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كلية اآلداب و الفنون / جامعة وهران    

دراسات سينمائية ماستر 2السنة / قسم الفنون   

  التاريخ و النظرية: المونتاج :مقياس 

غوتي شقرون . د  

 

أساليب المونتاج/  4المحاضرة   

:يناريو و هي هناك أنواع كثيرة من أساليب المونتاج يلجأ إليها المخرج تبعا لطبيعة الغرض الدرامي الذي يتطلبه الس  

نشأ مع رواد صناعة األفالم األمريكية و هو الجمع بين حدثين يقعان في نفس الوقت في مكانين : المونتاج المتوازي *
و هو أحد أساليب المونتاج التي . بهدف زيادة اإلثارة و الترقب مختلفين لخلق تأثير درامي عن طريق استغالل رابط فكري 

بشكل أكبر و أعمق و أكثر تعقيدا عن طريق القطع المتناوب بين مشهدين أو " جريفيت ' رها و طو " إدوين بورتر" بدأها 
                                             .أكثر بنفس التوقيت في أماكن مختلفة كمشهد المطاردة مثال لخلق التشويق

لقطات بمعزل عن سياق الحدث، لخلق تأثير نفسي يعتمد على منطق بصري و أسلوب يقوم بتقطيع ال: المونتاج الذهني* 
من خالل تضاد اللقطتين المتتاليتين بحيث ينتج عن تضادهما لقطة ثالثة في ذهن المشاهد تدل على صورة أخرى خارج 

                                                                            (.سارجي إيزنشتاين " النطاق و من رواده 

                                                                                         (:الطولي) المونتاج المتري * 

                           .بهدف إحداث التوتر لدى المتفرج القطاتيعتمد بشكل كبير على طول اللقطة و القطع بين 

.كل القطع فيه على الحركة داخل اللقطة بحيث يحافظ على استمرارية الفعل لمعنيين مختلفينيعتمد ش: المونتاج اإليقاعي*  

 و يعتمد هذا األسلوب من المونتاج على المعنى العاطفي للقطة، حيث يعمق أسلوب القطع القيمة : المونتاج النغمي*
                                                  .العاطفية للمشهد بغض النظر عن حسابات المدة الزمنية للقطة

و هو مزيج من المونتاج المتري و اإليقاعي و النغمي، بغرض الحصول على رد فعل معين لدى : المونتاج الهارموني*
                                                                                                         .الجمهور

يعطي للمشاهد انطباعا بأن الحدث مستمر و متناسق زمانيا و مكانيا و يعرف بالقطع الكالسيكي و يعتبر : مونتاج التتابع*
                                                                       .لألفالم األساس الذي بني عليه المونتاج الحديث
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من  "كوليشوف" ما وصل إليه معلمهم " بودفكين " الذي طور رفقة  "سارجي إيزنشتاين" يذكر أن األنواع السابقة مارسها
المونتاج ليس فقط تسلسل و ترابط حدث ما و إنما ترتيب اللقطات حتى و لو كانت غير  نليتضح أ أفكار مونتاجية،
                                                             .أو توليد معنى معينإلحداث تصادم بينها  متصلة ببعضها

                                                                                                                     

                                     :على فكرة اإليهام بالواقع و انتهج خمسة أساليب للمونتاج و هي " بودفكين " اعتمد 

 .و هو أسلوب يجبر المشاهد للمقارنة بين مشهدين متعارضين في ذهنه:  Contrast :مونتاج التناقض-1

" نحو فيلم . يستخدم التوازي للقفز من فترة زمنية إلى أخرى أو من موقع إلى موقع آخر : Parallelismمونتاج التوازي -2
من لقطة تعكس ديناميكية أجزاء الساعة الداخلية و ربطها بديناميكية حركة  الذي انتقل" مارتن سكورسيزي " للمخرج " هيوغو

 .1391الشارع في باريس سنة 

و هو ) لتمثيل أو اإلشارة إلى معنى يقصده المخرج ( رمزا) استخدام عنصر واحد "   Symbolism:مونتاج التشابه-9
حيث يطلب " ديفيد لين " للمخرج ( لورانس العرب فيلم ) و لعل أفضل مثال لهذا األسلوب (. تمثيل بصري أو سمعي

فينتقل المخرج من لقطة قريبة ..لورانس لنقله إلى الصحراء و يحذره الرجل المكلف من شدة حرارتها إال أن لورانس يصر
 ...للورانس و هو ينظر لعود كبريت يحترق و القطع مباشرة للصحراء

ف للمونتاج المتوازي لحدثين أو أكثر أحيانا تكون النهاية بعكس ما يتوقع و هو مراد:  Simultaneity: مونتاج التزامن-4
 .ما شكل لدى المشاهدين هذا الوهمنهالجمهور و يتضح أن الفعلين ليس مرتبطين و إ

أسلوب في المونتاج تصاحبه :   و منهم من يسميه التوليف وفق الآلزمة  Leitmotivمونتاج النغمة المتكررة  -5
  .يستخدم عند ظهور شخصية مهمة أو كائن غريب أو قوة خارقة للطبيعة يزيد من قوة الواقع الدرامي للقصةالموسيقى و 

  :هناك أساليب مونتاجية يلجأ إليها المخرج تبعا للغرض الدرامي و هي*

   

                                                                             Montage Cut "" لمونتاج بالقطع ا--1  
.يعتمد هذا األسلوب من المونتاج على تتابع اللقطات عن طريق القطع بينهما أي بدون مؤثرات الربط فهو انتقال من لقطة   

