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Abstract  Keywords 
التي إشتھرت في عالم التصویر بتصویر ) Jill Greenberg(یرجع الفضل للمصورة األمریكیة جیل جرینبرج 

إھتمت بكل من األلوان الزاھیة وإبراز مالمس أجساد الحیوانات ووجوھھم، وقد ساھمن األشخاص والحیوانات، ف
ً من أنماط اإلضاءة  ً ممیزا في تطویر إستخدام فن تصویر األشخاص في الصور الدعائیة واإلعالنیة إلبتكارھا نمطا

 La(إسمي ال شابیھ  یذكر فیھ إسمھا كلما ذكرنا ھذا النمط من أشكال الصورة الفوتوغرافیة، مثلما یذكر
Chapelle ( وأفیدون)Avedon ( مع أنماط أخرى تساھم كل من اإلضاءة والمعالجة الجرافیكیة في تشكیل نمط

تعتبر جبل جرینبرج رائدة في حدوث تغیرات في عالم الفوتوغرافیا الموظفة باإلعالن التجاري حیث   .الصورة
في مجال التصویر التجاري واإلعالن ذلك النمط في كل من إتبع الكثیرمن المصورین المحترفین والمتخصصین 

اإلضاءة والمعالجة الجرافیكیة بالصورة للحصول على التأثیرات الممیزة بكل من اللون والملمس اللذان یخلقان 
وما ھو جدیر بالذكر أن جرینبرج من  .ھذا الجو الذي أبدعتھ جرینبرج, الجو العام الدرامي بالصورة اإلعالنیة

رواد في إستخدام المعالجات الجرافیكیة الرقمیة في أوائل التسعینیات بإستخدام برنامج أدوبي فوتوشوب في ال
م، لمعالجة صورھا الفوتوغرافیة جرافیكیا حیث إعتاد المصورون أن تكون تأثیراتھم جمیعھا مبنیة على 1990

لتوظیف في التصمیم اإلعالني أو الدعائي، اإلضاءة والتصویر إلنتاج شریحة فیلمیة موجبة جاھزة للتشغیل أو ا
ولكن جرینبرج تمیزت بكونھا تتحكم بنتائج عملیة التصویرمن خالل عنصري اإلضاءة والمعالجات الرقمیة في 

  . (The Manipulator)) المتحكم(كل من اللون والملمس ، ولھذا تطلق علي أستودیو التصویر الخاص بھا إسم 
لمصورین القالئل الذین أثروا في الحركھ اإلجتماعیھ في أمریكا وذلك من خالل كما تعتبر جرینبرج من ا

معارضھا الفنیھ حیث تزعمت الحركھ النسائیة وحركھ األقلیات في الوالیات المتحده االمریكیھ ولكن یأتي تأتیرھا 
بتصویر العدید من م، الذي قامت بھ 2006في  (End Times)" نھایھ االوقات"االكبر في المجتمع بعد معرضھا 

األطفال بإنفعاالت الغضب واألسي والحزن معبرة من خاللھم عن غضبھا وإحباطھا من حكومة الرئیس بوش، 
ً على ھذا النمط   ً وأیدلوجیا ً سیاسیا ومن التعصب الدیني المسیحي في الوالیات المتحده األمریكیة، مما أضاف بعدا

  .الفوتوغرافي

 تباین اإلضاءة   
Lighting Contrast  

 المدى الدینامیكي العالي
High Dynamic Range  

 نمط كالمشیل
 Clamshell 
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:Introduction  
   ) Jill Greenberg(لمصورة األمریكیة جیل جرینبرج اإشتھرت  

بتصویر األشخاص والحیوانات، فإھتمت بكل من األلوان الزاھیة وإبراز 
مالمس أجساد الحیوانات ووجوھھم، وقد ساھمن في تطویر إستخدام فن 
 ً ً ممیزا تصویر األشخاص في الصور الدعائیة واإلعالنیة إلبتكارھا نمطا
من أنماط اإلضاءة یذكر فیھ إسمھا كلما ذكرنا ھذا النمط من أشكال 

) La Chapelle(الصورة الفوتوغرافیة، مثلما یذكر إسمي ال شابیھ 
مع أنماط أخرى تساھم كل من اإلضاءة والمعالجة ) Avedon(وأفیدون 

تعتبر جبل جرینبرج رائدة في حدوث   .الجرافیكیة في تشكیل نمط الصورة
تغیرات في عالم الفوتوغرافیا الموظفة باإلعالن التجاري حیث إتبع 

المصورین المحترفین والمتخصصین في مجال التصویر  الكثیرمن
التجاري واإلعالن ذلك النمط في كل من اإلضاءة والمعالجة الجرافیكیة 
بالصورة للحصول على التأثیرات الممیزة بكل من اللون والملمس اللذان 

ھذا الجو الذي أبدعتھ , یخلقان الجو العام الدرامي بالصورة اإلعالنیة
ھو جدیر بالذكر أن جرینبرج من الرواد في إستخدام وما  .جرینبرج

المعالجات الجرافیكیة الرقمیة في أوائل التسعینیات بإستخدام برنامج 
م، لمعالجة صورھا الفوتوغرافیة جرافیكیا 1990أدوبي فوتوشوب في 

حیث إعتاد المصورون أن تكون تأثیراتھم جمیعھا مبنیة على اإلضاءة 
فیلمیة موجبة جاھزة للتشغیل أو التوظیف في والتصویر إلنتاج شریحة 

التصمیم اإلعالني أو الدعائي، ولكن جرینبرج تمیزت بكونھا تتحكم بنتائج 
عملیة التصویرمن خالل عنصري اإلضاءة والمعالجات الرقمیة في كل 
من اللون والملمس ، ولھذا تطلق علي أستودیو التصویر الخاص بھا إسم 

  . (The Manipulator)) المتحكم(

كما تعتبر جرینبرج من المصورین القالئل الذین أثروا في الحركھ 
اإلجتماعیھ في أمریكا وذلك من خالل معارضھا الفنیھ حیث تزعمت 
الحركھ النسائیة وحركھ األقلیات في الوالیات المتحده االمریكیھ ولكن یأتي 

 (End Times)" نھایھ االوقات"تأتیرھا االكبر في المجتمع بعد معرضھا 
م، الذي قامت بھ بتصویر العدید من األطفال بإنفعاالت الغضب 2006في 

واألسي والحزن معبرة من خاللھم عن غضبھا وإحباطھا من حكومة 
الرئیس بوش، ومن التعصب الدیني المسیحي في الوالیات المتحده 
ً على ھذا النمط   ً وأیدلوجیا ً سیاسیا األمریكیة، مما أضاف بعدا

  .فيالفوتوغرا
Statement of the problem 

 Jill(یعتبر نمط الصورة الفوتوغرافیة جیل جرینبرج 
Greenberg ( من أحد األنماط التى ساھمت بشكل كبیر فى تطویر

فن األشخاص، بصریا وفكریا، وعلى ذلك یمكن صیاغة مشكلة 
  :البحث في السؤال الرئیس

في كل من اإلضاءة وأسالیب ما ھي المتطلبات التي یجب توافرھا 
المعالجة الجرافیكیة إلنتاج نمط جیل جرینبرج إلبراز القیم الجمالیة 

  بكل من اللون والملمس بالصورة الفوتوغرافیة؟
  :أسئلة البحث وتسآؤالتھ

ینبثق من السؤال الرئیس عددا من التسآؤالت واألسئلة البحثیة على 
  :النحو التالي

  :Research Inquiresتساؤالت البحث 
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 ما ھي السمات الممیزة نمط الصورة الخاص بجل جرینبرج؟  
  ما ھى إضاءة)Clamshell ( التى أسست علیھا المصورة

  نمط الصورة الخاص بھا ؟
  ما ھى التجھیزات واألدوات التى یجب توفرھا بأجھزة

 اإلضاءة إلنتاج ذلك النمط الممیز؟
  بھا من كیف تستكمل المصورة إنتاج نمط اإلضاءة الخاص

