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 (مفردات المادة)

1 
 االسبوع االول

استقبال الطلبة وتعريفهم بمفردات المادة واهدافها 

 واجراءاتها 

 المونتاج المفهوم العام الثاني 2

 صفات ومالمح المونتير الثالث 3

 أدواة المونتير الرابع 4

 تدريبات عملية لعمليات المونتاج الخامس 5

 وظائف المونتير السادس 6

 أهداف المونتاج السابع 7

 امتحان شهري نظري الثامن 8

 الية وقواعد المونتاج التاسع 9

 تاريخ فن المونتاج العاشر 11

11 
 الحادي عشر

البصمة الفنية للمخرجين وتوظيفاتهم  الفنية في 

 المونتاج

عشر الثاني 12  االخوة لومير 

 جورج ميلية  الثالث عشر 13

 بورتر الرابع عشر 14

 كرفث الخامس عشر 15

 امتحان شهري نظري السادس عشر 16

 المونتاج البنائي عند بودفكين السابع عشر 17

 المونتاج الفكري عند أيزنشتاين الثامن عشر 18

 اسس بنية اللقطة مونتاجيا التاسع عشر 19

 اسس بنية المشهد مونتاجيا العشرون 21

 االسس العامة للتشويق الواحد والعشرون  21

 تدريبات عملية على المونتاج الثاني والعشرون 22

 اإليقاع في المونتاج الثالث والعشرون 23

 امتحان شهري  الرابع والعشرون 24

 الزمن في المونتاج الخامس والعشرون 25

 وسائل االنتقال السادس والعشرون 26

 المؤثرات الخاصة وضوابط استخدامها السابع والعشرون 27

 المونتاج االني -المونتاج الرقمي الثامن والعشرون 28

 امتحان شهري التاسع والعشرون 29

 مراجعة شاملة لمقررات المادة  الثالثون  31
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 اجلزء األول:

 املونتاج املفهوم العام

واليت  Editكلمة  باإلنكليزية، ويعادهلا واليت تعين التجميع كلمة فرنسية Montageاملونتاج 

هو فن اختيار وترتيب اللقطات واملشاهد وحتديد طوهلا الزمين على  :واملونتاجتعين حترير، 

تعتمد اىل حد الشاشة حبيث تتحول اىل رسالة حمددة املعنى، وقيمة العمل الفين السينماتوغرايف 

 املونتاج الن املونتاج هو رؤيا مجالية.كبري على قيمة 

الذي يقوم بعملية املونتاج يطلق عليه مونتري كما هو دارج والذي باستطاعته ان جيعل من العمل 

( عمال بارعا من )ممثلني ومصورين وفنني َأضاءة  وصوت الفنية األخرىالذي ساهمت فيه العناصر 

 .أمجل وجهيربز فيه جمهوداتهم الكبرية اليت بذلوها إلخراج هذا العمل يف 

ترتبط فيه اللقطات ان الغاية من املونتاج هو بناء مشهد متجانس من حيث الشكل واملضمون 

 ارتباطا جدليًا.

 صفات ومالمح املونتري

 يتسم املونتري احملرتف بعدد من الصفات:

انتاج مشاهد تبدو مألوفة لكنها بالقص واللصق وإعادة الرتتيب والتوقيت قدرته على إعادة  -1

 الزمين لألحداث تتحول اىل دراما ذات خطاب متعمد موجه اىل اجلمهور.

 والتقنية. خربته اإلبداعيةيستند املونتري الذي يقوم بعملية املونتاج على  -2

 ذات حس فين مجالي . -3

 ثرية.ميتلك الثقافة العامة واملشاهدات الك -4

 دوات املونتريأ

ومن هذه  اخلاصة به ادواته واساليبه له العمل فاملونتريلكل مهنة يف احلياة هلا ادواتها اخلاصة يف 

 االدواة:
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 :CUTالقطع -1

ويف  ، يف نهاية اللقطة ًاغالب يأتي القطعو ،على اللقطة وحتدد للقطة بداية ونهاية القطع يتم

يتأثر القطع بعناصر الصوت )اللقطة احلركة، و لقطة احلركة يتم القطع بعد انتهاء

انتهاء املضمون  لقطة املوسيقى واملؤثرات ( حيث يتم القطع بعد-اللقطة احلوارية-الصامتة

