رمانتیسیسم و کاربرد آن در عکاسی
رومانتیسیسم:
ًبم جٌجؾ ٌّشی اػت کِ دس اٍاخش ػذُ ی ّجذُ ٍ اٍایل ػذُ ی ًَصدّن هیالدی ؿکل گشفت ٍ .دس هؼٌبی ػبم ،ثِ دٍسُ ّبیی اطالق هی ؿَد کِ
کیفیتْبی ػبطفی ٍ تخیلی دس ٌّش ٍ صًذگی هَسد تبکیذ لشاس هی گیشًذ .دٍسُ ی اٍج ایي جٌجؾ ثیي ػبلْبی 0971تب  0481ثَد ٍ دس اصل اًگلؼتبى،
صادگبُ ایي ؿیَُ ثَد .هضوَى ّبی ؿبخص ٌّش سهبًتیک ػجبست ثَدًذ اص  :ػـك ثِ هٌظشُ ّبی ثکش طجیؼی ٍ اهَس سهض آهیض غشیت دس ّش ّیئت ٍ
ظبّشی ،غن غشثت دسثبسُ ی دٍساى گزؿتِ ،اؿتیبق پشؿَس ثِ ًیشٍّبی لگبم گؼیختِ ،توبیل ؿذیذ ثِ آصادی ٍٍ ( ...اطُ ی سهبًتیک دس لغت ثِ هؼٌبی
خیبلی ،افؼبًِ ٍاس ٍ ٍاّی اػت) دس ّویي هؼٌب سهبًتیؼن چَى یک سٍؽ ٌّشیِ هتضبد ثب کالػیؼیؼن ٍ سئبلیؼن داًؼتِ هی ؿَد .سهبًتی ػیؼن
اصطالحی اػت کِ دس تبسیخ ٌّشّبی ًَیي ًوی تَاى آى سا کٌبس گزاؿت ،ایي اصطالح سا اٍاخش لشى ّجذّن ،اثتذا هٌتمذیي آلوبًی ثشای تفکیک
خصَصیبت ٌّشی "هذسى" اص خصَصیبت " کالػیک" ثِ کبس ثشدًذ .سهبًتی ػیؼن ثِ لذسی جلَُ ّب ٍ ًوَدّبی هتٌَػی داسد کِ رکش یک تَصیف ٍاحذ
ثشای آى غیش هوکي اػت .اهب هَضَع اصلی آى اػتمبد ثِ اسصؽ تجشثِ ی ؿخصی ٍ فشدی اػت ،دس ٍالغ سهبًتیؼن ٍاکٌـی ثَد دس همبثل خشدگشایی ػصش
سٍؿٌگشی ٍ ًظن ػجک کالػیک.

ٍاطُ ی سهبًتیک اص ٍاطُ ی فشاًؼَی " سُهبًغ" – ثِ هؼٌبی داػتبى تخیلی لشٍى ٍػطبیی کِ ثِ صثبًْبی التیٌی ًَؿتِ هی ؿذ – هـتك ؿذُ اػت ٍ .دس
اصطالح تبسیخ ٌّش ٍ ًمذ ٌّشی ثِ کبسثشد صَس ثِ صَست غیش صحیحً ،باػتَاس ،غیش هٌطمی ،ؿخصی ٍ ثیبًگش دس ّش اثش ٌّشی اؿبسُ داسد( دس ًمطِ ی
همبثلِ گشایؾ ثِ صَس صشیح ،اػتَاس ،هٌطمی ،غیش ؿخصی ٍ ،داسای تٌبػت آثبس کالػیک)ٌّ .ش سهبًتیک اص اصَل ٍ لَاػذ هؼیي صیجبیی صَسی پیشٍی
ًوی کٌذٍ ،لی ّوچَى ٌّش کالػیک گشا ،ثیـتش ثِ هفبّین آسهبًی هی پشداصد تباهَس ٍالؼی.
" ًوبیؾ ّیجبى طَفبًی ٍ طجیؼت ػشکؾ" کِ اص جولِ ػالیك سٍهبًتی ػیؼن ثَدً ،یبص ثِ ؿیَُ ای "پش اص حشکت ٍ سًگ " داؿت ٍ .ثشای هتمبػذ
کشدى ثیٌٌذُ ،ثبیذ ًحَُ ی اسائِ ی اثش تب حذ اهکبى "ٍالؼگشایبًِ" ثبؿذ .سٍهبًتیؼت ّب توبیل ثِ طجیؼت گشایی ٍ ٍالؼگشایی داؿتٌذً ،وًَِ اص اص ایي
ٍالؼگشایی دس پیکشُ ی یکی اص ؿخصیت ّبی داػتبى "ػِ تفٌگذاس" اثش دٍهب کِ تَػط "گَػتبٍ کَسثِ"ً (gustavecourbetمبؽ ٍ پیکشُ ػبص
فشاًؼَی) ػبختِ ؿذُ ثَد سا هی تَاى هـبّذُ کشد.