 Post(خالل المعالجات الرقمیة فى مرحلة ما بعد التصویر 
Production (؟ 

  ما ھو األثر الجمالي لنمط فوتوغرافیا جرینبرج وقدرتھ
  اإلبداعیة على تجسید المشاعر اإلنسانیة بالصورة ؟ 

  :Research Importanceأھمیة البحث 
تغیرات یستمد البحث أھمیتھ مما أحدثھ نمط جرینبرج من      

فكریة وتقنیة مذھلة في عالم الفوتوغرافیا، ومنحت الصورة أبعادا 
جمالیة وطاقة إبداعبة جعلت كثیر من المصورین یھرعوا إلى ھذا 
النمط الذي صار من أھم أنماط الفوتوغرافیا التي اختتم بھا القرن 

  . الماضي
Objective:   

نمط جرینبرج یھدف البحث من خالل دراسة وتحلیل      
الفوتوغرافي تقنیا وسیمیوطیقیا إلى تقدیم الطرق واألسالیب العلمیة 
التي یجب على المصور الفوتوغرافى اتخاذھا لتحقیق ھذا النمط 
لرفع المستوى الجمالي والفكري بالصور الفوتوغرافیة التي یكون 

وذلك لتوظیف الصورة فنیا , العنصر البشري أحد عناصرھا
  .وتجاریا
Hypothesis 

یستخدم إلنتاج نمط جرینبرج اإلضاءة والمعالجة      
الجرافیكیة فقط دون إستخدام المدى الدینامیكي العالي 

 . بالصورة الفوتوغرافیة
 فإن ذلك یساعد على , إذا استخدمنا اإلضاءة قلیلة التباین

 .تحقیق نمط جرینبرج بالصورة الفوتوغرافیة
 ضاءة ذات التباینات المختلفھ  بكل إذا استخدمنا مصادر اإل

من مناطق الشدات المختلفة داخل الصورة الواحدة تعطي 
 .اإلیحاء باستخدام تقنیھ المدي الدینامیكي العالي

  المعالجات الجرافیكیة جزء ال یتجزأ من عملیة التصویر
 .الفوتوغرافي الرقمي

 ع تستطیع المعالجات الرقمیة إحداث تأثیرات ال تتحقق بتوزی
 .اإلضاءة وحده

  
  (بنرج ریالمصورة األمریكیة جیل ج): 1(شكلJill 

Greenberg( 
 Methodology 

األول لوصف , یتبع البحث المنھج الوصفى والمنھج التحلیلى

المعدات واألجھزة وطرق التصویر واإلضاءة والمعالجات الرقمیة 
دور كل بند مما ألسلوب جرینبرج والمنھج التحلیلى لتحلیل أھمیة و

  .سبق فى الوصف والدراسة
  ):Jill Greenberg(السیرة الذاتیة للمصورة  -1

ُعرفت بتمكنھا , من موالید السبعینیات, مصورة امریكیة      
كما تمیزت بتصویرھا , فى مجال البورتریھ والدعایة الفنیة

فقد إستطاعت , لصور الحیوانات والحیاة البریة بشكل فرید
تلك الحیوانات أحاسیسھم وتأثیراتھم التى تقارن أن تلتقط ل

من أول . بأحاسیس وإنطباعات البشر والتى كانت تلتقطھا
أعمالھا الفوتوغرافیة كانت صور لمشاھیر بطریقة فنیة 
وجدیدة مما أدى إلى تمیزھا وإنفرادھا فى ذلك النوع من 

قامت بعمل العدید من صور المشاھیر والصور , التصویر
وكان تخصصھا ھو الصور الشخصیة أو البورتریھ التجاریة 

بإستخدام طریقة تعتمد , )الرسم باإلضاءة(ذا الطابع الحالم 
ان ) Greenberg(كما أقرت , على التقنیات الرقمیة

الفوتوغرافیا الدعائیة أثرت أثر كبیر فى إلھامھا عند تصویر 
صورة للمصورة ) 1(ویعرض شكل , البورتریھات

 ).Greenberg(األمریكیة 
بمتحف ویتنى ) Greenberg(إلتحقت  1992فى عام 

للدراسات المستقلة لدراسة التصویر الفوتوغرافى ولكنھا لم 
كمصورة ) Sassy(تستكمل الدراسھ بھ فبدأت العمل بمجلة 

وفى خالل فترة عملھا , إعالنیة بالتوازى مع عملھا الفنى
زت قامت بإلتقاط العدید من بورتریھات المشاھیر وتمی

بورتریھاتھا بإنھا تعطى للمتلقى اإلیحاء وكأنھا مرسومة بالید 
ولیست بورتریھات فوتوغرافیة خالصة وذلك بفضل 

وتقر , إستعانتھا بالمعالجات الرقمیة على الصور
)Greenberg ( أن عملھا بمجال الدعایة واإلعالن

الفوتوغرافى أثر على تشكیل فكرھا الخاص فى تصویر 
بعمل ) Greenberg(قامت , م2006عام وفى . البورتریھ

) End Times(معرضھا الفنى تحت عنوان نھایة األوقات 
الذى قامت فیھ بتصویر العدید من األطفال الباكئین معبرة من 

 خاللھم عن غضبھا وإحباطھا من حكومة الرئیسى 
األمریكى جورج بوش ومن التعصب الدینى المسیحى فى 

وتتضح أھم المعالم واللقطات  ,الوالیات المتحدة األمریكیة
 )2(الفوتوغرافیة لھذا المعرض فى شكل 

www.jillgreenberg.com.  
م قامت بتصویر سلسلة صور بعنوان تحت الزجاج 2011فى عام 

)Glass Ceiling ( والتى قامت فیھا بالتصویر تحت الماء
وتعتبر ھذه , مستخدمة أدوات تصویر مخصصة للعمل تحت الماء

الصور من أشھر سالسل الصور والتى تم تعلیقھا  المجموعة من
قامت بنشر  2012وفى عام , على الطرق فى مدینة لوس انجلوس

والذى یحتوى على صور العدید ) Horse(كتاب بعنوان الحصان 
) Greenberg(وللحصول على تلك الصور قامت , من األحصنة

رافیة وانتجت تكوینات فوتوغ, ببناء استدیو داخل إسطبالت الخیل
من أجسام األحصنة تعطى للمتلقى اإلیحاء باألنوثة من خالل الربط 

وفى العموم یتمیز , بین الروح األنویة للمرأة وبین عالم الخیول
  :بما یلى) Greenberg(إسلوب 

  إستخدامھا مصادر اإلضاءة المختلفة بالوان مختلفة لعمل
ید كما تقوم بعمل تدرج لونى لتأك, تجسیمات وتأكید اللون

  .التدرجات اللونیة لدرجة اللون الواحد
  محو تفاصیل خالیا البشرة وإضافة الجانب المعدنى للبشرات

  وذلك إلعتقادھا أن اإلنسان ھو معدن من المعادن النفیسة
  إلتقاط مشاعر وأحاسیس الكائنات الحیة سواء من عالم

ً لھم  اإلنسان أو من عالم الحیوان إلیمانھا أن الحیوانات أیضا
 شاعر تستحق أن یتم التعبیر عنھام

www.jillgreenberg.com. 

http://www.jillgreenberg.com.
http://www.jillgreenberg.com.
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  م2006عام ) Greenberg(مجموعة لقطات فوتوغرافیة من معرض نھایة األوقات للمصورة ): 2(شكل 

 Basicأسالیب توصیف اإلضاءة األساسیة -2
Characterization of Lighting :  

  : Lighting Typeنوعیة اإلضاءة  -2-1
د بھ نوعیة اإلضاءة المستخدمة فى الصورة الفوتوغرافیة ویقص     

فتعرف بأنھا إضاءة , اإلضاءة علي أساس خاصیتھا فیتم تصنیف
 Soft)أو ھادئة ناعمة ) Hard Lighting(ساطعة حادة 

Lighting) , وھو توصیف یشیر إلي كیفیة توزیع اإلضاءة
 .وھدوئھابالطریقة التي تحقق تركیزھا وسطوعھا أو تحقق نعومتھا 

, ومما ال شك فیھ أن الحصول علي نتیجة مؤثرة لتكوین الصورة

یقتضي األمر الدمج المناسب بین اإلضاءة المركزة الساطعة الحادة 
)Hard Lighting (وبین اإلضاءة المنتشرة الھادئة )Soft 

