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  :گرا وً هىر از هایی جلًٌ ي بیستم قرن

 لش٘ی تیستٓ لشٖ اصُ دس أا. تاضذ تاسیخی ی دٚسٜ ٞش ٔطخصات تشسسی اص دضٛاستش ٔشاتة تٝ ضایذ ایٓ وشدٜ ص٘ذٌی آٖ دس خٛد وٝ لش٘ی دس ٌفتٍٛ

 تش حاوٓ وٝ ٔختّفی ٞای تیٙص اساس تش. ساصد ٔی دیٍشی ضىُ تٝ ٚ آٚسدٜ تیشٖٚ پیطیٗ لاِة اص سا خٛد ا٘ساٖ، آٖ دس وٝ است داس د٘ثاِٝ ٚ تحشا٘ی

 چیضی تٝ ٘ذاس٘ذ ٘یاصی ٞیچ وٝ آسایطٟایی تا وّٕٝ، یا سً٘ صٛت، ٕٞچٖٛ ػٙاصشی واسٌیشی تٝ اص است ػثاست تؼشیفی تٝ تٙا ٞٙش است، أشٚصی ٞٙش

 خٛد واس ٚسایُ تا دا٘طٕٙذاٖ چٖٛ لشٖ ایٗ ٞٙشٔٙذ. دٞٙذ ٘طاٖ سا "چیضی"٘ذاس٘ذ احتیاخی دیٍش تش، ٚاضح ػثاست تٝ ٚ. وٙٙذ اضاسٜ خٛد اص تیشٖٚ

 .ٞستٙذ ٕٞتا تی ٚ یٍا٘ٝ چیضٞایی د٘ثاَ تٝ أشٚصی ٞٙشٔٙذاٖ اغّة.ٔیىٙٙذ اتذاع تاصٜ ضىّٟایی ٚ وٙٙذ ٔی تشسسی سا آٖ وٙٙذ،أىا٘ات ٔی "تدشتٝ"

 :بیستم قرن در وًیه هىری گرایشهای

 Symbolism: سمبًلیسم

 استثاعی دس 0881 0881ٚ ٞای دٞٝ دس وٝ تٛد ٞٙش دس ٘أحسٛس خٙثطی سٕثِٛیسٓ،. است ٕ٘ادٌشایی ٚ ٌشایی سٔض ٔؼٙای تٝ ِغت دس سٕثِٛیسٓ

 ٘یض ٚ أپشسیٛ٘یسٓ ٔىتة ی ٌشایا٘ٝ عثیؼت اٞذاف تٝ تٛد ٚاوٙطی خٙثص ایٗ. ٌشفت ضىُ ٚ ظٟٛس فشا٘سٝ ضؼش دس سٕثِٛیستی ادتی خٙثص تا ٘ضدیه

... ٔٛخٛد٘ذ ٚ ٚالؼی وٝ ضٛد چیضٞایی تاصٕ٘ایی ضأُ تٛا٘ذ ٔی فمظ ٚ است ػیٙی ٞٙشی اساسا ٘ماضی ".ضذ ٚضغ وٛستٝ تٛسظ وٝ سئاِیسٕی اصَٛ تٝ

 ا٘تطاس 0881سپتأثش 08دس فیٍاسٚ دس سا سٕثِٛیستی ی ٔشأٙأٝ ایذٜ، ایٗ تا ٔستمیٓ تضاد دس ضاػش، ٔٛسیٝ  "٘ذاسد تؼّك ٘ماضی لّٕشٚ تٝ ا٘تضاػی ضیء

 " ٚ "ٍٚ٘ٛي" ٘ماضیٟای تشای تاس اِٚیٗ وٝ تٛد ای وّٕٝ ٚ "است حسی ضىُ تٝ ایذٜ تٝ پٛضا٘ذٖ خأٝ "ٞٙش اساسی اصُ: داضت اظٟاس آٖ دس ٚ داد

 دسٚ٘ی ضٙاخت( ٕ٘اد)سٕثَٛ ضىُ تٝ سا ٚالؼیت تایذ وٝ تٛد ٔذػی ٚ ضٕشد ٔی ٘اچیض ٚ ٔثتزَ سا ٔحض ٚالؼیت سٕثِٛیسٓ .سفت واس تٝ "ٌٌٛٗ

 وٝ داضتٙذ اصشاس سٕثِٛیستٟا افشاعی، رٞٙیت تش ػالٜٚ. ٌشفت خٛد تٝ افشاعی ضىُ سٔا٘تیسیسٓ رٞٙیت سٕثِٛیسٓ دس. وشد اسائٝ ٚالؼیت آٖ اص ٞٙشٔٙذ

