
 

 
 

  

  

  

نقاشي قرن نوزدهم  اني تطبيقي تأثير ادبيات بربازخو
 و گذار از گفتمان مسلط مريكاا

 يسي دانشگاه تهراناستاديار زبان و ادبيات انگل ،1زهره رامين

  ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه تهراننيا	فضه خاتمي

  نتهرا ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاهپريسا پوينده
  
  

 چكيده
از تعامل آنها با بافت تاريخي و اجتمـاعي   ،گيرند شكل نمي ادبيات و نقاشي در خألاز آنجا كه 

هـاي عصـر خـود     ثيراتي از گفتمـان أتاريخي مربوط به خود چه تـ  ةتوان دريافت كه در بره مي
غييـر سـبك   كـه ت  ددهـ  نشان مـي  اند. اين پژوهش ثيري بر آنها گذاشتهأگرفته و در مقابل، چه ت

ثيرپذيري از ادبيات چه ارتباطي بـا گفتمـان مسـلط آن زمـان     أمريكا در قرن نوزدهم با تانقاشي 
يا بـا   ؟رود تقويت آن پيش مي جهتآيا همگام با گفتمان وايدئولوژي مسلط و در : داشته است

 ؟كشـد  آن را بـه چـالش مـي   انـد   بودهموضوعاتي كه همواره در گفتمان مسلط در حاشيه  طرح
ي هـا  فرهنـگ  خـرده  كـنش  بـه بررسـي   ماتريالسم فرهنگيژوهش حاضر با استفاده از رويكرد پ

رمانتيسـم اروپـايي و مفهـوم تعـالي     در حالي كه  .پردازد ايدئولوژي مسلط ميمتناقض در برابر 
رود،  پـيش مـي   محـور  عتي و پيشرفتناروپاي ص مقرن نوزدههمگام با عنصر مسلط توسعه در 

در نظـر گرفتـه     طلـب  ايي به عنوان ايدئولوژي مخالف با اين فرهنگ توسـعه مريكاي يگرا تعالي
در  .مريكا تاثير گذاشتاها به چه صورت بر سبك نقاشي  مخالفت داده شودنشان  شده است تا

بلكه در  ،د كه نه تنها در تكنيكسيظهور ر ةمنظره به منص متفاوت نقاشيِ سبكنتيجة اين تأثير، 
   هاي رايج اروپايي متمايز بود. سبك انتخاب سوژه نيز از
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  مقدمه
توان كنش فعال ادبيات و هنر  هايي است كه مي ظهور رمانتيسم در ادبيات يكي از بزنگاه

بـه   م،و هجـده  من هفدهواجتماعي و در بستر تاريخي آن بررسي كرد. قر ةرا در عرص
هاي زنـدگي   رويكرد عقالني را در تمامي جنبه ،تغيير جايگاه علم و پيشرفت آن ةواسط

دهد؛ يعني انسان، طبيعت و جامعه بر اساس برداشت عقالني تفسير و  بشري ترجيح مي
شـود   مراتبي پايبند مـي  جامعه به نظامي سلسله ،گرايي اين عقل ةشوند. در نتيج تبيين مي

گيـرد. از   خاص خـود قـرار مـي    ةاي بر اساس عقل حسابگر در طبق و طبقهكه هر گروه 
توان به پيشرفت صنعتي جامعـه   اجتماعي مي ةگرايي در عرص اين عقل هاي ديگر ويژگي

كـه از آن بـه    ،دار و كارگر اشاره كرد. در ادبيات اين دوره نيز سرمايه ةگيري طبق و شكل
  مشهود است.  گرايي كامالً ن عقلاي ،شود م ياد ميسسييعنوان مكتب نوكالس
كيــد بــر رعايــت اعتــدال و أهــاي اصــلي ادبيــات در ايــن دوران ت يكــي از ويژگــي

هـاي زنـدگي    جنبـه  ةكيد بر نظم در فرم شعر در همـ أمراتب در انتقال مفاهيم با ت سلسله
گرايـي اسـتوار اسـت. رمانتيسـم در      حتي نظام شعري نيز بر مبناي عقـل  ،است. در واقع

گرايـي را بـه چـالش     ايـن عقـل   ،هاي فرهنگي و اجتمـاعي  در كنار ساير جريان ،ادبيات
ي اكيد بر احساسات، عواطف انساني و همچنين تغييـر در فـرم و محتـو   أبا ت و كشد مي

پردازد. اين كنش فعال آثار ادبي در اين مرحله  گرايي مي شعر به مخالفت با گفتمان عقل
مريكايي در كنش خـود بـا گفتمـان    اد كه سبك رو شود و تا جايي پيش مي متوقف نمي

نيز از  ،به ويژه نقاشي ،كند. آثار هنري اي متمايز از سبك اروپايي عمل مي مسلط به شيوه
از  شـاهد تحـول در سـبك    ،اي كـه در فضـاي نقاشـي    گونـه  به ،پذيرند اين كنش اثر مي

رو به ايـن پرسـش   مريكايي هستيم. در پژوهش پيش ا 1گرايي رمانتسيم اروپايي به تعالي
طبيعـت   قرن نوزدهم چگونـه بـا بازتـاب متفـاوت     مريكاييِاشود كه نقاشي  پرداخته مي

كند. در  آورد كه آن را از گفتمان مسلط اروپاييِ صنعتي متمايز مي سبكي را به وجود مي
شـود كـه خلـق     مـي تحوالت ادبي نشـان داده   ةزمين اين پرسش با توجه به پيش بررسيِ

هـاي   سبب خروج از گفتمان مسلط و تولد مفاهيم نوظهور و تغيير سـبك مفاهيم جديد 
گرايي بـه ماترياليسـم    نقاشي شده است. بدين منظور ابتدا بحثي در باب تحول از تاريخ
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گرايي و در نهايت اين تحـول   شود. سپس تحول از رمانتيسم به تعالي در ادبيات ارائه مي
  .گيرد يدر آثار قرن نوزدهم مورد واكاوي قرار م

  
 گرايي  	و گذار از تاريخ فرهنگي ماترياليسم
ن ادبيـات و تـاريخ   ميـا ن ادبي به ارتباط امنتقد ،1980 دهة و اوايل 1970 ةدر اواخر ده

ن قبلـي نسـبت   ادر حالي كه ديدگاه بسياري از منتقد؛ عالقه و توجه بيشتري نشان دادند
جهاني و حقايق تاريخي برخوردار  به متون ادبي بر اين فرض بود كه اين متون از اعتبار