Lighting( , فمن خواص اإلضاءة المركزة أنھا تزیل المحیطات
أما اإلضاءة المنتشرة , راز التفاصیل الدقیقةأو األبعاد وتعمل علي إب

فإنھا تخفف من حدة التباین وتجعل التفاصیل الظلیة واضحة مرئیة 
أثر إستخدام ) 3(ویعرض شكل , بشكل ترتاح إلیھ عین المشاھد

فى حین یعرض , اإلضاءة الحادة فى تكوین الصورة الفوتوغرافیة
كوین الصورة أثر إستخدام اإلضاءة المنتشرة فى ت) 4(شكل 

 . www.neilvn.com الفوتوغرافیة

     
أثر إستخدام اإلضاءة المنتشرة ): األیمن) (4(شكل و الصورة الفوتوغرافیة أثر إستخدام اإلضاءة الحادة فى تكوین ): األیسر) (3(شكل 

 فى تكوین الصورة الفوتوغرافیة
  :  Lighting Directionإتجاه اإلضاءة  -2-2

م بھ أن ھناك عالقة أساسیة بین إضاءة الجسم أو من المسل     
الموضوع وبین رؤیة الكامیرا لھ، وعلي ھذا األساس فإن الزاویة 

ً , التي یسقط منھا الضوء علي جسم أو شكل ما ً مباشرا تؤثر تأثیرا
علي الجزء أو القسم الذي یظھر للكامیرا، فال یظھر للكامیرا إال 

جسام األخرى التي ال یسلط علیھا الجزء المشمول باإلضاءة أما األ
ومن ثم تتحكم اإلضاءة , الضوء فإنھا تظل بعیدة عن رؤیة الكامیرا

علي ھذا النحو في تحدید ما یظھر من األشیاء في الصورة وما 
ً في إظھار األشیاء في أشكال وأحجام  یختفي منھا بل تتحكم أیضا

ً , معینة ً عن تحدی, وفي تركیب وتكوین معین أیضا د معالم فضال
, األشیاء وإبراز شخصیتھا أو محو معالمھا وتسطیحھا وإخفاؤھا

 Lighting(تأثیر إتجاه اإلضاءة ) 5(ویعـــرض شكل 
Direction( فى التحكم فى تكوین الصورة الفوتوغرافیة 

expertphotography.com.  

 
  .وتوغرافیةفى تكوین الصور الف) Lighting Direction(تأثیر إتجاه اإلضاءة ): 5(شكل 

ویتوقف , یُقصد بھا كمیة اإلضاءة الالزمة لتصویر الموضوع       :  Lighting Intensityشدة اإلضاءة  -2-3

http://www.neilvn.com
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منسوب شدة اإلضاءة علي حساسیة السطح الحساس الخاص 
ً علي فتحة العدسة المستخدمة, بالكامیرا ولذا فإنھ كلما زادت . وأیضا

ً , يشدة اإلضاءة  كلما زاد العمق البؤر ألن الضوء عندما یكون قویا
ً , یصبح من الضروري تضییق فتحة العدسة ً بؤریا مما یعطي عمقا

) 6(ویعرض شكل , وبالتالي نحصل علي عمق میدان أكبر, أكبر
 تأثیر شدة اإلضاءة على عمق المیدان للصورة الفوتوغرافیة

Hunter, Fill., 2008, p.56. 
  :Lighting Contrastتباین األضاءة  -2-4

ھو الفرق بین أعلي ) Lighting Contrast(أن تباین االضاءة      
وأقل منطقة إضاءة موجودة بالمشھد المصور ویعبر عنھ ایضا 

أو النسبة بین الضوء ) Lighting Ratio(بمفھوم نسبة االضاءة 
الرئیسي وضوء الملىء فمثال اذا كانت نسبة األضاءة في المشھد 

یعني ان المشھد بالكامل مضاء بشكل  فھذا) 1:1(المصور تساوى 
) 2:1(ولو كانت نسبة االضاءة , متساوى فال توجد فروق إضاءة

فھذا یعني ان مناطق االضاءة العالیة یصلھا ضعف االضاءة التي 
 . تصل لمناطق االضاءة المنخفضة أو العكس

  
على ) Lighting Intensity(تأثیر شدة اإلضاءة ): 6(شكل 

 ورة الفوتوغرافیةعمق المیدان للص
ولما كانت االضاءة في اساس تكوینھا كمیة من الضوء لھا 
مواصفات نوعیة وكمیة فأنھا عند سقوطھا علي اى سطح او حائل 

فأنھا فور سقوطھا البد وان تخلق , ایا كان نوعة او حجمة او طبیعتھ
تلك الظالل تحاكي جزا كبیرا من الواقع , معھا ظالل لھذا الجسم

وتوفر تلك الظالل المعلومات الالزمة . علیھا الجسم التي یظھر
الدراكة بطریقة محددة لذا من المفروض ان تتوافر اقدار متوازنة 
من االضاءة والظالل حتي ال یفقد الجسم أجزاء من صفاتة الھندسیة 

 Hicks and )7(او كیانة الفیزیائي كما یتضح من شكل 
Schutz,", 1995. P55. 

 
 تباین اإلضاءة على تكوین الصورة الفوتوغرافیة تأثیر): 7(شكل 

 
 اللوحة األولى موضع التحلیل من أعمال جرینبرج): 8(شكل 

 Jill(تحلیل بعض أعمال المصورة الفوتوغرافیة  -3
Greenberg:( 

 :اللوحة األولى 3-1
  :توزیع اإلضاءة

  قامت المصورة بإستخدام العدید من اإلضاءات الحادة
ة بنسب متجانسة لخلق تجسیمات فى منطقة واإلضاءات الناعم

  .الوجھ
  أستخدمت المصورة أجھزة إضاءة ذات شدات عالیة موضوعة

للشخص المصور ) Back Side(فى الوضع الخلفى الجانبى 
ً قامت بوضع مصدر إضاءة علوى  ) Head Light(وأیضا

وذلك لفصل الشخص عن الخلفیة من , إلضاءة شعر المودیل
  .ئىخالل التجسیم الضو

  مصدر لإلضاءة المنتشرة ساقطة على خلفیة ً ھناك أیضا
إلعطاء التدرج اللونى فى ) Background Light(الشخص 

  .الخلفیة
  أما عن إضاءة وجھ المودیل فنجد أنھا إضاءة منتشرة ناعمة

  .تسقط أفقیا من مصدر إضاءة موضوع أمامھ
  تعتبر الصورة بھا مناطق ذات تباین عالى لإلضاءة ومناطق

ذات تباین منخفض لإلضاءة فالمنماطق ذات التباین العالى 
تتمثل على جانبى وجھ المودیل حیث یعتبر المرحلة اإلنتقالیة 

متمثلة فى الفرق بین درجة لون  - بین الضوء والظل خطیة 
اما عن التباین المنخفض فینحصر  –الوجھ ودرجة لون الشعر 

رج اللونى فى فى الجزء األمامى من الوجھ ویتمثل فى التد
 .مناطق اإلضاءة العالیة ومناطق الظل على جبین الشخص

  :المعالجة الجرافیكیة للصورة
 :المرحلة األولى

  تم فتح الصوره األصلیھ علي برنامج)Camera raw ( وتقلیل
 %) 15(الي   %)5(بنسبھ )  Highlights(الـ 

   20(+إلى ) 10(+ تم زیاده التباین بنسبھ من.( 
 15(+لظل ومناطق التظلیل بنسبھ تتراوح ما بین تم زیاده ا (

 ).20(+إلى 
  30(+تم زیاده زیاده درجھ االسود ككل بالصورة بنسبة.( 
  زیاده وضوح الصوره) clarity+) (30.( 

 :المرحلة الثانیة
  تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزیاده التباین الخاص

األسود إلي فقامت بزیاده  levels بالمودیل بإستخدام الدرجات
و تقلیل الدرجات ) 15(+و ) 10(+نسبھ تتراوح ما بین 

ودرجات ) 0.56و  0.97(المتوسطھ بنسبھ تتراوح بین 
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 ).220و  200(االبیض بنسبة تتراوح ما بین 
  20- و  10- (تقلیل نسبھ التشبع إلي نسبھ تتراوح مابین( 
  یتم استخدام اداه الحرق)Burn Tool ( ویتم اختیار في مدي

أداه الظالل ) range of the burning tool(داه اال
)shadows ( ویتم تقلیل تعریض اداه الحرق إلي)15 .(%

ثم یتم . ویتم تطبیق الحرق علي مناطق الظالل في الصوره
ویتم اختیار في مدي االداه ) dodge tool(استخدام اداه التفتیح 

)range of the dodge tool  ( مناطق االضاءه العالیھ
)highlight ( ویتم تقلیل تعریض اداه التفتیح إلي)و %). 20

یتم تطبیق التفتیح في مناطق االضاءه الساقطھ مباشره علي 
 .الموضوع المصور

  تقوم الفنانھ باخضاع الصوره لفتر زیاده الحده(Sharpen 
filter) لزیاده حده تفاصیل الصوره. 