هي بالشكل وينت-املصور-املخرج-الدرامي، والذي يقوم بعملية القطع )كاتب السيناريو

 نتري(، ويستخدم القطع يف األساس على توضيح حدث ما.اجلمالي عند املو

 : Pastاللصق والربط -2

وفيها يتم دمج اللقطات مع بعضها بشكل متسلسل وفقًا ملا مكتوب بالسيناريو وعلى الربط أن 

 حيدد العالقات اجلدلية ما بني اللقطة األوىل والثانية خللق االنسيابية يف حركة اللقطة.

 الرتكيب:-3

مؤثرات صوتية( لنحصل على مشهد -مؤثرات متنوعة )مؤثرات بصريةعملية تركيب هو 

 التوليف:-4متكامل .

هو خلق الرتابطات الشمولية بني املشاهد يف الفيلم الواحد مع احملافظة على العمل وفق سياقات 

 وااليقاع الفيلمي، وجعل الفيلم وحدة بنائية متماسكة.  النوع

 : وظائف املونتري

 بالنقاط االتية: ووظائف املونتاجميكن حتديد دور   

 طار العمل.جتميع وترتيب اللقطات مبا خيلق وحدة املوضوع املقدم يف إ -1

لفل  – color correction تصحيح لوني –تصحيح بعض أخطاء التصوير، )اضاءة  -2

 حجم اللقطة( حسب توجيهات املخرج. –الكامريا 

القدرة على بناء سياق للفيلم  صعوبة وأكثرها إقناعا، وهو ونتاجأكثر مهمات امل البناء، وهو -3

ة من عد انتقاؤهاتكون من عدد كبري من اللقطات اليت يتم ألنه ياو الربنامج التلفزيوني، 

، أي ترتيب املشاهد واللقطات وخلق التسلسل طلوبة، ومن ثم بناء تسلسل اللقطات املمصادر

 .املنطقي هلما حسب السيناريو

 فة مبا خيدم العمل الفين مبجملُه.ائل االنتقال املناسبة واملوظإضافة وس -4
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 املشهد. -حذف األجزاء الزائدة من اللقطه -5

 –مقاطع أرشيفية  -نصوص –مؤثرات  -أصواتإضافة عناصر خارجية اىل العمل الفين ) -6

 صورفوتوغرافية (.

ما يبعد املشاهد عن امللل الذي قد يصاحبه من اللقطات  العمل على تنوع اللقطات، وهذا -7

 القطع. استخدامالطويلة دون 

 خلق تأثريات درامية داخل بنية املشهد. -8

خلق احلركة وخلق اإليقاع وتوضيح فكرة املوضوع الذي يتم مونتاجُه وإحداث حالة من  -9

  اليت متيز العمل الفين عن غريه.االبداع والتشويق 

 املونتاج أهداف

حتى النهاية أي صورة بأخرى بل هو فن أبداعي  كادر بأخراملونتاج ال يعين جمرد تركيب وإلصاق 

 تفكريي أيدلوجي  فين تعبريي مجالي يهدف اىل:

 حمتوى الفيلم.ملوضوعة و  الكشف عن الرؤية الفنية واالبداعية -1

 .من خالل املونتاج اجليد واملخرج واملونتري إظهار االبداع الشخصي للمؤلف -2

 اجلمع بني الزمان املاضي واحلاضر، باستخدام املادة االرشيفية. -3

 صمت (.  –حوار -مؤثرات  –)موسيقى  التحكم بعناصر الصوت  -4

 التسريع واالبطاء.ميكن للمونتاج أن يضيف شيء من التصحيح والتالعب اىل الصورة ك -5

 املطابقة للمخيلة، واحللول االخراجية املونتاج قادر على ان يعطي املخرج اخليارات -6

 فالكثري من املخرجني يعولون على املونتاج يف حتقيق أفالمهم.

 املونتري له القدرة على اختيار زمن اللقطة وطوهلا وإمكانية جتزئتها. -7

 خلق تأثريات درامية مغايرة للمألوف. -8

 قواعد املونتاجألية و

ال تقطع أو متزج بني لقطتني متحركتني، أو ثابته ومتحركة اال إذا كانتا بنفس  -1

 السرعة واالجتاه  او)السباب درامية فيها تربير(.