گرايي و ماترياليسم فرهنگي بـه   در نتيجة اين تغيير رويكرد، دو نظرية مهم تاريخ .هستند
شـمول بـودن تـأثير آثـار هنـري       وجود آمد. هرچند هر دو اين نظريات با بحـث جهـان  

در ادامه هايي دارند كه  مخالف هستند، در نوع رويكردشان به متن و اثر در تاريخ تفاوت
  شود. به آن اشاره مي

گرايـان نـوين متـون ادبـي را      كند كه تـاريخ  به اين نكته اشاره مي) 44( 1ويسرهارولد 
دانند. آنها ارتباط مـتن   محصوالت مادي برآمده از شرايط تاريخي خاص در زمان خود مي

و بيننـد   مـي  ،كه در تفسير ادبي تاثيرگـذار هسـتند   ،ثر از مناسبات سياسيأآن را مت ةو زمين
بـودن   ناپـذير  بـه تفكيـك   )169( 2وولفريزجوليان گيرند.  متون را ابزار سياست در نظر مي

شـمرد. از   برمـي  ي نوينيگرا تاريخ ةلفؤترين م كند و آن را اساسي ادبيات و تاريخ اشاره مي
هـم  ي تاريخ و بينشي براي فيبراي بازنمااست ادبيات ابزاري  ،گرايي نوين در تاريخ ،نظر او

يندها و همچنـين تغييـرات تـاريخي در آن مـنعكس     اها، فر كه تنش ،تاريخيهاي  برداشت
ثيرگذاري بـر  أگيرد بلكه ادبيات با ت شود. البته اين عمل به صورت انفعالي صورت نمي مي

  دهد. افكار و عقايد سياسي ـ اجتماعي زمان خود اين تغييرات تاريخي را شكل مي
آن و نه ادبيات يا حتي تاريخ  ةگرايان نوين نه متن و زمين تاريخ ةموضوع مورد مطالع

جزئـي   ، در مقـام بلكه ادبيات در تاريخ است. اين موضـوع باعـث شـده اسـت ادبيـات     
قضات در تاريخ اهميـت  در پديد آوردن نيروهاي خالق و حتي تنا ،جدانشدني از تاريخ

قدرت در تمام امور روزانه ي نوين بر اين عقيده است كه يگرا ي داشته باشد. تاريخيبسزا
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1. Veeser 
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بـر   كه هميشـه و صـرفاً   از جمله اين ،اما نقدهايي نيز به اين نظريه وارد است نفوذ دارد.
به عبارت همان( دهد ي و چگونگي آن را نشان نمييقدرت تكيه دارد و چرا ارتباطات .(
عمومي  ماند و خوانشي كيد بيش از حد بر قدرت از عناصر مهم ديگر باز ميأديگر، با ت
كـه   ايـن  دليـل  پردازد تا به تفسير آنها. ادبي دارد چرا كه بيشتر به نقش متون مي از متون

اين نظريه قادر به تمايز بين متون يا انواع ادبي و حتي وقـايع تـاريخي و متنـي نيسـت،     
فـرد را محصـول   «و  هاي گفتماني ميشل فوكـو اسـت   متكي بودن بيش از حد به تحليل

كنـد كـه از    گونه بحـث مـي   ) اين47( 2 مسات بروك). 199 1ولبروك(ك داند مي »قدرت
حـاكم بـه    هرگونـه مخالفـت و مقاومـت در برابـر ايـدئولوژيِ      ،گرايي نوين منظر تاريخ

ها وجود ندارد كـه   فرهنگ اميدي براي خرده ةبنابراين، هيچ روزن .شود شكست ختم مي
آن ضربه بزننـد و هژمـوني آن را    بخواهند با ايجاد تضاد در ساختار ايدئولوژي حاكم به

ها نيز تحـت كنتـرل ايـدئولوژي مسـلط      اين گونه مخالفت ،دچار آسيب كنند. از نظر او
شود بلكه قدرت بيشتري به اين ايدئولوژي مسلط  است و نه تنها باعث تضعيف آن نمي

  كند. تر مي دهد و هژموني آن را همگاني مي
در  1980 ةبت بـه ادبيـات اسـت كـه در دهـ     ماترياليسم فرهنگي ديدگاهي انتقادي نس

به وجود آمد و متون ادبي را محصوالت مادي شـرايط تـاريخي ـ سياسـي خـاص      بريتانيا 
بينـد.   ثر مـي ؤهاي تاريخي را در فهم معنا و نقش ادبيات م زمينه ،داند و بر همين اساس مي

كننـد كـه    يـد مـي  معناها و تفاسـير مختلفـي تول   ن است كه متونْآمبناي اصلي اين ديدگاه 
ي يـ گرا كند. تفاوت ماترياليسم فرهنگي با تـاريخ  خوانش آن بسته به زمان و مكان فرق مي

كننـد.   كيـد مـي  أهاي سياسي متـون ادبـي در زمـان مـا هـم ت      ن است كه بر نقشآنوين در 
هـاي   پردازان اين ديدگاه، به جاي بررسي ادبيات در چـارچوب اومانيسـتي و ارزش   نظريه

ساني، بر مفاهيمي چون قـدرت و مقاومـت، نـژاد و جنسـيت، ايـدئولوژي و      اخالقي و ان
سياسـت اسـت امـا سياسـتي كـه بـا        ةي آنها دربرگيرنـد يورزند. هدف غا كيد ميأتاريخ ت
 3توان به ديدگاه آلن سينفيلد . در اينجا مي)185 وولفريز( بيني همراه است نه بدبيني خوش

  گرايي نوين دارند.   متفاوت از تاريخ اشاره كرد كه نگاهي 4و ريموند ويليامز
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3. Sinfield 
4. Williams 
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نه از خصوصيات ذاتي افراد بلكـه از   معتقد است پتانسيل مخالف، نهايتاً سينفيلد
ـ   تناقض و تضادي كه جامعه در خـود ايجـاد مـي    آيـد. در واقـع    وجـود مـي  ه كنـد ب

 وجود آمدن مخالفت در برابره هست كه باعث ب يداراي تناقض ايدئولوژي خود ذاتاً
تاريخي زمان خلق  ةزمين ةشود. روش ديگر اين ديدگاه قرار دادن متن بر پاي يم خود