  :اللوحة الثانیة 3-2
  توزیع اإلضاءة

 بإستخدام اإلضاءات العالیة الشدة والحادة فى  قامت المصورة
, بشكل مبالغ فیھ فى تلك اللوحة) Hard Light(تأثیرھا 

فى األغلب صحن تنعیم  -وإستخدمت مصدر إضاءة ناعم 
)Beauty Dish (– تم وضعھ أمام وجھ المودیل.  
  نجد أنھا إستخدمت أیضا تكنیك الخلط بین اإلضاءات الحادة

 .واإلضاءات الناعمة
  قامت المصورة بتنسیب قیم اإلضاءات بطریقة جیدة لعمل

 .تجسیم على وجھ المودیل
  نجد ان المصورة قامت بإستخدام العدید من مصادر اإلضاءة

درجة خلف المودیل  45فھناك مصدرین تم وضعھما بزاویة 
كما , )Kicker(قامت بإستخدامھا كإضاءة جانبیة خلفیة 

ً إضاءة موضوعة خل ف المودیل مسلطھ على إستخدمت أیضا
لفصلھ عن الخلفیة وإضفاء ھالة ) Backlight(كتفیھ ورأسھ 

كما ھناك إضاءة مسلطھ على خلفیة الرجل , ضوئیة صغیرة
)Background Light ( بحیث أنھا تقوم بعمل تدرج لونى فى

 .درجات رمادیات الخلفیة
   أما عن وجھ المودیل فھو مضاء بطریقة ناعمة بمصدر إضاءة

 .ى عمودى على وجھھأمام

 
 اللوحة الثانیة موضع التحلیل من أعمال جرینبرج): 9(شكل 

 
 ھو خلیط من التباینات المنخفضة , یعتبر التباین فى تلك اللوحة

ویتمثل ذلك فى األنتقال المتدرج بین النور والظل فى , والعالیة
, الجزء األمامى من وجھ المودیل الذى ینتج عنھ تباین منخفض

المرحلة اإلنتقالیة الخطیة بین النور والظل على شعر  أما عن
 .وعلى جانبى وجھ المودیل فینتج عنھا تباین عالى

  تعطینا تلك الصورة اإلیحاء بأنھا صورة ذات مدى دینامیكى
قد عالجتھا المصورة ) High Dynamic Range(عالى 
 ً ویأتى ذلك اإلیحاء من إستخدام المصورة لعدة مصادر , رقمیا
 .ة متباینة الشدة والتأثیرإضاء

 :المعالجة الجرافیكیة للصورة
  تم فتح الصوره األصلیھ علي برنامج)Camera raw ( وتقلیل

 %)30(الي %) 10(بنسبھ   )High Lights(الـ 
   40(+الي ) 20(+ تم زیاده التباین بنسبھ من.( 
   20(+تم زیاده الظل ومناطق التظلیل بنسبھ تتراوح ما بین (

 ).30(+الي 
   15(+تم زیاده درجھ االسود ككل بالصوره إلى.( 
  زیاده وضوح الصوره )clarity ( إلى+)25.( 
  تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزیاده التباین الخاص

فقامت بزیاده األسود ) levels(بالمودیل بإستخدام الدرجات 
وتقلیل الدجات ) 30(+و ) 15(+إلي نسبھ تتراوح ما بین 

ودرجات االبیض ) 0.56و  0.97(بھ تتراوح المتوسطھ بنس
 ).220و  200(بنسبة تتراوح ما بین 

  20- و  10- (تقلیل نسبھ التشبع إلي نسبھ تتراوح مابین.( 
  یتم استخدام اداه الحرق)Burn Tool ( ویتم اختیار في مدي

أداه الظالل ) range of the burning tool(االداه 
)shadows (الحرق إلي  ویتم تقلیل تعریض اداه)35 .(%

ثم یتم . ویتم تطبیق الحرق علي مناطق الظالل في الصوره
ویتم اختیار في مدي االداه ) dodge tool(استخدام اداه التفتیح 

)range of the dodge tool  ( مناطق االضاءه العالیھ
)highlight ( ویتم تقلیل تعریض اداه التفتیح إلي)و %). 30

ناطق االضاءه الساقطھ مباشره علي یتم تطبیق التفتیح في م
 .الموضوع المصور

  تقوم الفنانھ باخضاع الصوره لفتر زیاده الحده(Sharpen 
filter) لزیاده حده تفاصیل الصوره. 

  :اللوحة الثالثة 3-3
  :توزیع اإلضاءة

  أستخدمت المصورة إضاءات متعددة تتراوح بین اإلضاءات
ر اإلضاءة الرئیسى ویعتبر مصد, الحادة واإلضاءات الناعمة

  .ھو مصدر إضاءة ناعم ذو عكس معدنى یأتى من أمام الطفل
  قامت المصورة بإضاءة ظھر الطفل بإضاءة مركزة وذات شدة

عالیة لخلق التجسیم على الوجھ فنجد تأثیر مصدرى اإلضاءة 
 .یقعان على جانبى وجھ الطفل

  أما عن إستخدامھا لإلضاءة العالیة الصادرة من المصدر
ذلك إلضاءة شعره ) Top Light(مرتفع أعلى وجھ الطفل ال

كما قامت بإستخدام إضاءة خلفیة مركزیة على , ولتأكید التجسیم
 .الخلفیة إلضفاء ھالة قدسیة وراءه

 ھو خلیط من التباینات المنخفضة , یعتبر التباین فى تلك اللوحة
فى ویتمثل ذلك فى األنتقال المتدرج بین النور والظل , والعالیة

, الجزء األمامى من وجھ المودیل الذى ینتج عنھ تباین منخفض
أما عن المرحلة اإلنتقالیة الخطیة بین النور والظل على شعر 

 .وعلى جانبى وجھ المودیل فینتج عنھا تباین عالى

 
اللوحة الثالثة موضع التحلیل من أعمال ): 10(شكل 

 جرینبرج
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  :المعالجة الجرافیكیة للصورة
 :ألولىالمرحلة ا

  تم فتح الصوره األصلیھ علي برنامج )Camera raw (
 %).25(الي %) 5(بنسبھ   )High Lights(وتقلیل الـ 

   30(+الي ) 10(+تم زیاده التباین بنسبھ من.( 
  15(+تم زیاده الظل و مناطق التظلیل بنسبھ تتراوح ما بین (

 ).35(+الي 
  20(+تم زیاده زیاده درجھ االسود ككل بالصوره.( 
  زیاده وضوح الصوره )clarity ( إلى+)40.( 

 المرحلة الثانیة
  تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزیاده التباین الخاص

فقامت بزیاده األسود ) levels (بالمودیل بإستخدام الدرجات 
وتقلیل الدرجات ) 35(+و ) 10(+إلي نسبھ تتراوح ما بین 
ات االبیض ودرج) 0.56و  0.97(المتوسطھ بنسبھ تتراوح 

 ).230و  200(تتراوح مابین 
  30- و  10- (تقلیل نسبھ التشبع إلي نسبھ تتراوح مابین( 
  یتم استخدام اداه الحرق)Burn Tool ( ویتم اختیار في مدي