 ٔؼٙٛی ٚ ٔادی د٘یای تیٗ ٔٙالطٝ حُ سٕثِٛیسٓ ٞذف .دٞٙذ تشٚیح سا(پاس٘اسیٗ) "ٞٙش تشای ٞٙش "ضؼاس ٚ تضدایٙذ سٛدٔٙذ ویفیت ٞشٌٛ٘ٝ اص سا ٞٙش

 ٔی ٘ماضاٖ اص ٘یض آٟ٘ا داد، لشاس تٛخٝ ٔٛسد دسٚ٘ی ص٘ذٌی ٕ٘ادیٗ تیاٖ ػٙٛاٖ تٝ ٕٞٝ اص پیص سا ضؼشی صتاٖ سٕثِٛیست ضاػش وٝ تشتیة ٕٞاٖ تٝ. است

 ٔذد تٝ سا اٍ٘اسٞا تایذ تّىٝ ٘یست، ٞٙش دس ٔغّٛتی وٕاَ ػیٙی، تدسٓ وٝ تٛد٘ذ تاٚس ایٗ تش ٕ٘ادٌشایاٖ . تیاتٙذ ساص ٚ سٔض تشای تصشی تیا٘ی تا خٛاستٙذ

 ضٟٛا٘یت ٚ ا٘حغاط تٝ ٌشایص تا سا ساصتاٚسی وٛضیذ٘ذ ٕٞچٙیٗ. وشد٘ذ تأویذ رٞٙیت تش ٚ ضٕشد٘ذ ٔشدٚد سا ػیٙیت آ٘اٖ اساس ایٗ تش. وشد اِما ٕ٘ادٞا

 تا داضتٙذ تالش تسیاس سٕثِٛیست ٔٙتمذیٗ. ٞستٙذ ایذٜ تیاٖ تٝ لادس خٛد ٔاٞیت دس خظ ٚ سً٘ وشد٘ذ ٔی تصٛس سٕثِٛیست ٘ماضاٖ .آٔیض٘ذ ٞٓ دس

 سٕثِٛیست سٚ ایٗ اص. ساص٘ذ تشلشاس ٞایی تٛاصی دتٛسی وّٛد ٔٛسیمی تا ٚ تٛد لیاس لاتُ پٛ آِٗ ادٌاس ٚ تٛدِش اضؼاس تا وٝ سٚدٖ ٞای ٘ماضی ٚ ٞٙشٞا تیٗ

 واس سٚش ٚ سثه ٘ظش اص سٕثِٛیست ٞٙشٔٙذاٖ .ٚسصیذ٘ذ ٔی تأویذ تطثیٟات صشیح ٚ ٔستمیٓ( ٕ٘ایص یا) تٛصیف تش ٚاٍ٘یضش رٞٙیت تٛدٖ اسخح تش ٞا

 پیشٚاٖ ٚ ٌٌٛٗ أا. ٌشفتٙذ ٔی اِٟاْ سٕثِٛیست، ٘ٛیسٙذٌاٖ تٝ ٔطاتٝ پشداصی تصٛیش خاصی ٘ٛع اص سٕثِٛیست ٞٙشٔٙذاٖ اص تسیاسی. تٛد٘ذ ٔتٙٛع تسیاس

 پش ٚ ضذیذ ٔزٞثی حس ٘ٛػی وٝ آٖ ٚخٛد تا. ٌضیذ٘ذ ٔی تش سا سٚستایی ٞای صحٙٝ غاِثا ٚ وشد٘ذ ٔی استفادٜ وٕتش افشاعی ٚ ٔتظاٞشا٘ٝ ٔٛضٛػات اص اٚ

 اٌش.تٛد خٙثص ػاللٝ ٔٛسد ٔٛضٛػات خّٕٝ اص ٌٙاٜ ٚ تیٕاسی ٔشي، ا٘حشافی، ٚ ضٟٛا٘ی ضذیذ حس ٕٞیٗ ِٚی تٛد، خٙثص ایٗ ی ٔطخصٝ ساص، ٚ سٔض

 خٙثص اص تخطی ػٙٛاٖ تٝ "ٔٛ٘ص"چٖٛ ٔختّفی ٞٙشٔٙذاٖ ٚ داضت تشی ٌستشدٜ ٚ فشاٌیش تاثیش أا ضٛد ٔی تحث فشا٘سٝ ٞٙش دس ػٕذتا سٕثِٛیسٓ چٝ

 .ٞستٙذ تٛخٝ ٔٛسد آٖ ی ٌستشدٜ ٔفْٟٛ دس
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 اص استفادٜ تا یؼٙی ضٛد، تیاٖ ٚاسغٝ تا ٔستمیٓ غیش صٛست تٝ تٛا٘ست ٔی فمظ ٕ٘اد یا سٚیا دسٚ٘ی، آسٔاٖ ٚالؼیت ٞا سٕثِٛیست دیذٌاٜ اص ٔدٕٛع دس