را نشان دهد.  مسلطفرهنگ  ةيند ايجاد اثر در سايااثر يا زمان دريافت آن است تا فر
ـ در اين رويكرد، هرگونه تعارض با ساختار هژمونيك ـ هرچند به صـورت جز   ي ـ  ئ

توسـط   بـه اگـر   ويـژه  به ،ها اين تعارض نشاني است از مخالفت با ايدئولوژي مسلط.
هايي كه همواره در ساختار هژمونيك ايدئولوژي مسلط محكوم بـه   ها و سوژه اقليت

سـتمِ قـدرت و   ينشـان داده شـود، نـوعي مقاومـت را در برابـر س      ،نـد ا هسكوت بـود 
آن را به چالش بكشد و نشـان   كند تا يكپارچگي ظاهريِ ايدئولوژيِ مسلط ايجاد مي

هاي ديگري نيز وجود دارنـد امـا    هاي متفاوت و ايدئولوژي ه باورها و ديدگاهدهد ك
شـود ايـدئولوژي مسـلط يكپارچـه بـه نظـر        گاه صدايي به آنهـا داده نمـي   چون هيچ

نتوانـد در همـان زمـان و     1توافـق  . هرچند مخالفت يا عدم)49، 46د (سينفلد رس مي
ايد حتي مقهور ايدئولوژي مسلط گيري خود تغيير اساسي ايجاد كند و ش شكل مكانِ
توانـد در   هـاي ضـعيف و نـاموفق مـي     هـا و مخالفـت   وجـود همـين تعـارض    ،شود

هايي را به ايدئولوژي مسلط  يكپارچگي ايدئولوژي حاكم گسست ايجاد كند و ضربه
  .)62 2سازد (گاالگر و گرينبلتوارد 

هاي تاريخي، متنـي   هايي كه در ساير روايت ها و سوژه فرهنگ خرده ،در اين رويكرد
فرهنگ برتر قرار داشتند و صدايي بـه آنهـا    ةاي در طول تاريخ در حاشيه و ساي و رسانه
 )در باور عموم نيز سكوت آنها پذيرفته شده بـود (و شد تا خود را روايت كنند  داده نمي

 3نوظهـور عنصر فرهنگي  همچون ،به تعبير ريموند ويليامز و، گيرند در برابر آن قرار مي
. ايـن عناصـر از   گيرنـد  ظـاهر يكپارچـه قـرار مـي     ايـدئولوژي مسـلط و بـه    كنش بادر 

تـا در  كنند  استفاده مي ،كه آلن سينفيلد آن را مطرح كرده بود ،آمدهوجود بههاي  گسست
زدن بـه   بـا ضـربه  بتواننـد  مكـاني   شـرايط زمـاني و   درهاي ايجادشـده   با تناقض كنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dissidence 
2. Gallagher & Greenblatt 
3. emergence 
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-121(ويليـامز   برسـانند  گ جديدي را بـه ظهـور  ايدئولوژي مسلط، ايدئولوژِي و فرهن
مانده و  عناصر فرهنگى باقى، 1مفاهيم در آثار ويليامز فرهنگ مؤثر مسلط. ايـــــن )126

ــر  ــي نوظهور عناص ــف م ــوند. از  تعري هنرمندان و روشنفكران نسبت به  ،نظر ويليامزش
ى را در الگوهاى فرهنگ يـــيو تغييرات يا گسستها انــد  سحساهاى فرهنگى جريــان 
  بينى و در آثار خود بيان مىكنند. ما پيشجامعة 

 محل شكلگيرى فرهنگايـن دسـته از هنرمنـدان    كه آثار  آن استمهم ديگر مسئلة 
مسلطى از معانى  ثر مسلط» نظام مؤثر وؤمؤثر مسلط است. منظور ويليامز از «فرهنگ م

ـ  يافته است كه انتزاعى نيست بلكه نظامى سازمان و ارزشهاست كه صرفاً  ةحاصل تجرب
 ةحتى اگر بازماند ،فرهنگى نيزة مانـد  باقي. عناصر )12 2برانيگان(است آن جامعه  ةزيست

به همانگونه در جامعه در زندگى مردم وجود دارد. اين عناصر در جريان ، گذشته باشد
بلكه بخشى از  ،و چنين نيست كه امورى جانبي به شمار آيندفعـــال هســـتند   فرهنگ 

 از فرهنگ مسلط ستند. از سوى ديگر «عناصر نوظهور فرهنگ» كامالًما ه ةفرهنگ زند
اعمال و رفتار تازهاى هســتند؛ بــه ديگــر بيــان، ارزشها و معانى تازه  اينهــاجدا هستند. 

كنــد تازهاى تكامل و گسترش پيدا  طبقــةبا ظهور و رشد  گــاهيهستند كه ممكن است 
  .)126-121(ويليامز 

 
  در نقاشي رمانتيسم ابة عنصر فرهنگي نوظهور و گذار ازامريكايي به مث ييگرا تعالي

و اواخر قـرن   مهنري در نقاشي كه در اواخر قرن هجده يك مكتببه عنوان  ،رمانتيسم
آنچه به انسان آزادي  دوران پيشين به وجود آمد، به هر يِيگرا و در تضاد با عقل منوزده
طبيعـت بكـر و نيروهـاي متضـاد،      مناظر را از ها داد و مضمون نقاشي بخشيد بها مي مي

اراده و آزادي انسـان اسـت. در ايـن     انگركـه نشـ   گزيد برمياي  عجيب و افسارگسيخته
كـه در   ،به عنوان يكي از مفـاهيم كـاربردي   3به تعالي ،از تحليل آثار نقاشي پيشبخش، 
هاي تاريخي اجتماعي مختلف از نظر معنايي دستخوش تغيير شد و در نقاشي اين  بافت

 پردازيم. مي ،وره نيز مورد توجه قرار گرفتد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dominance 
2. Brannigan 
3. sublime 
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، سـپس  1اي از مفهـوم تعـالي و توصـيف آن از منظـر لونجينـوس      تاريخچه ،در ابتدا
گرايـان و   انگليس و بعد ارتباط اين مفهوم بـا ديـدگاه تعـالي    هجدهمكاربرد آن در قرن 

 ه فرهنگ لغتك اي د. در تعريف اوليهشو هاي منظره ارائه و بررسي مي ثير آن بر نقاشيأت
) احساس وجد و بلندمرتبگي در 1است:  متصوربر آن داللت دارد، سه معنا براي تعالي 