 اقطع يف الوقت املناسب مع )الصوت او املوسيقى(... اخل. -2

 ، تغري الزاوية، تغري احلجم.:  تغري الزمان واملكانضمن سببالقطع من لقطة ألخرى  -3
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 القطع املتقابل جيب ان يكون احلجم متماثال بني العناصر.يف  -4

 ال تقطع حتى تستويف املعنى، او مبربر )التشويق(. -5

 مراعاة )الراكور( عند القطع. -6

 حتقيق التنويع والتبادل بني اللقطات الكبرية واملتوسطة والصغرية. -7

 الصوت أوال.يف بداية العمل الفين جيب أال تسبق الصورة الصوت ، كالهما معًا أو  -8

 ال ترتك الشاشة معتمة لفرتة طويلة، وان كان فيوجد صوت معها على األقل . -9

 .احلفاظ على اخلط الوهمي، التناقض البصري بالنسبة للمتفرج -11

 تأريخ فن املونتاج

 الواحدة السينمائية اللقطة كانت األفالم صناعة فن من األوىل اجلذور ويف السينما نشأة بداية يف

 ومثل  فرنسا، يف لومري األخوين أفالم مثل تعديل، أو تدخل أي دون الكامريا تسجله ما على تعتمد

 التصوير على يعتمدون كانوا ، القصرية األوىل تشابلن تشارلي وأفالم آديسون، توماس أفالم

 تصوره ما هو كان السينمائي املشهد حترير، أو حتريف دون اللقطة عرض مبعنى للمشهد املستمر

 البشر من جمموعة على جتربة بعمل (ُكِوليشوف )ليف الروسي قام ذلك بعد لكن .فقط الكامريا

 بتصوير ُكِوليشوف ليف يقوم وفيها" كوليشوف تأثري" مبصطلح التجربة ُتعرف ،حوله املتجمهرة

ويقطع  ساخن حساءلصحن  لقطة بتصوير يقوم ثم ،تعبري ويقطع اللقطة أي حيوي ال رجل وجه

 ،بعد دجمه هلذه اللقطتني فعلهم ردة عن اجلمهور بسؤال كوليشوف يقوم ذلك وبعد اللقطة،

 أكل يشتهي ال الشخصوالبعض االخر قال  جائع، الشخص بعضهم قالوا :اإلجابات فتكون

 أن) كوليشوف استنتج بالتالي، احلساء ليشاركه آخر شخصًا ينتظر الشخص أو احلساء،

 قمنا لو لكن فقط، واحدة مجالية وقيمة واحد معنى هلا الكامريا تصورها اليت الواحدة اللقطة

 ميالد اللقطتني ارتباط عن ينتج خمتلفة، مجالية وقيمة ُمختلف معنى هلا أخرى لقطةب بدجمها

 .ثالث جديد معنى
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 يف املونتاج البصمة الفنية للمخرجني وتوظيفاتهم 

نظرية “يف عشرينيات القرن العشرين للفيلم، قام املخرج الروسي، سريغي إيزنشتاين، بوضع 

واليت تعترب من اهم البصمات الفنية يف مراحل تطور املونتاج اليت تتكون من مخسة أنواع، ” املونتاج

 منها:

 املونتاج الرمزي، أي: قص/ قطع اللقطة؛ إلضافة معنى رمزي.

 ج التسارعي، أي: تتابع قص/ قطع اللقطات؛ لإلحياء بسرعة الزمن.املونتا

 املونتاج اإليقاعي، أي: القطع والقص، وجعل اللقطات تتحرك بوترية حمددة.

، وبالتالي؛ كان للمونتاج أهمية جوهرية يف َخلق صامتة -يف ذلك الزمن-كانت السينما 

املعاني وخلق الصور الذهنية، ومن أبرز أفالم سريغي إيزنشتاين اليت كانت أمثلة فعلية على 

 .1925عام ” املدرعة بومتكني“نظرية هذا املونتاج، فيلم 

 املونتاج املتوازي، أي: خلق حدثني وحكايتني تسريان يف الوقت ذاته.