أداه الظالل ) range of the burning tool(االداه 
)shadows ( ویتم تقلیل تعریض اداه الحرق إلي)15 .(%
ثم یتم .یتم تطبیق الحرق علي مناطق الظالل في الصوره و

و یتم اختیار في مدي ) dodge tool(استخدام اداه التفتیح 
مناطق االضاءه العالیھ )  range of the dodge tool(االداه 

)highlight ( ویتم %. 20ویتم تقلیل تعریض اداه التفتیح إلي
مباشره علي تطبیق التفتیح في مناطق االضاءه الساقطھ 

 .الموضوع المصور
  تقوم الفنانھ باخضاع الصوره لفتر زیاده الحده(Sharpen 

filter) لزیاده حده تفاصیل الصوره. 
  :اللوحة الرابعة 3-4

 :توزیع اإلضاءة
  أستخدمت المصورة إضاءات متعددة تتراوح بین اإلضاءات

ویعتبر مصدر اإلضاءة الرئیسى , الحادة واإلضاءات الناعمة
 .مصدر إضاءة ناعم ذو عكس معدنى یأتى من أمام الطفلھو 

 ویعتبر , إستخدمت المصورة خمسة مصادر إضاءة أساسیة
مصدر الضوء األساسى ھو مصدر إضاءة علوى أمامى ینیر 

وھناك مصدر أمامى عمودى یسقط على وجھھ , وجھ الطفل
وقد قامت المصورة بمعادلة نسبتى شدة , درجة 90بزاویة 

حیث أن المصدر الثانى یمأل الظالل , المصدرین اإلضاءة بین
وھناك مصدار خلفیة بإتجاه كتفى , الناتجة عن المصدر األول

وھناك مصدر خلفى ینیى خلفیة الطفل أما المصدر , الطفل
الرابع فھو مصدر مركزى على الخلفیة إلضفاء ھالة خلف 

 .الطفل لترجمة مالئكیتھ

 
لتحلیل من أعمال اللوحة الرابعة موضع ا): 11(شكل 

 جرینبرج

  یعتبر تباین اإلضاءة ھو تباین تدریجى فى الجزء األمامى من
فالمرحلة اإلنتقالیة بین مناطق اإلضاءة ) وجھ الطفل(الصورة 

أما , العالیة ومناطق اإلضاءة المتوسطة ھو إنتقال تدریجى
فالمرحلة , التباین على جانبى وجھ الطفل ھو تباین خطى

 .مناطق اإلضاءة العالیة والظل ھو انتقال خطى اإلنتقالیة بین
  المعالجة الجرافیكیة

 المرحلة األولى
  تم فتح الصوره األصلیھ علي برنامج )Camera raw (

 %).35(الي %) 5(بنسبھ  )highlights(وتقلیل الـ
  30( +الي ) 10(+تم زیاده التباین بنسبھ من( 
 15(+ما بین  تم زیاده الظل و مناطق التظلیل بنسبھ تتراوح (

 ).30(+الي 
   40(+تم زیاده زیاده درجھ االسود ككل بالصوره إلى.( 
  زیاده وضوح الصوره) clarity ( إلى+)20.( 

 المرحلة الثانیة
  تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزیاده التباین الخاص

فقامت بزیاده األسود ) levels (بالمودیل بإستخدام الدرجات 
وتقلیل الدرجات ) 35(+و ) 10(+بین إلي نسبھ تتراوح ما 

ودرجات ) 0.56و  0.97(المتوسطھ بنسبھ تتراوح بین 
 ).250و  200(االبیض تتراوح مابین 

  30- و  10- (تقلیل نسبھ التشبع إلي نسبھ تتراوح مابین( 
  یتم استخدام اداه الحرق)Burn Tool ( ویتم اختیار في مدي

اه الظالل أد) range of the burning tool(االداه 
)shadows ( ویتم تقلیل تعریض اداه الحرق إلي)35 .(%

ثم یتم . ویتم تطبیق الحرق علي مناطق الظالل في الصوره
ویتم اختیار في مدي االداه ) dodge tool(استخدام اداه التفتیح 

)range of the dodge tool  ( مناطق االضاءه العالیھ
)highlight (و یتم %. 25تفتیح إلي ویتم تقلیل تعریض اداه ال

تطبیق التفتیح في مناطق االضاءه الساقطھ مباشره علي 
 .الموضوع المصور

  تقوم الفنانھ باخضاع الصوره لفتر زیاده الحده(Sharpen 
filter) لزیاده حده تفاصیل الصوره. 

  :اللوحة الخامسة -3-5
  توزیع اإلضاءة

  إستخدمت)Greenberg (إضاءات حادة ذات شدات عالیة, 
, كما قامت بإستخدام أسطح تنعیم لتنعیم فروة الحیوان المصور

كما قامت بإستخدام أكثر من مصدر ضوء أساسى فھناك 
مصدرى ضوء موضوعان بشكل أمامى للحیوان المصور 
وھناك مصدر موضوع بشكل خلفى جانبى من الجانب األیسر 
 ً للحیولن وھناك مصدر ضوئى ساقط على الخلفیة یعطى تدرجا

ً للخلفیةرماد  . یا

 
اللوحة الخامسة موضع التحلیل من أعمال ): 12(شكل 

 جرینبرج
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  نجد أنھا إستخدمت أیضا تكنیك الخلط بین اإلضاءات الحادة
وقد قامت المصورة بتنسیب قیم . واإلضاءات الناعمة

 .اإلضاءات بطریقة جیدة لعمل تجسیم على وجھ المودیل
 فال یوجد فى تلك , ص التباین العام لإلضاءة ھو تباین منخف

اما فى الجانب األیسر , اإلضاءة مناطق ظالل أو تظلیل
للصورة فسوف نجد أن التباین عالى وذلك یمكن إستنتاجھ من 
المنطقة اإلنتقالیة بین منطقة اإلضاءة المتوسطة ومنطقة 
اإلضاءة العالیة على جبین القرد من ناحیة الیسار فھو إنتقال 

 .خطى
  كیةالمعالجة الجرافی

 المرحلة األولى
  تم فتح الصوره األصلیھ علي برنامج )Camera raw ( و تم

 %).25(الي %) 5(بنسبھ  )high lights(تقلیل الـ
   15(+الي ) 10(+تم زیاده التباین بنسبھ من( 
  الي ) 5(+تم زیاده الظل ومناطق التظلیل بنسبھ تتراوح ما بین

+)8.( 
 5(+لصوره إلى تم زیاده زیاده درجھ االسود ككل با.( 
  زیاده وضوح الصوره) clarity ( إلى+)20.( 

 المرحلة الثانیة 
   تم فتح الصوره علي الفوتوشوب وزیاده التباین الخاص

فقامت بزیاده األسود ) levels (بالمودیل بإستخدام الدرجات 
وتقلیل الدرجات ) 8(+و ) 5(+إلي نسبھ تتراوح ما بین 

و درجات ) 0.56و  0.97(ن  المتوسطھ بنسبھ تتراوح ما بی
 ).210و  200(االبیض تتراوح ما بین 

  20- و  10- (تقلیل نسبھ التشبع إلي نسبھ تتراوح مابین( 
  یتم استخدام اداه الحرق)Burn Tool ( ویتم اختیار في مدي

أداه الظالل ) range of the burning tool(االداه 
)shadows ( ویتم تقلیل تعریض اداه الحرق إلي)15 .(%

ثم یتم . ویتم تطبیق الحرق علي مناطق الظالل في الصوره
و یتم اختیار في مدي ) dodge tool(استخدام اداه التفتیح 

مناطق االضاءه العالیھ )  range of the dodge tool(االداه 
)highlight ( ویتم تقلیل تعریض اداه التفتیح إلي)15 .(%

الساقطھ مباشره علي ویتم تطبیق التفتیح في مناطق االضاءه 
 .الموضوع المصور

  تقوم الفنانھ باخضاع الصوره لفتر زیاده الحده(Sharpen 
filter) لزیاده حده تفاصیل الصوره. 

