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 م.م. حنين سعد سلمانالمرحلة الأولى                                   التصوير الصحفي الرقمي

 في التصوير الرقمي( الإضاءةدور )المحاضرة السابعة: 

ياء لخلق م األشيتجستعمل على  اإلضاءةال يمكن لعملية التصوير ان تتم دون وجود الضوء، ف        
ن أي جسم مهما بلغ حجمه أو شكله ال يمكن ان يكون له احساس بصري مالم ااالحساس بها، إذ 

ن سييعلى نوعين أسافي عملية التصوير الرقمي  يعتمد المصورو تكون هناك اضاءة مسلطة عليه. 
 هما: اإلضاءةمن 

 الطبيعية الإضاءةأولاً: 

عد أهم ت الشمس()مثل الشمس والقمر والنجوم، ولكن  ،طبيعية تكون مصادرهاالتي  اإلضاءة وهي
 :برزهاأاب عديدة؛ ألسبالكثير من المصورين يفضل استعمالها  إذضاءة طبيعية، مصدر إ وأفضل
 بتوافرها ومجانيتها.متاز ، كما تتعد الشمس مصدرًا قويًا جدًا للضوء 
 ن ما بي اإلضاءة إذ تختلف ،اإلضاءةعلى أنواع متعددة من الحصول  الشمس امكانية تتيح

صافية فان ضوء الشمس القوي يعطي لالجسام نوعًا السماء  ، فعندما تكون الناعمة والحادة
ضباب و الأهناك بعض الغيوم  اما اذا كان ،كثافة اكبر كما يعطي للظاللمن الخشونه والحدة 

كلما  الجوية زادت هذه المتغيراتوكلما  ،فان ذلك يعطي لضوء الشمس بعض النعومة مثاًل،
 .زادت نعومة ضوء الشمس

  ترة ، السيما خالل ففي الصور تدرجات لونية مختلفة علىتتيح الشمس امكانية الحصول
 .الغروبو الشروق 

لتالي ثير على عملية التصوير وباأتها قدرة كبيرة في الل الشمس ضاءةإلنا مما سبق ان ويتضح 
الفصول  ثناءأء واسالتغيرات التي تحصل و  على كميتها اعتماداً  ،مختلفة نواحيمن متباينة انتاج صور 

 .تحصلقد لتي المتغيرات المناخية اعن  فضالً  ،الواحد اليوم وأ
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 الصناعية  الإضاءةثانياً: 

و أ ،خالل عملية التصويرخلق االجواء التي يريدها  فيالصناعية  اإلضاءةيستفاد المصور من 
ا حسب نوع الطاقة، كمالى نوعين ويمكن تقسيمها ، اإلضاءةحسين ظروف ت جلأقد يستعملها من 

 :يلي

 .الكهربائية المصابيحضاءة كهربائية، مثل: إ .1
 مثل: الشمعة، وهج الحريق، عود الثقاب...وغيرها. ،ضاءة غير كهربائيةإ .2

من  ،الجسم المراد تصويره ىعل لمسلطاالضوء بالتحكم مكانية ي إفصناعية ال اإلضاءةوتتميز 
و أقربها  ىو مدأتجاهها إقوتها و مدى و Flash) )الفالش اإلضاءة خالل استعمال أنواع مختلفة من

 بعدها من الموضوع المراد تصويره.

الطبيعية أو الصناعية خصائصها المعينة التي تؤثر بشدة على نوعية  اإلضاءةولكل من 
 لصورة، وتشمل هذه الخصائص اآلتي:ا
 الاتجاهولاً: أ

لمنظر فالضوء قد يسقط على ا ،(التي يسقط منها الضوء على المنظرالجهة )تجاه اإلب ويقصد
في الوقت  االتجاهاتلى، أو قد يغطي المنظر من جميع األعمام أو الخلف أو الجانب أو من من األ

ويتضح  ،على كيفية ظهور المنظر في الصورةواتجاه سقوط األشعة الضوئية يؤث ِّر بشكل كبير  .ذاته
 ذلك فيما يلي:

، وهذا النوع من الكاميراخلف من نبعث ت عادة ما التي اإلضاءةوهي  :الأمامية الإضاءة .أ
وئي ، ولكن يجب تجنب هذا االتجاه الضللهدف المراد تصويره يعرض تفاصيل واضحة اإلضاءة

أنه ُيسق ط  نع ضالً فعند تصوير األشخاص؛ ألنه يضطرهم للتحديق بعينين نصف مغلقتين 
 ظالاًل تحت قسمات الوجه.