 املتوالي، مونتاج توالي األحداث كسريورة احلكاية. املونتاج

وأخرًيا وليس آخًرا، املونتاج مفردة رئيسية  حتقق تركيب الفيلم والعمل اإلبداعي عامًة، وهو الذي 

يدلنا على الفرق بني الزمن الفين والزمن الواقعي، وهو الذي يشكل اللغة التعبريية للبناء 

ومن خالله يتم حتديد اهلدف العام واخلاص للفيلم، وهو الذي  اخلارجي الشكالني للغة الفيلم،

 يتحكم مبا نراه على الشاشة من صانع الفيلم.

 عرب جمموعة من األفالم السينمائية ملخرجني كبار اصبحوا األساس جاءمراحل تطور املونتاج 

 :وأبرزهم يف العملية املونتاجية التنظريي

 االخوة لوميري-0

( هم أول من صور بعض املوضوعات الواقعية نيقوال لوي- ماري أوجستيعتربون االخوة لوميري )

 الوثائقية.من مؤسسني السينما املدرسة الواقعية ومن واعتربوا 

 اهم مميزات افالمهم األوىل:
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 أنها تتكون من لقطة واحدة. -1

 كانت الكامريا ثابته ال تتحرك )الكامريا ثابته واملوضوع امام الكامريا متحرك(. -2

 متتاز مبوضوعات واقعية. -3

 كانت تصور بوجهة نظر عامة للموضوعات. -4

 ألنها ال حتتوي على )القطع والربط( لقطة مستمرة.ال حتتوي على مونتاج  -5

 جورج ميلية-7

 أهم مميزات أفالمه: و ،أفالم جورج ميلية من انطلقتالبداية االنطباعية 

 أفالم خيالية  تعتمد على اخلدعة. -1

البعض لتشكيل وحدة  وم بدمج هذه املشاهد مع بعضهااقمشاهد ثم قسم افالمه اىل  -2

 اخلاص. وفق تصوره بنائية متماسكة

كان ميلية متأثر بفن املسرح فوظف ستارة املسرح لالختفاء والظهور التدرجيي يف  -3

 افالمه.

 الكامريا تأخذ وجهة نظر اجلمهور بالنسبة للمسرح. -4

 األفالم متكونة من لقطة عامة يف كل مشهد. -5

قطات من أضاف املمثلني اىل أعماله ووظف املاكيتات يف صناعة الديكور ولون بعض الل -6

 أفالمه.

 الذي يثري اجلدل حول أفالم جورج ميلية، هل يوجد مونتاج أفالم جورج ميلية؟ السؤال و

 املشاهد.عرب )القطع والوصل( يف ربط أستخدم جورج ميلية املونتاج نعم ج/ 

 بورتر-3

قصة حياة رجل املطافئ  بداية تكامل الشكل الفين للمونتاج جاءت عرب أفالمه ومن ابرزها

 األمريكي، أهم مميزات أفالم بورتر:

 قام بتحريك الكامريا وأول عمل حرك فيه الكامريا فيلم )سرقة القطار الكربى(. -1

أول من أستخدم املادة الوثائقية )االرشيف( يف أفالمه الروائية، ألنه كان ميتلك  -2

 يلمه.العديد من االرشيفات الصورية للحرائق اليت وظفها يف ف

 .قسم الفيلم اىل وحدات مشهدية -3

 قسم املشاهد اىل لقطات. -4
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قام بتقسيم املشهد اىل أجزاء  ألنهاملونتاج عند بورتر اكثر نضجًا من جورج ميلية  -5

  لقطة. Shotمسيت ب 

 كرفث-4

 اول من نظر للمونتاج وحدد أبعاده الدرامية ووضع القوانني له، وأهما:

 درامية.ال جيوز القطع اال ألسباب  -1

جيب أن يبدأ املشهد بلقطة عامة ثم متوسطة ثم قريبة وال ميكن االنتقال من العامة اىل  -2

 القريبة دون املرور باملتوسطة.

التأكيد على الصراع الدرامي واهميته من خالل تعدد احجام اللقطات وتنوع  -3

 القطوعات.

 التنوع يف احجام اللقطات. -4
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 لكم املوفقية والنجاحأمتنى 