 
 )Beauty Dish(صحن التنعیم ): 13(شكل 

  ):Jill Greenbergـ( المصورة إستنباط نمط اإلضاءة لدى -4
  : Toolsاألدوات المستخدمة -1- 4  
  : Beauty dishالتنعیم صحن  - 4-1-1
  اكسسوار من اكسسوارات الفالشات الخارجیة أو فالشات ھو

). 13(ویظھر فى شكل , االستودیو مثل ما یحب یسمیھ البعض
 وھو عبارة عن مشتت ضوئي على شكل صحن دائري

(Dish)  مع مصوري البورتریھ أو مصوري ً ویستخدم غالبا
كأنھ إضاءة تقع ممكن تصنیف البیوتي دش . األزیاءوالموضھ

فالسوفت بوكس یعطي إضاءة , بین السوفت بوكس والمظلة
اما عن , ناعمة لكن خفیفة والمظلة تعطي إضاءة قویة وحادة

  .البیوتي دش فیقع بینھم
  باإلضافة إلى حدة الضوء وقوتھ یتمیز البیوتي دش بانعكاس

وھو ما . على العینین) وھو شكلھ في الغالب ( جمیل  دائري
 .تخدامھ بشكل غالب للبورتریھیجعل اس

  : Soft Box صندوق التنعیم - 4-1-2
  االكسسوارات السوفت بوكس ھو عبارة عن اكسسوار من

لتخفیف اإلضاءة  وتستخدم, المضافة الى فالشات االستودیو
  ).14(ویظھر فى شكل , القویة

  الطبقة الخارجیة من السوفت بوكس تكون سوداء اللون و
أو ذھبیة اللون أو فضیة اللون , ن إما بیضاءالطبقة الداخلیة تكو

  .بھدف تجمیع وعكس اإلضاءة

 
 )Soft Box(صندوق التنعیم ): 14(شكل 

  ـ(وظیفة الSoft Box ( ھي تخفیف اإلضاءة القویة لكي
حیث إن الكثیر من , تملىء بعض الظالل الغیر مرغوبة

مصوري البورتریھ یلجأون الى إستخدام السوفت بوكس 
وھناك ما یستخدمھ . الضاءة الموجھة على المودللتخفیف ا

البعض للحصول علي إضاءة مناسبة عند تصویر الفیدیو أو 
 .توزیع اإلضاءة علي الكروما

  یأتي السوفت بوكس بعدة أحجام منھا ما ھو صغیر الحجم
ومنھا ما ھو كبیر جدآ وكلما كان السوفت بوكس واالضاءة 

حجم  ویعتمد. اءة خفیفةكلما أصبحت االض, اقرب الى المودل
یستعمل .السوفت بوكس علي المساحة التي ترغب في إضاءتھا

السوفت بوكس الصغیر لتصویر األشیاء الصغیرة كتصویر 
ً لتصویر . التجارة وستعمل السوفت بوكس األكبر حجما

 .البورتریھ واألشخاص
  :Umbrellaالمظالت الفوتوغرافیھ  - 4-1-3

عن مظالت مصممة لعكس إضاءة المظالت الفوتوغرافیة عبارة 
ٌ . الفالشات أو التخفیف منھا تتنوع أحجام وأنواع المظالت وذلك تبعا

تستخدم جرینبرج ثالث .لھدف التصویر التي تستخدم فیھ المظالت
كما یتضح فى شكل ) الفضیھ والبیضاء, الذھبیھ(انواع للمظالت 

)15.(  

 
  أنواع المظالت الفوتوغرافیة): 15(شكل 

 
 الضوء الخاطف العادى): 16(شكل 



294 Requirements of digital lighting and processing to produce photographic Jill Greenberg style  and its role 
in enhancing the aesthetic level of the image 

 

International Design Journal, Volume 9, Issue 4Octob019 
 

تضیف لمسة خاصة على صور البورتریھ : المظلة الذھبیة -أ
الخاصھ لجرینبرج حیث أنھا تعكس إضاءة ذھبیة كثیفھ على قسمات 
وجھ الشخص المراد تصویره، لكن یجد البعض الصعوبة في 
التعامل مع اإلضاءه الصادره من تلك المظلھ، فتغیر لون الضوء 

ن یتسبب في ظھور درجات لونیة مختلفة على نفس األبیض یمكن أ
   .لھذا وجب إستخدامھ بحذر شدید. الھدف

تعكس الضوء بكمیة كبیر وكثافة عالیة، : المظلة الفضیة -ب
خصوصا عندما یتم إستخدامھا في ظروف إضاءة ضعیفة او 

بما أنھا تقوم بعكس كمیة . ألعطاء تجسیم قوي في اإلضاءه العالیھ
من الھدف المراد  وء لیس من الضروري تقریبھاكبیرة من الض

یجب على المصور أن یتعامل بذكاء كبیر عند إعتماده . تصویره
على ھذه المظلة خصوصا بالنسبة للمبتدئین الذین ربما ال یعرفون 

في نمط   .بدقة المسافة المناسبة لعكس الضوء على الھدف
  .تستخدم المصوره ھذه المظلھ بشكل كبیر" جرینبرج"
ھذه المظلة تعتبر األكثر إستخداما :المظلة الشفافة البیضاء - ج

. ومھمتھا ھي نشر الضوء والتقلیل من حدة، ما یمنحنا ظالل ناعمة
یتم وضعھا ما بین الھدف المراد تصویره ومنبع الضوء أي الفالش 
من أجل تخفیف شدتھ وإعادة توزیعھ بالتوازي، الشيء الذي ینتج 

یفة التي یحتاجھا المصور خالل تصویره عنھ إضاءة ناعمة وخف
بعد إعطاء نبذه مختصره عن الثاللث أنواع .جلسات البورتریھ

للشمسیات سوف نجد ان جرینبرج تستخدم الثالث أنواع بشكل كبیر 
  .في صورھا حسب إحتیاجھا لنوع اإلضاءه الصادره لكل منھا

  :Standard Reflectorالضوء الخاطف العادي  - 4-1-4
ا النوع یعطي ومضة ضوئیة ذات شدة معینة في كل لقطة ھذ     

ویعتبر الضوء الخارج منھ ضوء شدید , حسب رغبھ المصور
وھو ) snoot(ومركز ومن الممكن توجیھھ بإستخدام السنوت 

ً ویستخدم في الغالب لإلضاءة  یعطي إضاءة موجھة دقیقة جدا
نسب وتستخدمھ جرینبرج  استخدامات وبالمستخدمة في الخلفیة 

یوضع الضوء الرئیسي بشكل حیث ) kicker(مختلفھ كإضاءه الـ 
خلفي جانبي بزاویھ  درجھ للشخص، وتخلق ھذه اإلضاءة ضوء 

 ً كما تستخدمھا في بعض  .على حافة الوجھ والعنق والشعر أیضا
كما ) back light(االحیان كإضاءه خلفیھ للشخص المصور 

 )background Light(تستخدمھا في إضاءه الخلفیھ 
 www.neilvn.com.  
  ):Greenberg(تحدید نمط إضاءة  -4-2

 90بدأت جرینبرج حیاتھا الفنیھ بتصویر البورتریھات في ال     
بنمط غریب غیر معھود بالنسبھ لألنماط المستخدمھ في تلك 

قائلھ , یھفي تصویر البورتر) clamshell(المرحلھ یسمي إضاءه 
بینما ظھرت , ان الوجھ البشري اھداه هللا لنا فیجب اظھار جملیاتھ

في تلك المرحلھ انماط اإلضاءه الدرامیھ التي كانت تتمیز بالظالل 
  .الداكنھ و التباینات العالیھ

  ):Clamshell(إضاءة  - 4-2-1
عندما یتعلق : تقول جرینبرج عندما تتحدث عن فن البورتریھ     

ضاءة البورتریھ، فإنك ستقع في حیرة من كثرة الخیارات األمر بإ
المتاحة أمامك ، كما أنك ستتشوش من كثرة المعلومات واالنماط 
المتبعھ في ذلك الفن لذا انصحك أن ال تتبع نمط بعینھ في اإلضاءه 