 رٚق سٚی اص وشد آغاص پاسیس دس سٟاْ دالِی واس تا سا خٛد اختٕاػی ص٘ذٌی وٝ ٌٌٛٗ پُ .تٛد٘ذ دسٚ٘ی ٚالؼیت ٕ٘ایاٍ٘ش وٝ ٞایی تٕثیُ یا ٞا وّیذ

 پیشٚاٖ. ضذ خٛا٘ذٜ سٕثِٛیسٓ ٘ٛظٟٛس ٞٙش اصّی ضخصیت ٔماْ دس ٚی 0888 ساَ دس. پشداخت ٔؼاصش ٞٙشٔٙذاٖ آثاس آٚسی خٕغ ٚ ٘ماضی تٝ ضخصی

 "سٚدٖٚ اٚدیّٗ": ضذ وطف سٔضٌشایاٖ تٛسظ وٝ دیٍشی ا٘ضٚاخٛی ٘ماش .٘أیذ٘ذ ٔی( پیغٕثش ٔؼٙای تٝ ػثشی وّٕٝ)  "ٞا ٘ثی" سا خٛد ٌٌٛٗ سٔضٌشای

 واتٛس تخیالت ٚ غشیة ٚ ػدیة سٚیاٞای اص تٛد لّٓ سیاٜ تصاٚیش چاج تشای ٔس ٚ سًٙ سٚی حىاوی استاد ٚی. داضت اٚٞاْ اص ا٘ثاضتٝ تخیّی وٝ تٛد

 وٝ ٞستٙذ ٔشئی اضؼاسی سٚدٖٚ ٞای حىاوی ٚالغ دس. وشد تمذیٓ پٛ آِٗ ادٌاس تٝ سا "تاِٛ٘ی چطٓ "ٔؼشٚفص اثش. ٌشفت ٔی اِٟاْ سٔا٘تیه ادتیات آسای

 تٕاْ سٚدٖٚ. است خذاٚ٘ذ تصیش ػمُ آٚسدٖ دس ٕ٘ایص تٝ تشای سٔضٌٛ٘ٝ ٚاحذ چطٕی اثش ایٗ دس. ا٘ذ وطیذٜ تصٛیش تٝ سا پٛ آسای ٔیت ٚ اٍ٘یض ٚٞٓ ػآِ

 .است وشدٜ ٘مص آسٕاٖ دس سشٌشداٖ تاِٛ٘ی صٛست تٝ آٔذٜ تیشٖٚ اش حفشٜ اص وٝ سا چطٕی ی واسٝ

 

 :عکاسی ي سیىما در سمبًلیسم

 ٚ وذٚٞا عٙاب، اص آٚیختٝ ٞای وطیص آ٘ذِسی، سً فیّٓ دس. ضٛد ٔی ضٙاختٝ تٛ٘ٛئُ ِٛیس فیّٕٟای ٔا٘ٙذ واسٞایی تا ػٕٛٔا سیٕٙا دس سٕثِٛیسٓ

 واس تٝ سٕثِٛیه تؼاتیشی تا دیٍش تشخی ٚ ٚحطت ٚ سػة ایداد ٔٙظٛس تٝ تشخی وٝ تصاٚیشی. ا٘ذ ضذٜ ٌشفتٝ واس تٝ ٕ٘ادیٙی عشص تٝ االغٟا اخساد ٚ پیا٘ٛ

 ٚ ٔحذٚد لاِة اص سا خٛد فیّٓ وٛضذ ٔی واسٌشداٖ. داس٘ذ ػدیثی آٔیختٍی دسٞٓ سٕثِٛیسٓ ٚ( ٍٕٚٞشی)  سٛسئاِیسٓ سیٕٙا دس. ضذ٘ذ ٔی ٌشفتٝ

 دس سا سیٕٙا داستا٘ی لٛاػذ تٕاْ سٕثِٛیست واسٌشداٖ. وٙذ اِما فیّٓ تٝ خذیذی ٚ ػدیة ٞای لاِة آٖ خای تٝ ٚ ساصد آصاد خٛد ساتك ٚ خغی سٚایت

 ػدیثی عشص تٝ وٝ! دسضت ٕ٘ای دس صٖ یه چطٓ تش تشاضی سیص تیغ وطیذٖ)  تشد ٔی تٟشٜ ٔؼَٕٛ غیش ٚ خاظ ظشایف ٚ ٞا خّٜٛ اص ٚ سیضد ٔی ٞٓ

 ٌیشی واس تٝ ٚ ٕ٘ادیٗ ٔؼٙای دس ٕ٘ا دٚ تیٗ ستظ تی ٕ٘اٞای ٌیشی واس تٝ فشضی، خظ ضىستٗ ٔا٘ٙذ دیٍشی ػٙاصش( است آٚس چٙذش ٚ دٞطتٙان