دليـل  ه ) درك ابهت ب3 ،) ارزش اخالقي يا عقالني و معنوي واال2 ،تفكر، روش يا بيان
، ذيـل  2(مريـام ـ وبسـتر    ي، نجابـت و بزرگـي  يكيفيـت زيبـا   كيفيـت برتـر و واال مـثالً   

»sublime«(دهـد بـر مبنـاي پـنج      ريفي كه لونجينوس در مورد مفهوم تعالي ارائه مي. تع
) داشـتن احساسـات   2 ،افكـار و تصـورات   ة) پيش بردن مدون و يكپارچ1اصل است: 

بنـدي واال از سـاختار و انتخـاب     ) تركيب4 ،بندي اشكال تفكر و سبك ) قالب3 ،پرشور
ن ايـن عناصـر در كنـار يكـديگر     ) عظمتي كه با كنارگذاشت5 ،لغت تا سبك زيباشناسانه

بـه   صـرفاً  هجـدهم مفهوم تعالي تـا قـرن    .)50-49 3(آريتي و كروسيت شود حاصل مي
  .ده بودنشنقاشي  ةحيط واردطور خاص منحصر به شعر حماسي بود و ه بوطيقا و ب

 هـدف نقاشـيِ   ،پـيش از آن  .معرفي شد هفدهم اين مفهوم در نقاشي در اواخر قرن
 ةنقاشـي منظـر   .و زمان و مكاني براي ابـراز عقايـد گذشـتگان بـود    منظره يافتن حالت 

مطلوب در پي پديد آوردن بينشي از طبيعت بود كه آرام و در عين حال جدي، عظيم و 
داد. بر همـين مبنـا،    با اين وصف، تصويري انتزاعي از تعالي ارائه مي د وباشنه ترسناك 

تـر بـه    ، نزديـك به دليل سادگي و تعالي ،نژميكالهاي  هاي رافائل نسبت به نقاشي نقاشي
نژ آن كه ميكال در حالي ،داد گونه كه بود نشان مي عت بودند. رافائل طبيعت را همانطبي

، اين ديـدگاه  هجدهمكرد. اما در اوايل قرن  را از طريق احساسات و افكار خود ارائه مي
نژ و بيـنش  مت ميكالشد و تغيير سليقه از رافائل به س چشمگيريدر نقاشي دچار تغيير 

جاشـوا  . از نظـر  )175 4(مانـك  اش اتفاق افتاد شخصي و ملموس او و سبك فردگرايانه
، رئيس آكادمي سلطنتي بريتانيـا، تعـالي يـك امتيـاز و برتـري اسـت كـه وراي        5رينالدز

طبيعت صرف و كمال مطلوب است كه نه در تكنيك و التقاط سبك، بلكه در عظمت و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Longinus 
2. Merriam-Webster 
3. Arieti & Crosseett 
4. Monk 
5. Sir Joshua Reynolds 
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هفته است چرا كه اين نقاش اسـت كـه تخيـل، بصـيرت و شـكوه      بزرگي افكار نقاش ن
. به طور خالصه، از ديـدگاه لونجينـوس، ذهـن در همراهـي بـا تكنيـك از       داردعقالني 

 يـك برتـري دارد  ناهميت برخوردار است و از ديد رينالدز، ذهن خـالق نسـبت بـه تك   
  . )12 1(سابي و ميلر

هـوم تعـالي بـراي رمانتيسـم و     ، مفنـوزدهم و اوايـل قـرن    هجـدهم  تا اواخـر قـرن  
و  هـا انگليس منتهـي شـد بـه نظر    ةهاي منظره راه جديدي گشود. تغييرات جامع نقاشي
نقاشـان بنـام    .دشـ ارائه  2هكه توسط روسو و شاعران درياچ »عتبرگشت به طبي«عقايد 

توسـط نويسـندگان    بـه بودند. سپس اين انديشه  4و ويليام ترنر 3اين دوره جان كانستابل
و  دمريكـا منتقـل شـ   ابـه   ،6و هنرى ديويـد تـارو   5امرسونرالف والدو  ، مانندييكامريا

گرايـى قـرن    العملى در مقابل عقـل  شكل گرفت. اين جنبش عكس »گرايى تعالى«جنبش 
 7ي ريشـه در عرفـان  يـ گرا هجدهم بود و رابطة نزديكى با جنبش رمانتيك داشت. تعـالي 

گرايي محـض قـرار    دارد و در برابر عقل يييتانياآلماني و رمانتيسم آلماني و رمانتيسم بر
هـاي اصـلي آن    لفـه ؤكند. يكـي از م  گيرد كه دانش را فقط از طريق عقلي توجيه مي مي

هـاي آن، ديـن    خوبي و پاكي ذاتي انسان و طبيعت است به اين معنا كه جامعـه و نهـاد  
 ،است. به طور كلى هاي سياسي معصوميت انسان را به تباهي كشانده يافته و نهاد سازمان
خواهي بود كه طبيعت را بـر سـاختار رسـمى مـذهبى، بيـنش       گرايى فلسفة آزادى تعالى

داد. سـبك   فردي را بر تحجر و ذات انسـاني را بـر قراردادهـاى اجتمـاعى تـرجيح مـي      
. )26 8(ون اسـپنكرن  مريكـا فردگرايـى را بـه اوج خـود رسـاند     اگـراى   رمانتيك تعـالى 

در تـالش بـراي تعريـف هويـت      ،ثيرگـذار أبرجسـته و ت  يشخصـيت  همچـون  ،امرسون
رواج داد كـه آشـتي بـا طبيعـت و دوسـتي بـا آن بـه        در آثار خود مريكايي اين ايده را ا

شود. امرسون و تارو بر اتكاي انسان و فرد به خـود و اسـتقالل او    خودشناسي منجر مي
وانـد جامعـه را بسـازد.    ت مياست كه اي  چنين فرد خودساخته ناز نظر آنا .كيد داشتندأت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Soby & Miller 
2. Lake Poets 
3. John Constable 
4. William Turner 
5. Ralph Waldo Emerson 
6. Henry David Thoreau 
7. mysticism 
8. Van Spanckeren 



 115  
  بازخواني تطبيقي تأثير ادبيات بر نقاشي...مقاله 10/1 بيات تطبيقياد

 