على  وتعمل ،لهدف المراد تصويرهاالتي تنبعث من خلف  اإلضاءةوهي  الخلفية: الإضاءة .ب
صباح أو م ةإلكترونيالى إضاءة إضافية ي هذه الحالة ف لذلك يحتاج المصوربالظالل  مرهغ
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إلظهار تفاصيله. وعندما يكون المصدر الضوئي الخلفي في  وذلك ؛وميض من أمام المنظر
 الحدود الخارجية له فقط.أقصى درجات سطوعه، فإن صورة المنظر قد تعرض 

كما في  silhouette األسلوب إليجاد صورة ظلي ِّةبهذا الخلفية  اإلضاءة عملوُتست
 (.1)صورة رقمال

 
 1silhouette( تمثل أحد الصور الظلية 1صورة رقم )

ا ، بينملهدف المراد تصويرهاعلى أحد جوانب  الساطعة اإلضاءةوهي  الجانبية: الإضاءة .ت
بين  تال اإلضاءةا النوع من هذو ، بالظالل يمتلئ الجانب البعيد عن المصدر الضوئينجد ان 

د شعوًرا قوًيا بالعمق والشك اإلضاءةتفاصيل السطح بوضوح كما تفعل   ل.األمامية، ولكنها ُتوج 
رة، مباش لهدف المراد تصويرهامصدر فوق تأتي من التي  اإلضاءةوهي  :العلوية الإضاءة .ث

األخرى التي قد تسبب وهًجا أو انعكاسات ضوئية  اإلضاءةبكثرة لتجنب اتجاهات  عملوُتست
تفسد اللقطة، كما هو الحال عند تصوير أسماك الزينة من خارج األحواض الزجاجية أو 

                                                             

 https://bit.ly/2VHFy9Rمصدر الصورة:  1 
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المعروضات داخل المعارض الزجاجية، ألنه مطلوب في مثل هذه األوضاع أال تنعكس 
  العلوية. اإلضاءةعلى األسطح الزجاجية، وهذا ما تحققه  اإلضاءة

 الكثافةثانيًاً: 

ين ن لتحديد النسبة الضوئية للمنظر، أي الفرق بو هي كمية التألُّق الضوئي، ويقيسها المصور 
ل اإضاءتها ساطعة يكون احتم غرفةكثافة أكثر المناطق ضياًء وأقلها. ففي األيام المشمسة أو في 

 النسبة الضوئية منخفضة. أما في الجو الغائم فيرجح أن تكون ، رتفاع النسبة الضوئية وارًداإ
والنسبة الضوئية تؤثَّر على درجة التباين في الصورة. فتول ِّد النسبة العالية خيااًل حاد التفاصيل 
مع ألوان فاتحة وداكنة، أما المنخفضة فإنها توجد خيااًل ناعًما وله مدى واسع من األلوان المتوسطة. 

د الصورة، أما النسبة العالية الشعور باإلثارة  اإلضاءةوتزيد نسبة  المسرحية أو التوتر عند ُمشاه 
 المنخفضة فتناسب التصوير الشخصي المقر ِّب لألفراد، وأيًضا المناظر الساكنة لتظهر على طبيعتها.

 اللونثالثاً: 

تضفي األشعة الضوئية على الصورة صبغات لونية مختلفة طبًقا لنوعية المصدر الضوئي، 
 ين البشرية أثناء التصوير. فمثال تصبغ المصابيح المنزلية الصورة بلون وهذه الصبغات التظهر للع

ضارب إلى الحمرة، بينما تضيف إليها أشعة الفلورسنت مسحة زرقاء مخضرة. ويتغير لون األشعة 
الشمسية على مدار اليوم، فيكون أزرق في الصباح، وأبيض ُظهًرا، ومحمًرا بلون الورد قبل الغروب 