و عندما يخلو من اإلشارة في تحول " إلى أخرى بطريقة مباشرة، نلجأ للقطع الصريح عندما ال يكون لإلنتقال بحد ذاته قيمة 
و يحبذ استخدامه في حركات الجلوس أو الدوران ...ماني و المكاني و بدون انقطاع شريط الصوت بوجه عامالمستويين الز 

و في مشاهد الحوار حيث ال توجد حركة تقضي إلى تسبيب القطع ...األحجام الكبيرة  أو الوقوف أكثر من استخدامه في
                          .1يوظف عندها توظيفا دراميا إما إشارة إلى الشخص الذي يتكلم أو لرد الفعل أو لرد فعل متوقع 

                                                           

، 2112كاظم مؤنس، قواعد أساسية في فن اإلخراج التلفزيوني و السينمائي، جدارا للكتاب العالمي للنشر و التوزيع، عمان، األردن، - 1 
 .121، 121ص،ص 
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    "                                                                    Montage Alterné " "المونتاج بالتناوب -2  
تم تصويرهما بالتناوب، حيث نظهر تارة فعال و تارة أخرى فعال آخرا، باستخدام ( فعلين ) هو عبارة عن تركيب حدثين 

سير مثال عن سيارة  تجري بسرعة كبيرة في طريق ثانوى راكب على دراجة ي. اللقطات القصيرة إلحداث التوتر و التشويق
.في المحور الوسيط للطريق، يوحي المشهدان باحتمال التصادم بينهما  

 "                                                                      Montage Associatif " "مونتاج ترابطي -9  
نشاهد شخصا يشترى تذكرة  وضع مشاهد مع بعضها البعض بدون أي عالقة أو ارتباط بينها، ال شيء يقال أو ُيرى كأن

                                                                       .لعب، و في المشهد الموالي نراه في وكالة سفر
                                                           Montage de Remplacement 4- مونتاج تعويضي"  

بصور رمزية، كأن ( تصويرها ) نقوم خالله بتعويض أو استبدال األحداث التي ال يمكن عرضها و هو نوع مونتاجي 
                                                 .نعوض إظهار ألم الوالدة بالمستشفى بوردة تتفتح كرمز لوالدة طفل

                                                                      " Montage Parallèle  "5-  المونتاج المتوازي  
مختلفة للداللة على التضاد و التناقض أو ( أحداثا ) هو عبارة عن تركيب لعدة لقطات، الواحدة تلو األخرى تظهر أفعاال 

مطعم فاخر  المقارنة، و هي أحداث تقع في نفس الزمن في أماكن مختلفة نحو إظهار لقطة أولى ألفراد حول طاولة داخل
.بينما تظهر اللقطة الثانية أطفاال مشردين في الشارع  

 "                                                                             Montage Formel  "2-مونتاج شكلي  
ت، نحو تركيب لقطة أسلوب يعتمد على تركيب عدة لقطات على أساس عنصر مشترك بينهما كاللون أو الشكل أو الحركا

لفستان أحمر مع وردة حمراء، أو سقوط ورقة من شجرة مع تعثر و سقوط إنسان، للداللة على العالقة الرمزية بين األفعال 
                                                                                                           .و األحداث
                                                         

:قواعد العامة للمونتاجلا  

                                                       .يجب أن تحتوي كل لقطة جديدة على معلومات جديدة و مفيدة-1

                                                   .يجب أن يكون هناك مبرر لكل قطع يخدم مبررات الحبكة الدرامية-2

                                 .الحفاظ على الخط الوهمي و هو الخط الذي يسترشد به المخرج أثناء تصوير المشاهد-9

                                                          :يجب مراعاة قواعد القطع السلس بين اللقطات المختلفة مثل-4

.                                                                                              وجود مبرر للقطع-أ  

البحث عن أنسب مكان للقطع و نقل المشهد من كاميرا إلى أخرى و من زاوية إلى أخرى و عدم القطع بين لقطتين -ب
                                                .قطع بين أحجام مختلفةلهما نفس الحجم، حيث يجب التنوع عند ال
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                                                                           .اإلنتقال عند القطع" الراكور " مراعاة -ت

                       .ع اإليقاع العامالتقدير المناسب للزمن الذي تظل فيه اللقطة ظاهرة على الشاشة و تناسبها م-ث

                                                             .يكون القطع مبررا و سليما و في المكان المناسب أن-ج

                        .بما يخدم الغرض النهائي للفيلم( الطبيعية و الصناعية ) أهمية توظيف المؤثرات الصوتية -ه

:ترتيب المشاهد أثناء التصوير  

و هذه األداة تستخدم (  Claquette/ Clapالكالكيت ) يمسك بقطعة خشبية تسمى ( تقني ) يتم ذلك عن طريق شخص 
في ترتيب لقطات المشهد بحيث يعتمد عليها أثناء المونتاج ، و يكون مكتوب عليها إسم المخرج و الممثل و عنوان الفيلم و 

الكالكييت أمام الكاميرا كنقطة بداية التصوير، حيث يحدث حامل اللوحة (  Clapmanالكالبمان) يضع التقني رقم المشهد،
مما يسمح للمخرج من اختيار المشهد السليم من بين المشاهد  ....صوتا مسموعا معلنا عن عنوان الفيلم و رقم المشهد

 .أيضا في ضبط الصوت أثناء عملية المونتاج المكررة و يقوم بترتيبها و فقا ألرقام المشاهد و تستخدم