كردند و بر اين باور بودنـد كـه تفكـر در     مريكا را تحسين مياآنها همچنين طبيعت بكر 
دور از  1توانـد آركاديـايي   رساند و اين فرد مي طبيعت و ارتباط با آن فرد را به تكامل مي

  .)16-14 2(هسكينز فساد و ويراني جامعه بسازد
ـ  اگيري هويت  بر شكل ،اندر كنار نقاش ،گرا ن تعاليامتفكر ، ثير گذاشـتند أمريكـايي ت
آنها بر ايـن   متمايز از اروپا بود. »خود«كه در فرايند خودشناسي و كشف يك  امريكايي

خدا در ملـت جديـد. ايـن هنرمنـدان و      3باور بودند كه طبيعت اثباتي است براي قلمرو
بـه  هويت پسااسـتقالل  به ي ده مريكا بودند و از پيشگامان شكلاثر از انقالب أنقاشان مت
مريكـايي در آثـار   انقاشـان مطـرح    ،»4هادسون ةمكتب رودخان«ند. تا قبل از آي شمار مي

تـوان   پرداختنـد. بـه ديگـر بيـان، نقاشـان ايـن مكتـب را مـي         مريكا نميا ةخود به منظر
مريكـا  ا ةنشـد  در نظر گرفت كه طبيعت بكر و رام )1 6(دي لي امرسوني »5بازسازندگان«

يشان جذاب بود اما در عصر جديد پيشرفت و توسعه همواره اين ترس وجود داشت  برا
  انداز با مدرنيزاسيون تهديد شود.  كه اين چشم
بـا   شد كـه عمومـاً   ، تعالي بر اساس نظريات ادموند برك تعريف ميهجدهمدر قرن 

مـرتبط بـود. تعـالي در ابتـدا مفهـومي       ،مثـل كـوه   ،ترس ناشي از عظمت عناصر هستي
شد. اين واكنش باعـث   آن منجر به واكنش زيباشناسانه نيز مي ةزيباشناسانه بود كه تجرب

. در قـرن  )b7 74(نـواك  كرانگي و سپس الوهيت و احساس ملكـوتي شـد   آگاهي از بي
، تعالي اصطالحي مهم در مفاهيم طبيعت تلقي شد و همزمان با امرسون كـه بـه   نوزدهم

ي يمسيحااي  اي از زيباشناسي به نشانه طور گستردهه بخلق آثار ادبي مشغول بود، تعالي 
شد. بر  هاي اتصال به خدا شمرده مي پايهيكي از در ارتباط با الوهيت تغيير پيدا كرد و و 

به وجود آمد. تعالي قديم بر عنصـر   »تعالي جديد«و  »تعالي قديم«مفاهيم  ،همين اساس
هاي رعدوبرق، زلزله، طوفان و  غرش همچون ،ترس استوار بود كه با ابهت وقايع طبيعي

انسـان   ،در ايـن صـحنه   .شد و حاكي از قـدرت برتـر خداونـد بـود     آتشفشان ايجاد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arcadia 
2. Haskins 
3. province 
4. Hudson River School 
5. remaker 
6. DeLay 
7. Novak 
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ي ين موجودي بسيار كوچك در مقابل قدرت اليتناهي خداوند قـادر بـه خودنمـا   همچو
ـ شود. تعالي جديد با ارا نيز نام برده مي »تعالي گوتيك« با اصطالح نبود. از اين مفهوم  ةئ

تعريف جديدي از امانوئل كانت به وجود آمد كه آن را از كيفيتـي كـه در موجـودات و    
خود مرتبط است بـا   ةكننده تغيير داد كه به نوب دريافت ذهنِ اشيا وجود داشت به كيفيت

. مفهـوم  )a 44(نـواك  ها، آبشارها و غيـره  وقايع طبيعي از جمله رعدوبرق، طوفان، كوه
ي يمريكـا اهاي مكتب  نقاشي ةماي كه در دروناست گي نوظهور تعالي جديد عنصر فرهن

درك و  قابـل  ،انگلـيس وجـود داشـت    ةكـه در جامعـ   ،از مفهوم قديم آن و نمايان است
  ي است.يشناسا

ن ادبيات و نقاشي برقـرار شـد. وجـه اشـتراك     مياارتباط تنگاتنگي  ،در قرن نوزدهم
و  نايـ  گـرا  تعـالي  ةبه طبيعت بكر و دغدغـ  ،در نگاه آنها ،الزم براي برقراري اين ارتباط

براي ارزش نهادن و حفظ ايـن طبيعـت بـود. هـر دو      »هادسون ةمكتب رودخان«نقاشان 
تـوان از طريـق    گروه معتقد بودند كه بشر و طبيعت در ذات خود خـوب هسـتند و مـي   

برقــراري ارتبــاط معنــوي بــا طبيعــت و تعــالي بــه خودشناســي و خداشناســي رســيد. 
آور و  هاي منظره را به منظـور ايجـاد حـس نيـروي حيـرت      ي نقاشيياي اروپاه رمانتيك

 ةهميشه در روستاهاي كوچـك حاشـي   اين منظره تقريباً .كردند پرهيبت طبيعت خلق مي
ي بـا نگـاه بـه طبيعـت وحشـ      ،ييمريكااهاي  كه رمانتيك در حالي ،شد شهر منعكس مي

 ،منظره هنرِ براي اولين بار در تاريخِ آن را ويافتند  نشده مي مريكا، تعالي را در مناظر راما
   تلقي شدند. ،هاي ديگر صحنه ةزمين و نه به عنوان پس ،هنري ةبه عنوان يك نوع يا گون

رسد  به نظر مي ،هرچند مستقيم اشاره نشده ،2بيومكتاب آلبرت  از 1در تحليل كينسي
به  گرايي نوين رويكرد تاريخ استفاده ازبا  مقرن نوزده ةدر بررسي آثار نقاشي منظر بيوم

بـر ايـن بـاور اسـت كـه نقاشـان        بيوم ،)580( تحليل آثار پرداخته است. از نظر كينسي
كه به نقاشان منظره شهرت  4و آشر دوراند 3مس كولانظير ت ،»هادسون ةمكتب رودخان«

م بـا آن  ابه جاي مخالفت با ايدئولوژي مسلط پيشرفت صنعتي و اقتصادي، همگ ،داشتند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kinsey 
2. Albert Biome 
3. Thomas Cole 
4. Asher Durand 
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شـرفت در  يو در راستاي پيشبرد و پيشرفت اقتصادي نقش ايفا كردند و به رونـد ايـن پ  
مريكـا را بـراي   ا نِاآثار اين دسته از نقاشان سـاكن  بيوم، مريكا سرعت بخشيدند. از نظرا