 ٔؼٙای دس وثٛتش ٔا٘ٙذ إِّّی تیٗ ٕ٘ادیٗ ٔؼٙاٞای اص استفادٜ آٖ، تٕثیّی ٚ سٔضی ٔؼٙای دس خاظ سً٘ یه تىشاس یا ضی یه ٔثال وادسی دسٖٚ ػٙاصش

  حمیمت. دٞذ ٔی  ٘طاٖ ساص ٚ سٔض تا سا ٚخٛ خست ٚ داسد  حمیمت  سٛی  تٝ سٚ  ضشق  دیٙی  سیٕٙای .است ٔطٟٛد تٕثیّی ٔستٙذٞای تشخی دس ٘یض... ٚ صّح

  تٝ.  است  ص٘ذٌی  تشای  واستشدی ٚ  ػیٙی  حمیمت  ٚخٛی خست دس  غشب  دیٙی  سیٕٙای  وٝ  حاِی دس.  است  ّٔىٛتی ٚ ٔاٚسا  ػآِ  تٝ  ٔشتٛط سیٕٙا،  ٘ٛع  ایٗ دس

  دسٟ٘ایت  غشب  دیٙی  سیٕٙای.  سٕثِٛیسٓ ٚ  ٕ٘ادٌشایی تا  ضشق  دیٙی  سیٕٙای ٚ  است  دسآٔیختٝ  سُٔا٘تیسٓ  ٘ٛػی تا  غشب  دیٙی  سیٕٙای ، دِیُ  ٕٞیٗ

 ضیٜٛ ٕٞیٗ تٝ ٘یض سٕثِٛیست ػىاس . خذاضٙاسی  ٔٛاصات  تٝ  خٛدضٙاسی  سٛی  تٝ  ضشق  دیٙی  سیٕٙای ٚ وٙذ ٔی  سٕٖٞٙٛ  خذاضٙاسی  سٛی  تٝ سا  ا٘ساٖ

 یه اص ای ٌٛضٝ دس ساػت دادٖ ٘طاٖ ٔثال وٙذ، اِما ٔخاعة تٝ ٕ٘اد اص استفادٜ تا سا ٔؼٙایی تا سیضد ٔی ٞٓ تٝ سا وادسی دسٖٚ عثیؼی ساختاس ٚ لٛاػذ

 ٔؼٕاسی خاظ تٙاٞای اص استفادٜ حتی یا صیتٖٛ تشي صّیة، ٔا٘ٙذ ای ضذٜ ضٙاختٝ ٞای سٕثَٛ ٌیشی واس تٝ یا صٔاٖ، ٚ ػٕش ٌزس ٔؼٙای دس وادس

 ٚ تٛس٘تٛ اٖ سی تشج آصادی، ی ٔدسٕٝ پاسیس، سٕثَٛ ایفُ تشج یا تٟشاٖ ضٟش سٕثَٛ ػٙٛاٖ تٝ آصادی ٔیذاٖ)خاظ ٔىاٖ یه تیاٖ تشای ضذٜ ضٙاختٝ

 .ضىٙذ ٔی ٞٓ دس سا لٛا٘یٗ سٕثِٛیست ػىاس( خٟا٘ی ی ضذٜ ضٙاختٝ تٙاٞای دست ایٗ اص
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 ػادی ٚ خغی لٛاػذ ٚ اصَٛ سیختٗ ٞٓ تٝ داس٘ذ، یىسا٘ی ٔؼا٘ی دلیما خٛد وادس ته دس أا است ٔتٕایض سیٕٙا اص تصٛیش سىٖٛ خٟت تٝ فمظ ػىاسی

 ٚ خشد ی ٘طا٘ٝ تٝ صسد سً٘ یا( تٛدیسٓ ٔىتة دس خصٛظ تٝ)پادضاٞی ٚ سٚحا٘یت ٔؼٙای دس اسغٛا٘ی سً٘: ٔثال ٕ٘ادیٗ سٍٟ٘ای ٌیشی واس تٝ ٚ سئاِیسٓ

 ٚ تطٛیص تیاٖ تشای لشٔض سً٘ ص٘ذٌی، ٚ حیات ٔؼٙای تٝ سثض سً٘ ٚ سىٖٛ ٚ آسأص ٔؼٙای تٝ آتی سً٘ اخشٚی، ٚحطت ٚ تشس ٔؼٙای دس تٙفص سً٘

 .است سثه ایٗ دس ػىاسی اساسی پایٝ ٕ٘اٞا آٔیختٗ دس تخیُ ٌیشی واس تٝ ٚ إِّّی تیٗ ٕ٘ادٞای ضٙاخت ٕ٘ادیٗ، ٔؼٙای دس ضٙاسی سً٘...  ٚ تٟیح

 

 


