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

 11:30الساعة الربعاءا:  المحاضرة وقت                                              

 المونتاجمفهوم 

: الفرنسية من الحرفية، الترجمات في التركيب أو التوليفأو  المونتاج     

Montage، المشاهد وترتيب اختيار فن هو، آخر على شيء رفع أو تركيب هوو 

 ويستند. المعنى محددة رسالة إلى تتحول بحيث الشاشة، على الزمني وطولها

 العامة وثقافته الفني وحسه خبرته على عمله في( بالمونتاج يقوم الذي)  المونتير

 الترتيب وإعادة واللصق بالقص لكنها مألوفة تبدو مشاهد إنتاج إعادة على وقدرته

 إلى موجه متعمد خطاب ذات دراما إلى تتحول لألحداث، الزمني والتوقيت

 المونتير دور يبرز يوم، بعد يوما   وتيرتها تتسارع التي التقنية الطفرة ومع. الجمهور

 . درامي عمل ألي السيناريو وكاتب المخرج دور مع يتوازى أن إلى

 والمكان والزمان الشاشة، اتجاهات في للمونتاج األساسية والتقنيات المفاهيم تظهر و

 المونتاج، ومشاهد للوراء، الرجوع ولقطات واإليقاع، والسرعة السينمائي،

 توصيل المونتير يستطيع التقنيات هذه خالل ومن. المرئية والمجازات والتشبيهات

 .مشاعره وإثارة للمتفرج األفكار

 في باإلثارة الشعور المونتير ويخلق واإلثارة التشويق يخلق التوليف أو المونتاج 

 ويتحكم.  اآلخر البعض وتأجيل اللقطات لبعض تقديمه طريقة خالل من المتفرج

 لفحواها تبعا وتأثيرها المشهد داخل اللقطات أحجام وتنظيم اختيار في المونتير

 .الدرامي

 التلفزيوني التوليف او المونتاج فن

 إنتاج مشروع ألي األساسية الركيزة Video Editing ال أو التوليف يعتبر      

 في تصويرها تم التي اللقطات ترتيب إعادة باختصار وهو سينمائي، أو تلفزيوني

 الخاصة المؤثرات وإضافة الضرورية، غير والزوائد المشاهد وإزالة سابق، وقت

 العمل بهذا تقوم التي الكمبيوتر برامج من العديد اآلن هناك وأصبح أجهزة، بواسطة

           الروسي العالمي المخرج ويعتبر. الحالي وقتنا في الخبراء أشهر ويستخدمها

 معناها للمشاهد يعطي الذي هو التوليف و.  التوليف أبو  هو(  آيزنشتين سيرجى) 

 .وسياقها ترتيبها حسب
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 المونتاج وظيفة

 من هذا و الوظائف و األعمال من الكثير( مونتاج) كلمة تحت يجمع منا الكثير
 : التالية بالنقاط المونتاج دور نحدد أن يمكن و..  التخصص هذا في المغالطات

 . المشاهد من الزائدة األجزاء حذف -1

 . أمكن إن التصوير أخطاء تصحيح -2

 أو -أصوات – نصوص – ثابتة صور)  الفيلم إلى خارجية عناصر إضافة -3

 (غيرها

 . المختلفة الفالتر و االنتقاالت مثل مختلفة مؤثرات إضافة -4

 . لها الموضوع المخطط حسب المشاهد ترتيب -5

 أهميته و المونتاج فوائد

 :  أبرزها من ، المونتاج او التوليف تستدعي التي العوامل من يحصى ال عدد هناك

 الملل خشية للمشاهد التنويع توفير -1

 ذلك القصة تستدعي حيثما المناظر تغيير -2

 بالحدث المرغوبة غير األجزاء من التخلص -3

 إمكانيات قصور بسبب ذلك بغير تتيسر ال مثيرة أو درامية تأثيرات خلق -4

 . الممثلين

  للمونتاج الوظيفية المهمة

 تطور في اإلسهام مثل وظيفي سبب المشاهد من ومشهد لقطة لكل يكون أن يجب   
 تفسير أو توضيح إعطاء أو فكاهية، روح بعث أو بالقصة، اإلخبار أو الشخصية،

 هدفا أو وظيفة يخدم ال مشهد وأي. المعاني بعث أو معين، نفسي جو خلق أو ما،
 إلى جديد أي يضيف ال أنه بما التصويرية، قيمته كانت مهما حذفه ينبغي معينا

 .الفيلم محتوى

 تصور التصوير، مرحلة خالل في محترف، مخرج ألي يكون ، العادة يوف   
 األفالم في خاصة كبيرة أهمية لذلك ويكون. الالحقة المونتاج مرحلة عن واضح

 االتجاهات على المحافظة في حريصا يكون أن المخرج على يجب حيث الدرامية،
 وحركاتهم، الممثلين مظهر تناسق االعتبار في ويضع بل الشاشة، ىعل المنطقية

 المشاهد تصوير مرحلة خالل وذلك متسقا، للمشاهد العاطفي المحتوى على والحفاظ
 .الفعلي الزمني ترتيبها خارج المشاهد هذه تُصور العادة في أنه حيث نفسها،

 