         پذيرش تخريب محيط زيسـت و بوميـان موجـود در آن ـ از انسـان گرفتـه تـا زيسـت
بـرداري از آنهـا در راسـتاي     ارتي اسـتثمار و بهـره  حيواني و پوشش گياهان ـ يا بـه عبـ   

توسـط   بـه تـر بـا شـرايط ايجادشـده      پيشرفت صنعتي و اقتصادي آماده كردند تا راحـت 
  .اري نشان دهندگايدئولوژي حاكم ساز

در آثار نقاشي مربوط به اين برهـه   بيوم،كند كه از نظر  كينسي همچنين اشاره مي
هـاي   لفـه ؤم ،ترسيم شده است »هادسون ةودخانمكتب ر«از تاريخ كه توسط نقاشان 

بـر روي صـخره و    ،اگر فردي در نقاشـي باشـد   ،توان يافت. در اين آثار مشتركي مي
 كنـد كـه عمومـاً    اي در دوردست نگـاه مـي   بلندي و در طبيعت بكر است و به منظره

هايي از پيشـرفت صـنعتي و بـه عبـارتي ديگـر       نشانه است. همچنينشده  طبيعت رام
شـده در كنـار نمادهـاي     دهـد كـه در دل ايـن طبيعـت رام     ان متمدن را نشان ميانس

در  ،هـاي بخـار كوچـك و غيـره     آهن، خطوط تلگـرام، كشـتي   نظير راه ،شدن صنعتي
خـود مشـغول اسـت. اگـر مـتن تـاريخي و بافـت         ةآرامش به كار و زندگي روزمـر 

 1بـه پيوسـتگي بصـري    ها در كنار هم تحليل كنيم اجتماعي آن زمان را با اين نقاشي
تصـوير اتحـاد و يكپـارچگي    و  4زمينـه  ، و پـس 3زمينه ، ميان2زمينه ايجادشده در پيش

ــه 581كينســي ( گذشــته، حــال و آينــده خــواهيم رســيد  از منظــر  ،ديگــربيــان ). ب
بر اين باور است كه نقاشان اين آثار به توجيـه   مويتوان گفت ب گرايي نوين مي تاريخ

نشان دادن آن از طريق به تصوير كشيدن پيشرفت و تمدن به  تغيير اجتماعي و مثبت
طبيعـي از نظـم و روال عـادي زنـدگي بشـر و همچنـين طبيعـت         ةيـك جنبـ   ةمنزل

يا به عبارتي ديگر، با ايدئولوژي مسلط همگام شدند و اين باور را تقويت  ،پرداختند
توان مـانع آن   ناپذير زندگي طبيعي بشر است و نه مي كردند كه پيشرفت جزء جدايي

 يعجيب و غيرعادي تلقـي كنـيم. ايـن وضـعيت     يشد و نه لزومي دارد كه آن را چيز
 شده با زندگي نوع بشر است. عجين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. visual integration 
2. foreground 
3. foreground 
4. background 
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طبيعـت را بـه    هـاي پيشـينْ   كه در مقايسه با نقاشي دوره ،به آثار نقاشي بيوماين نوع نگاه 
در مقايسـه  (رابر عظمت طبيعت كار قرار دادند و از هيبت انسان در ب ةزمين جاي انسان در پيش

آثـار نقاشـي خـود     ـ واردهرچنـد معـدود     ـ  كم كردند و حتي بوميـان را  )هاي پيشين با دوره
و مقايسة آن يات متفاوت ايجادشده در نقاشي ئجز از اين رو، بررسي .بسيار كلي است ،ردندك
مكتـب  «ثار نقاشان آضرورت دارد. در بررسي هاي بعد  هاي پيشين يا حتي دوره نقاشي دوره با

ايـدئولوژي مسـلط و قـدرت هژمونيـك اروپـامحورِ      و نحوة كنش آنها بـا  » هادسون ةرودخان
تـاريخي بـا    ةكه بـه زمينـ  پردازيم  مي ـ ماترياليسم فرهنگي ـ   طرفدار تمدن به رويكرد ديگري

و هـا   تـر بـه ايـن نقاشـي     با نگاهي دقيـق  دهد. نگاري نوين اهميت مي نگاهي متفاوت از تاريخ
ـ     مـي  ،گرايِ امرسون و تارو همگام بودن اين آثار با تفكر تعالي آثـار يـا    ةتـوان آنهـا را بـه مثاب

آلن سينفيلد در نظر گرفت كه با ايدئولوژي مسلط آن زمـان در تعـارض    1هاي شورشي سوژه
هستند و به نوعي در تناقض با باور مرسوم و رايج آن زمان و به خصوص فرهنگ اروپامحور 

  ها و در صدد ايجاد يكپارچگي فرهنگي بود.  فرهنگ ساير خرده ةكنند كه كنترلرفت در نظر گ
  

 هاي قرن نوزدهم امريكايي گذار از گفتمان مسلط در نقاشي

  مس كولاهاي ت تحليل نقاشي. 1
زمـاني و فيزيكـي از يـك صـحنه بـراي جلـوگيري از        ةمس كول معتقد بود حفظ فاصلات

اصر متعالي و زيبـاي منظـره الزم اسـت. بـه همـين      جزئيات غيرضروري و سطحي در عن
از  .ان كاتـالوگي از تصـاوير متعـالي در نظـر گرفـت     تو را ميهاي او  برخي از نقاشي ،دليل

ـ        ها، آبشارها، كـوه  جمله طوفان ثيرات أهـاي باعظمـت، درختـان خميـده از شـدت بـاد، ت
رمانتيك  ةماي تي درونطور سنه هاي معماري كه ب طور خرابه دراماتيك نور و سايه و همين

ي يهـا  هم بيانگر حسرت گذشته و هم يادآور موعظه ،از ديد كول ،ها شوند. خرابه تلقي مي
هـاي كـول عناصـري از زنـدگي، مـرگ و       تمامي نقاشـي  غرور انسان است. تقريباً بارةدر