ففي أول االمر .فحاول أن  تخلق نمطك الخاص في التصویر
افضل االستخدام  استخدمت جرینبرج مصدرین لإلضاءه فقط

إلضاءه الوجھ بصوره جیده تماما لتقلیل الظالل الحاده إلببراز 
إضاءة ناعمة )Clamshell(تمنحنا إعدادات اضاءة . جملیات الوجھ

 ً ً رائعا مع ظالل خافتة وتوزیع ضوئي رائع ، كما تعطي انطباعا
لجمیع أنواع الصورلمختلف األعمار من الرجال والنساء على حد 

ویتم . تساعدنا ھذه التقنیة في جمیع األوقات الحرجةسواء، وس
باستخدام مصدرین للضوء كّل منھما )Clamshell(تطبیق إضاءة 

درجة كما  45موجھ باتجاه الھدف الذي تقوم بتصویره بزاویة 
  :وذلك على النحو التالى) 17(یظھر فى شكل 

 ً ً    الرئیسي   الضوء: أوال یكون مقابل لھدفك التصویري وموجھا
  .درجة 45لألسفل بزوایة 

 ً ً لھدفك  :ثانیا ً مقابال ضوء تغطیة الظل یجب أن یكون أیضا
ً لألعلى بزاویة   45التصویري إنما علیھ أن یكون موجھا

 .درجة
ألنك إن أطلقت  )Clamshell(تسمى ھذه اإلعدادات بإضاءة      

ّھ األضواء بعد إعدادھا یشبھ  العنان لخیالك فإن المظھر الذي تشكل
فعلى سبیل المثال، إذا . كل ما من الجانب شكل صدفة مفتوحةبش

بدأنا إعداد إضاءتنا عن طریق وضع ضوء واحد في مواجھة 
ً إلى األعلى وتوجیھھ لألسفل , الھدف المراد تصویره مع رفعھ قلیال

فسوف نحصل على أحد إعدادات األضاءة األساسیة األخرى والتي 
، أما عند )Butterfly Lighting(تدعى بإعدادات اضاءة الفراشة 

إضافتنا للضوء الثاني من األسفل فسوف یفید ھذا في إزالة الظالل 
القاسیةالناتجة عن الضوء الرئیسي، وسوف تمنحنا ھذه التركیبة 

 .نتیجة ناعمة ورائعةكما أنھا تصلح لجمیع أنواع صور البورتریة

 
 وضع مصدرى اإلضاءة): 17(شكل 

مصدرین ضوئیین كانت قادره على البدء بمجرد امتالك جرینبرج ل
، واستخدمت جرینبرج )Clamshell(  باستخدام إعدادات إضاءة 

ً، وبعد أتقنھا  في البدایة اثنین من سوفت بوكس بنفس الحجم تقریبا
العمل بضوئي سوفت بوكس  بدأتبتجریب أنواع مصادر ضوء 

صحن التنعیم، أو ستریب بوكس ) Beauty Dishes(أخرى مثل 
)Strip Boxes.(  
 :مراحل إعداد جرینبرج للصورة - 4-2-2
  المصد الرئیسي(تبدأ جرینبرج بوضع مصدر الضوء األول (

مقابل الھدف الذي ترغب بتصویره، عندھا سوف تستطیع 
الحصول على ضوء ناعمعند تقریب الضوء وعلى العكس فإن 
إبعادھا لمصدر الضوء یمكن من الحصول على اضاءة قاسیة، 

ب التحكم في الحجم النسبي لمصدر اإلضاءه الذي وذلك بسب
یتحول عند إبعاده إلي مصدر نقطي یسبب حزمھ ضوئیھ تنتج 

كما یتضح , عنھا ظالل حالكھ عندما تسقط علي الوجھ المصور
 ).18(من شكل 

ً مباشرة إلى  تضع جرینبرج الضوء أعلى من الھدف وموجھا
كما ترغبعلى سبیل المثال  فتحة العدسةاألنف، ومن ثم تقوم بتعدیل 

f/11  من نقطة معینة ثم تفوم بأخذ صورة تجریبیة، سوف تحصل
  .على صورة مضاءة بشكل جید مع ظل عمیق تحت األنف والذقن

 نبرج بإحضار ضوء التغطیة أما الخطوة القادمة فتقوم جری )
ووضعھ مباشرة تحت الضوء   ) المصدر الثاني للضوء

درجة،  45الرئیسیمع توجیھھ إلى األعلى باتجاه الھدف بزاویة 
ومن المھم أنھا تقوم بتعدیل فتحة العدسة لھذا الضوء بمعدّل 
وقفتین أقلمن فتحة العدسة التي اخترتھا للضوء الرئیسي، 

الة كانت فتحة عدستھا المفترضة في ح 5.6وسوف تكون 
f/11 . 

  كانت جرینبرج تراعي بعض األمور الھامھ في انتاج تلك
لھ    الصور بذلك النمط فاألمر الرئیسي الذي كان علیھا االنتباه

ھو أن ال یكون ضوء التغطیة أقوى من الضوء الرئیسي، ألنھا 
في ھذه الحالةسوف تحصل على صورة مضاءة من األسفل مع 

http://www.neilvn.com.
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  .مغطاة من األعلى ظالل

  
  تأثیر أستخدام مصدرى الضوء األساسیین كل على حدة ومع بعضھما البعض): 18(شكل 

  بعد إعداد الضوئین ، تقوم جرینبرج بالوقوف خلفھم والتقاط
الصور من خالل الفراغ الناتج بینھما، وفي حال لم یكن ھناك 

ع فراغ كافیتقوم برفع وتخفیض أحد الضوئین أو كالھما م
مراعاة تغییر زاویة كال الضوئین و إعادة قراءة القیاسات مرة 

  .أخرى
  ):Clamshell(علي نمط تعدیالت جرینبرج  - 4-2-3

قامت جرینبرج بإجراء بعض التعدیالت علي نمط 
, التي أدت الي أختراع النمط الخاص بھا، )Clamshell(كالمشیل

 ):19(وذلك على النحو التالى والذى یظھر فى شكل 

 
 تأثیر إضاءة صحن التنعیم فى صور جرینبرج): 19(شكل 

  بالرغم من أن جرینبرج بدأت باستخدام ضوئي سوفت بوكس
)Soft Box ( بأحجام متقاربة، إال أن ھذا ال یعني أنھ علیھا

االلتزام بھذین الضوئین فقط، بل إنھا تمتلك حریة استخدام أي 
فقامت نوع آخر من مصادر الضوء التي ترید تجریبھا، 

بإستخدام ضوئي ستریب بوكس و لكن لم تقتنع بالنتیجھ فقامت 
 Beauty(بعد ذلك باستخدام بیةتي دش او صحن التنعیم 

Dish ( كضوء رئیسي، و من ھنا أتت اول بارقھ في وضع
  .اساسیات اإلضاءه لنمط جرینبرج

  قامت جرینبرج بعد ذلك بإضافھ مصادر أخري فلم
وئیین فقط من األمام، بل إضافت تلتزمباستخدام مصدرین ض

 Hair(وإضاءة الشعر )Kicker Light(إضاءة الحواف 
Light(  وإضاءة خلفیة الشخص المصور)Back Light (

  .)Background Light(وإضاءه الخلفیھ

  : تباین اإلضاءة عند جرینبرج - 4-2-4
االنتقالبین مناطق الظل عند مشاھده أعمال جرینبرج سوف نجد      
ً ومنا ظالل غیر حادة (طق الضوء متدرج یشغل مساحة كبیرة نسبیا

فإن ھذا یعني أن المصادرالمستخدمھ في صورھا ذو تباین ) األطراف
ویعتبر مصدر اإلضاءة مصدر إضاءة ذو تباین منخفض .منخفض

ولكننا .إذا كانت أشعة ھذا المصدر تصطدم بالجسم من زوایا مختلفة
ً من المسافھ بین أن تباین مصدر اإلضاءة لینعلم  س مطلق حیث تؤثر كال

مصدر اإلضاءه و الشخص المصور وحجم مصدر اإلَضاءه علي تباین 
فكلما زاد حجم مصدر اإلضاءة زادت المساحة االنتقالیة بین . المصدر نفسھ

