 1934 سنة 

 السينما رواد احد الفيلم هذا صنع وقد االلب جبال في التزلج مشاهد يصور الذي

، افالمه في المتنقلة الكاميرا استعمل من اوائل من كان الذي ايشاك مارسيل آنذاك

 الوثائقي الفيلم تطوير في المرحلة تلك عرفتها التي السينمائية النهضة وساهمت

 احد وهو John Grierson الوثائقية االفالم رائد به قام الذي هو االكبر العمل وكان

 .العهد حديث الفن هذا اسس وضعت التي الشخصيات

 

 وذ راقي كفن وقيمة مكانة الوثائقي للفيلم اصبح التسعينات وبداية الثمانينات معو  

 ظهور ومع والتقنية االعالمية الثورة مع التطور اذه واقترن مهمة ورسالة حمولة

 من كبير هامش الوثائقية االفالم صناع منح لكذ كل االنتاج شركات من كبير عدد

 الوثائقي الطرح و االبداع

 