نـواز باشـد تـا     كـه نقاشـي روح  بيشتر اهميت دارد زندگي پس از مرگ دارند. براي كول، 
  ).8- 7 2(ريسور هاي مهم است انتقال ايده برايبصري آن ابزاري  ةواز و فايدن چشم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dissident 
2. Reasor 
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هاي منظره قادر است  يكي از مفاهيم مرتبط به تعالي نور است كه در نقاشي
ماده را به روح تبديل كند. نور خورشيد براي آشر دوراند يك نسـبت و صـفت   

بـه  هنرمنـد   گيتـي اسـت كـه    ةمس كول روح صحناالهي است و آسمان براي ت
جاست كه معناي جديـد   از همين .شود ل ميياي نا آن به وحدت عارفانه ةواسط

كند. يكي ديگر از مفـاهيم وابسـته بـه     تعالي در تفكر اين نقاشان ظهور پيدا مي
را زيـ  داي دار مريكـا اهميـت ويـژه   ا ةهـاي منظـر   در نقاشـي  كهتعالي آب است 

 ةمفهوم انديشـمندانه و تصـفي   ةدهند آرام نشان دنياي باالست. آبِ ةكنند منعكس
پيوسـتگي آسـمان و زمـين در نظـر      هـم  روح است كه به همراهي نور باعث بـه 

بخشـد.   شود. نور در همراهي بـا آب بـه دگرگـوني معنـوي معنـا مـي       گرفته مي
ـ   آورنـد: آب   شـمار مـي  ه امرسون و تارو آب را عنصر پرمعني و زيباي منظـره ب

نگرد.  نگاه كردن به آن به عمق طبيعت خود ميبا تماشاگر چشم زمين است كه 
اي اسـت   آب آينـه «گويـد:   در همين زمينه مـي  1والدن به نام تارو در رمان خود

چشـم و  «: 2. همچنين از ديد اكهـارت تـول  )250» (پاك و وسيع در سطح زمين
شود، در وجود خـود   روح، هر دو آينه هستند و هرآنچه در جلو آنها پديدار مي

  .)217» (شود ميآنها خلق 
ــ)1(تصــوير  3رانــده از بهشــتدر نقاشــي  ي يمريكــاامس كــول بهشــت ا، ت

ي يمريكـا اگرايانـه از تخيـل    ي واقـع يدهد كه نوعي بازنمـا  ي را نشان مييروستا
تر از سرزميني اسـت كـه آدم و حـوا     تر و ملموس شود و به نظر واقعي تلقي مي

ست كه مبين پديد آمدن عنصـر  اي ا نكته درست هماناين  .اند به آن تبعيد شده
 ،است. اين نقاشي منظـره، بـه وضـوح    مريكاانقاشي  ةنوظهور فرهنگي در عرص

است و به رانده شدن آدم و حوا از بهشـت   »هادسون ةمكتب رودخان«گر  جلوه
در  ،مريكـا اايـن عنصـر نوظهـور در نقاشـي رمانتيـك       وجـه تمـايز  دارد. اشاره 

هـاي سـبك سـنتي و     ن اسـت كـه در نقاشـي   ايـ  در ،ييمقايسه با نقاشان اروپـا 
آدم و حـوا بـه دليـل طـرد از      دادن حالـت نااميـديِ   ي، نقاش براي نشـان ياروپا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walden 
2. Tolle 
3. Expulsion from the Garden of Eden 
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داد و حالـت ناشـي از نااميـدي را در     بهشت، آنها را در كـانون ديـد قـرار مـي    
كه در اين نقاشي، كـول بـا در نظـر گـرفتن      در حالي ،كرد شان متبلور مي چهره

انـداز و   منظره، اين حالت نااميدي را بـا اسـتفاده از چشـم   جزئيات بيشتر براي 
 ،انـد  كـه آدم و حـوا بـه آن رانـده شـده      ،تضادي كه بين بهشت و دنياي بيـرون 

خداونـد   نمادنور به عنوان  ةاشع اين تضاد ةكند و عنصر پديدآورند منعكس مي
  است.

ـ ، اتـوان آن ر  صرف باشـد و مـي   ةمنظرتواند  نمي اين منظره كه مطمئناً جـاي   هب
ناميد، سرشار از نيروهاي متضاد است كـه بعضـي واضـح و     1انداز انداز، ذهن چشم

اين تضادي است كـه در  بعضي هم نامشخص يا از نظر فيزيكي غيرممكن هستند. 
شـود.   گرايي امريكايي در تقابل با مفهوم تعالي اروپايي نمايان مي ايدئولوژي تعالي

تـرس در چهـرة آدم و حـوا تكيـه شـود، بـر       كـه بـر حالـت     در اينجا به جـاي آن 
فردگرايانه بودن ديدگاه نقاش تأكيد و با اسـتفاده از نمـاد نـور بـه وجـه الوهيـت       

  شود. منظره پرداخته مي
ي كامل تركيـب نقاشـي اسـت كـه بخـش      يترين تضاد اين نقاشي جدا مشخص

 ،كه نوراني و منزه است ،تر را در سمت چپ در مقابل بخش راست و شوم تاريك
ـ     اين تقسـيم نقاش  .دهد قرار مي صـورت نمـادين بـا    ه بنـدي و شـكاف عظـيم را ب

پنهـان   ياستفاده از نور و رنگ انجام داده است. نوري كه در وسط نقاشي از منبعـ 
ـ      از كناره ه هاي سنگي در كنار بهشت ساطع شده اسـت نمـاد قـدرت خداسـت و ب

كـول ايـن تضـاد را بـا      دليل غيرزميني بودن فقط آدم و حوا را روشن كرده است.
هاي  به اين صورت كه بهشت پر است از رنگ ،ها نيز نمايان كرده است طرح رنگ

هاي خشك جـاي خـود    كه در بخش تاريك رنگ زرد، سبز و آبي خشك در حالي
هـا شـهوت و    هاي عميق قرمز و ارغواني داده است و نمناكي اين رنـگ  را به رنگ

اثر جوزف كنراد را  دل تاريكيحساسي شبيه به كند كه ا فساد را به ذهن متبادر مي
   .)67 2انگيزد (منلي برمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mindscape 
2. Manley 
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است كه انسان  ييعميق و گيرا اصلي آثار كول طبيعت ةماي كه درون از آنجا
كشـيده و   فلـك  هـاي سـربه   قادر به رقابت با آن نيست، در اين نقاشي نيـز كـوه  