سهبًتیؼن ،ثیـتش گشایؾ رٌّی اسائِ هی دّذ تب هجوَػِ ای اص سٍؽ ّبی ػجک ؿٌبػبًِ ٍ ثیـتش ثب ثیبى ایذُ ای هشتجط اػت کِ هٌـبء دس لبلت ػخي
داسد تب لبلت ثصشی .ثِ ّویي دلیل سٍهبًتیؼن خَد سا ثب ػَْلت ثیـتشی دس هَػیمی ٍ ادثیبت ثیبى هی کٌذ تب ٌّشّبی ثصشی .صیشا هفَْم الیتٌبّی ٍ
تؼبلی ،هفَْم ًیشٍّبیی کِ فشاتش اص هشصّبی خشد هی سًٍذ ،ضشٍستب ثبیذ هجْن ثبؿٌذ  ،یؼٌی ثیـتش هصذاق رٌّی داؿتِ ثبؿٌذ تب هحؼَع ثِ آى صَست
کِ دس ًمبؿی ٍ هجؼوِ ػبصی هـَْد اػت.گشچِ ّیچ ػجک ٍ هکتت سهبًتیکی دس هؼوبسی ٍجَد ًذاسد ،اهب احیب هجذد ػجک گَتیک ،ثَیظُ دس هشاحل
آغبصیي آى جٌجِ ای اص سهبًتیؼن هحؼَة هی ؿَدً .مبؿی دس لشى ًَصدّن ؿذیذا اص سٍح سٍهبًتی ػیؼن تبثیش پزیشفتِ ثَد ،دس آغبص ػجک جذیذ "
فشاًؼیؼکَ گَیب" ًمبؽ ثضسگ اػپبًیبیی سا هی ثیٌین ثب تبثلَی هؼشٍفؾ" ػَم هبُ هِ" ( )The Third of Mayکِ ثِ لَل خَدؽ ،ػِ اػتبد داؿت:
ٍالػکَئض ،ساهجشاًذ ٍ طجیؼت! ( گَیب یک ؿخصیت اًتمبلی اػت کِ دس ّیچ سدُ ی هؼیٌی طجمِ ثٌذی ًوی ؿَد ٍ چٌذ گشایؾ ٌّشی سا ثِ ّن سثط هی
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دّذ) ًوًَِ ای اص اغشاق ّبی احؼبػی سا دس تبثلَی " ػَم هبُ هِ" هی ثیٌین .دس ایي تبثلَ ،گَیب ثشای ًوبیؾ ػٌبدً ،فشت ٍ ٍحـت ،حبلتْب ٍ حشکبت
پیکشّب سا ثِ ًحَ ؿگفت آٍسی اغشاق آهیض کشدُ اػت.

رمانتیسم در سینما و عکاسی
ایي ػجک دس ػیٌوب ٍ ػکبػی ثب توبم ٍیظگی ّبی رکش ؿذُ دس ادثیبت ٍ ًمبؿی ًوَد پیذا کشد ،الجتِ ّیچگبُ هبًٌذ ادثیبت یب هَػیمی یب هبًٌذ
اهپشػیًَیؼن ،ثِ صَست ػجک جذاگبًِ ای تجلی ًیبفت صیشا جٌجِ ّبی احؼبػی دس داخل فیلوٌبهِ ّبی سهبًتیک اص ادثیبت ٍام گشفت ٍ فیلوْبیی کِ ثش
اػبع سهبًْبی ادثی ایي ػجک ػبختِ ؿذُ اًذ ثِ طَس کلی جضء دػتِ ی سهبًتیک دسػیٌوب جبی هی گیشًذ .فیلوْبیی ثب هضوَى "ػـك ٍ احؼبع ٍ
تخیالت احؼبػی" ّوِ دس دػتِ ی سهبًتیک ّب جبی هی گیشًذّ .وچٌیي ًوَد ایي ػجک دس ػکبػی کِ ثِ توبهی ٍیظگی ّبی ػجک سهبًتیک ٍفبداس
هبًذُ ،ثجت لحظبت ػبؿمبًِ ،احؼبػی ٍ لطبفت گشایی ثب ًَسپشداصی ّبی طجیؼی ٍ هالین ،ثِ طَسی کِ المبء حغ دسًٍی ٍ ػبؿمبًِ ثشای هخبطت ثبؿذ،
دس فشین ّبی ػکبػبى سهبًتیک تجلی یبفت .حتی ثجت لحظبت ػبطفی ثشگشفتِ اص طجیؼت (ػکؼْبیی اص غشٍة خَسؿیذ ٍ هبُ  ،اهَاج دسیب ٍ)...
جضءػکؼْبی سهبًتیک طجمِ ثٌذی هی ؿًَذ.