 مباشرة.
 الإضاءةوعلاقته ب (reflector) اكسالع

 مختلفة كالدائرة أو المستطيل، وتكون عبارة عن قطع لها شكل وهي العواكس الفوتوغرافية 
أنواع  مالعبير، كما يمكن صناعتها أيضا بإستمصنوعة من ورق خاص يقوم بعكس الضوء بشكل ك

 معينة من القماش أو ورق األلومنيوم. 
هو إعادة عكس وتوزيع العواكس الفوتوغرافية وراء استعمال من  يالهدف الرئيسويكمن 

  على الهدف المراد تصويره بالشكل الصحيح والمتساوي. اإلضاءة
 ستعمالاتوجد العديد من العواكس الفوتوغرافية في األسواق حسب رغبة المصور وحاجته في و 

 .عماله الفوتوغرافيةالنوع المثالي أل
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 العواكس بما يلي:ويمكننا تلخيص أهم أنواع  

 white reflector العاكس الأبيض .1

مة على بعكس إضاءة خفيفة وناعيقوم  إذ ،بين المصورين واستعماالً األكثر شيوعا هذا النوع يعد و 
شكل خفيف ويقوم بتعبئتها ب الرئيسية، اإلضاءةبفعل  ي تظهر على الهدف المراد تصويرهتالالظالل 

 . وناعم
محيط الفالش، أو في ال استعمالغالبا ما يتم اإلعتماد عليه أثناء التصوير داخل األستوديو مع و 

د في قاط صورة المشهالخارجي عندما تكون نسبة الضوء ضعيفة وغير كافية خالل يوم مشمس إللت
 أفضل الظروف.

ما يكون عند اً جدفعال كما أنه يكون  ،ال يقوم بتغيير لون الضوء نهأ ،كسما يميز هذا العاهم أ و 
 اإلضاءةفيها  ون تك ماكن التيألافي  استعماله ينصح الولكن  ،من الهدف المراد تصويره ر قريباً المصو 

 .ضعيفة جداً 

 silver reflector العاكس الفضي .2

ة ضعيفة. في ظروف إضاء ستعمالهاعندما يتم  سيماالكثافة عالية، بو  ةيعكس الضوء بكمية كبير 
لى ليس من الضروري تقريبه من الهدف المراد تصويره عفبما أنه يقوم بعكس كمية كبيرة من الضوء و 

 خالف العاكس األبيض الذي يجب أن يكون قريبا منه. 
 ينلمصور ا سيماال ،إعتماده على هذا العاكسيجب على المصور أن يتعامل بذكاء كبير عند و 

 لمبتدئين الذين ربما ال يعرفون بدقة المسافة المناسبة لعكس الضوء على الهدف. ا

 golden reflector العاكس الذهبي .3

ثيف على كون بريق برتقالي نه يك  ا، إذ لمسة خاصة على صور البورتريه هذا العاكس ضيفيو 
عندما يقوم بعكس الضوء األبيض للشمس عليه، لكن  ال سيماقسمات وجه الشخص المراد تصويره 

يمكن للمصور أن يجد بعض الصعوبة في التعامل معه، فتغير لون الضوء األبيض يمكن أن يتسبب 
  بحذر شديد. تعمالهاسلهذا وجب  ،رجات لونية مختلفة على نفس الهدففي ظهور د
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 black reflectorالعاكس الأسود  .4

يقوم بزيادة كثافة الظالل المترتبة من أنه  ذإالعواكس السابقة،  نع هذا العاكسدور ويختلف 
 .ئيسيةالر  اإلضاءة

وجه الشخص  مباشرة على بشكل اً سلطملو كان الضوء  مثالً ف، هذا العاكس في البورتريه يستعملو  
 ،وجهه ظل فني على قسماتبخفض نسبة الضوء من خالل إنتاج يقوم هذا العاكس ن إفالمراد تصويره 

 معة مثل تصوير المجوهرات.المن أجل تقليل اإلنعكاسات على األسطح ال ستعمليكما أنه 

 
 عواكس بالوان متعددة( 2صورة رقم )

 المصادر:

القاهرة، الدار المصرية ، 1طد. سعيد الغريب النجار: التصوير الصحفي الفيلمي والرقمي،  .1

 .2002اللبنانية، 
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 .2012للنشر والتوزيع، 

 