أي أن المصدر ذو تباین ) Penumbra(الظل والضوء منطقة شبھ الظل 
 ع المصور ومصدر اإلضاءهوكلما قلت المسافة بین الموضو. منخفض

فمن  .تصبح الظالل ناعمھ أكثر وتزید المساحة االنتقالیة بین الظل والضوء
المؤكد أن المصوره جرینبرج تقوم بأستخدام مصادر كبیره الحجم 

  .وعلي مسافات قریبھ من الشخص التي تقوم بتصویره
  :أستنباط مسقط اإلضاءة - 4-2-5

صادر اإلضاءة تصل فى بعض تستخدم جرینبرج العدید من م     
ویتطلب ذلك النمط إستخدام , األحیان إلى سبعھ مصادر لإلضاءة

یتم تثبیتھما على جانبى وجھ ) Umbrella(شمسیة كبیرة ) 2(عدد 
ھذا إلى جانب إستخدام طبق  (4H and 7H)الشخص المصور

یوضع أمام وجھ الشخص وبمستوى ) Beauty Dish(تنعیم كبیر 
وفي بعض االحیان یتم إستخدام , (2V-3H)ظرهأعلى من مستوي ن

یوضع أفقیا وبشكل ) Ring Light(مصدر إضاءة حلقى 
كما یتم إستخدام , امام وجھ الشخص المصور (3V -6H)عمودى

یتم وضعھما بشكل ) Standard Reflector(مصدرین لإلضاءة 
لفصل الشخص المصور عن  (2H and 11H)خلفى جانبى

ً , الخلفیة مصدر إضاءة أو أكثر إلضاءة ظھر  ویستخدم إیضا
كما یتم إستخدام إضاءة خاصة إلضاءة , (12H)الشخص المصور

ً إلیھا سطح تنعیم        .الخلفیة مضافا

 
  مسقط اإلضاءة الذى استنتجھ الباحثون لنمط إضاءة جرینبرج): 20(شكل 
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ً وذلك لكثرة  ویعتبر ھذا النمط من أكثر أنماط اإلضاءة تعقیدا
الضوئیة المستخدمة األمر الذى یتطلب حرفیة فى التحكم المصادر 

 ً وقد یتولد لدي متلقى الصورة , فى نسب إضاءة تلك المصادر جمیعا
إیحاًء بأن ھذا النمط من اإلضاءة یعتمد على تقنیة المدى الدینامیكى 

إال أنھ وفى حقیقة األمر لیس ھذا ھو واقع الحال ذلك ألن , العالى
تشرة ومشتتة وذلك لتعدد مصادر اإلضاءة إتجاھات اإلضاءة من

المستخدمة فمنھا ما یضىء مناطق الظالل والتظلیل الناتجة من 
  .المصادر الضوئیة

تعتبر الصور المنتجة عن ذلك النمط ذات تباین منخفض بالرغم      
من إستخدام مصادر إضاءة ذات تباین عالى وذلك اإلیحاء ناتج عن 

نتیجة إستخدام العدید من مصادر تنویر مناطق الظل والظالل 
  .اإلضاءة المنتشرة

 
 صورتین لنفس المودیل قبل وبعد المعالجة الجرافیكیة): 21(شكل 

  :المعالجات الرقمیة لصور جرینبرج - 4-2-6
اما عن المعالجھ الرقمیھ للحصول علي ذلك النمط فھي تعتبر      

ر ومعالجھ من النوع المعقد فھي تعتمد علي معالجھ الشخص المصو
فأوال بنقوم بتنعیم وجھ الشخص المصور باستخدام .الخلفیھ ایضا

وبعد )  Clone Stamp(ادوات التنعیم ببرنامج الفوتوشوب مثل الـ 
ذلك نقوم بفصل الشخص او الموضوع المصور عن الخلفیھ 

فبعد تحدید الموضوع المصور یجب خلق طبقھ جدیده . االساسیھ
)New Layer (طبقھ الموضوع المصور الذي تم  وادراجھا تحت

) Gradient Tool(ثم یتم استخدام اداه التدرج اللوني . تحدیده
الموضوعھ في صندوق االدوات، ویتم اختیار داخل اداه التدرج 

)foreground to background ( ویتم تحدید اللونان المراد
یفضل استخدام اللون االبیض مع اي لون (استخدامھم في الخلفیھ 

  ).ر إلعطاء ایحاء الھالھ الضوئیھ في خلفیھ الموضوع المصوراخ
) Image(بعد اختار اللونان المكونان للخلفیھ یتم النقر علي      

وذلك إلضفاء جو من ) Lab Color(واختیار )Mode(ومن ثم 
الواقعیھ وتنعیم حروف التدرج اللوني إلعطاء اإلیھام بان ذلك ھو 

لمعالجھ الرقمیھ ویتم علي ضغط تأتیر مصدر إضاءه ولیس من ا
  .لدمج الخلفیھ مع الموضوع المصور) Merge(علي دمج 

یتم اختیار : ویأتي االن دور المعالجھ الرقمیھ للصوره ككل     
ثم ) Lightness(والنقر علي االستضاءه )Channels(القنوات 

ویتم اختیار في مدي االداه )Burn Tool(یتم استخدام اداه الحرق 
)range of the burning tool ( أداه الظالل)shadows ( ویتم

و یتم تطبیق الحرق علي %). 15(تقلیل تعریض اداه الحرق إلي 
 dodge(ثم یتم استخدام اداه التفتیح .مناطق الظالل في الصوره 

tool ( و یتم اختیار في مدي االداه)range of the dodge tool  (

ویتم تقلیل تعریض اداه ) highlight(مناطق االضاءه العالیھ 
ویتم تطبیق التفتیح في مناطق االضاءه %). 20(التفتیح إلي 

في النھایھ تقوم الفنانھ . الساقطھ مباشره علي الموضوع المصور
لزیاده حده  (Sharpen filter)باخضاع الصوره لفتر زیاده الحده 

  .تفاصیل الصوره
Results 

اءة بالصور ذات األنماط اإلبداعیة التوزیع اإلبتكاري لإلض .1
ً من أساسیات التوزیع التقبیدي  .ینبع أساسا

المعلجات الجرافیكیة جزء ال یتجزأ من عملیة التصویر  .2
 .الفوتوغرافي الرقمي

تستطیع المعالجات الرقمیة تمكین المصور الفوتوغرافي من  .3
إحداث تأثیرات ال تتحقق بھذه الھیئة البصریة التي تمت بھا 

 .زیع اإلضاءة وحدهبتو
استخدام العدید من مصادر اإلضاءة ذاتالتباینات المختلفھ   .4

بكل من مناطق الشدات المختلفة داخل الصورة الواحدة 
 .تعطي اإلیحاء باستخدام تقنیھ المدي الدینامیكي العالي

اتسمت اعمال جرینبرج بعمق الفكره واظھار احساس  .5
معالجھ الرقمیھ الكائنات الحیھ كاإلنسان والحیوان وال

 .لصورھا
أھمیھ فریق العمل لدي جرینبرج فھناك مدیر فني و منسق  .6

ازیاء و منتج فني و مصمم جرافیكي یعملون جمیعا لخلق 
  الصورة النھائیھ وإبداعھا

Recommendations  
  :في ختام البحث یوصي الباحث باآلتي

لرفع ضرورة حث الفوتوغرافیین على دراسة أعمال جرینبرج  .1
 المستوى اإلبداعي لدیھم عند تصویر األشخاص

ضرورة االھتمام بنمط جرینبرج ضمن أھم األنماط الفنیة التي  .2
یدرسھا الطالب بالتصویر الفني بقسم الفوتوغرافیا والسینما 

 .والتلیفزبون
على الجھات المعنیة بدراسة الفوتوغرافیا االھتمام باألنماط  .3

ودرجات تذوقھا لكونھا  اإلبداعیة للصور الفوتوغرافیة
 .موضات في عالم األزیاء

االھتمام بتدریس عملیات المعالجة الجرافیكیة كأحدى مراحل  .4
 .إنتاج الفوتوغرافیا الحدیثة والمعاصرة
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