ن طبيعت افـزوده  كرا نيروي بي رشكاف عميقي كه صحنه را به دو بخش كرده ب
به دليل اغراقي كه در اين بلنـدي و عمـق اعمـال شـده اسـت انسـان در        .است
 ،عمـد در برابـر عظمـت بهشـت قـرار گرفتـه       كه بـه  ،تاريك ومحصور  يمسير
بهشت آرام را  او .ن موجودي مزاحم در دنياي طبيعي نشان داده شده استهمچو

نظمي و آشـفتگي بـه ارمغـان     بي جهانبا ورود خود به اين  گوييكند و  ترك مي
آشـوب   اي كه حتـي حيوانـات هـم متوجـه ايـن گسـيختگي و       به گونه ،آورد مي
منظره به عنـوان عنصـر فرهنگـي نوظهـوري برآمـده از       اند. بنابراين نقاشيِ شده
ايـن   بـا  كنـد و  ي مييخودنما اين كشورمريكا در شرايط تاريخي خاص ا ةجامع
 در طبيعـت  ،مفهـوم جديـد آن   ، دريكـه تعـال   شـود  همسـو مـي  امرسـون   ةعقيد
  اي از قدرت خداوند است. نشدني و نشانه رام

نمايـانگر تفكـرات   ) 2(تصـوير   1يـوغ  حلقـة  مس كول با عنوانانقاشي ديگر ت
رالف والدو امرسون و هنري ديويد تارو است كه معتقد بودند انسان براي رسيدن 

كشف و شهود بنـا   ةر پايبه خدا و حقيقت محض بايستي فلسفه و بينش خود را ب
مريكا ايجـاد كردنـد كـه هماننـد     اي را در يگرا طبيعي يا تعالي كند. آنها فلسفه فوق

كه پـدر   ،ها واكنشي نسبت به مسائل اجتماعي زمان خود بود. امرسون انقالب ةهم
ورزيـد و معتقـد بـود     كيد مـي أبر خودباوري انسان ت ،شود اين فلسفه محسوب مي

 ،فلسـفي گذشـتگان   ـ  ها و متون تـاريخي  و نه كتاب ،حواس خودانسان با تكيه بر 
هـاي جامعـه در پـي     ل شود و بدون توجه بـه سـنت  يتواند به حقيقت محض نا مي

مريكا ظهور پيدا كـرد، مـردم   اهاي پيشرفت صنعتي در  كه نشانه پاسخ باشد. زماني
عواقـب  ثر از أهـاي طبيعـي منظـره بودنـد كـه متـ       ييزيبانابودي نگران اين كشور 
  د. بوتهديد  در معرضمدرنيسم 

مشاهده است و نقـاش بـا ايجـاد     قابل يوغحلقة اين تضاد به وضوح در نقاشي 
طبيعت وحشـي در   ةدنبال همين انديشه است. صحنه ن طبيعت و تمدن بمياتضاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Oxbow 
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 ،كه تصوير پيشرفت صنعت كشـاورزي  در حالي ،گر شده نقاشي جلوه ةزمين پيش
نقاشــي مــنعكس شــده و در حــال  ةزمينــ در پــس ،كــه نمــاد تمــدن بشــر اســت

به عنـوان نمـاد پيشـرفت     ،درازي بر طبيعت وحشي است. ابرهاي سياه نيز دست
 ةخبر از وقوع سيلي عظيم بـر حـريم سـيطر    ،صنعت و نشانگر شومي و بديمني

مس كول در اين نقاشي چالش بين معصـوميت فـرد و طبيعـت و    اطبيعي است. ت
الوقوع بين  كشد. كول نزاع قريب امعه را به تصوير ميفساد حاصل از تمدن و ج

زمينه قرار داد به خوبي  زمينه و پس تمدن و طبيعت را با استفاده از آنچه در پيش
 ـ  ها مطرح نبود تر در نقاشي پيشآنچه  ة. طبيعت وحشي به مثابه استمطرح كرد

گيـرد تـا    ار مـي زمينه قر يشمتن و پ دراكنون  ـ  يا اگر بود در حاشيه قرار داشت
زمينـه قـرار    توجه مخاطب را به خود جلب كند و در تنـاقض بـا آنچـه در پـس    

نقاشـي   ةزمينـ  شود. پس به تصوير كشيده مي ،يافته يعني كشاورزي توسعه ،گرفته
ي مانعي بر سر راه خودشناسي انسان فناوركند كه  اين باور را به ذهن متبادر مي

ـ  ةاست و نقاش با ارائ  و ادبيـات  بـا توجـه بـه فلسـفه     ،مـارپيچ  ةتصوير رودخان
كند كـه انسـان بـراي خودشناسـي بايـد بـه دنبـال         اين معنا را منتقل مي ،ييمريكاا

 كار، انسـان كه از مسير گذشتگان پيروي كند. براي اين  نه اين ،هاي جديد باشد راه
 ديبه درون خود مراجعه كند تا با تكيه بر توان ذهني خود به راز و رمز وجو دباي

  ش پي ببرد.خوي
هـاي منظـره را بـه منظـور      ي نقاشييهاي اروپا رمانتيك ،گونه كه اشاره شد همان

 اين منظـره تقريبـاً   وكردند  آور و پرهيبت طبيعت خلق مي ايجاد حس نيروي حيرت
هـاي   كه رمانتيك در حالي ،شد شهر منعكس مي ةهميشه در روستاهاي كوچك حاشي

يافتند كـه   نشده مي مريكا، تعالي را در مناظر راماوحشي با نگاه به طبيعت  ،ييمريكاا
 ةزمينـ  و نه پس ،هنري ةمنظره به عنوان يك نوع يا گون هنرِ براي اولين بار در تاريخِ

كـه فقـط سـر     يوغ حلقةتلقي شدند. عدم حضور انسان در نقاشي  ،هاي ديگر صحنه
 همين موضـوع اسـت  شود دال بر  ين نقاشي به سختي ديده مييكوچك هنرمند در پا

  .)40 1(كولمن
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1. Coleman 
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 هاي آشر دوراند تحليل نقاشي. 2

ش از هاي بود كه توانست در نقاشي »هادسون ةب رودخانمكت«دوراند جزو اولين نقاشان 
در فضـاي آزاد  طرح نقاشي خود را را كنار بگذارد و  1لودكهاي برگرفته از  منظره كليشه

هاي نيويـورك بيشـتر    در خيابان ييمن از ديدن تابلو«خود دوراند:  ةطراحي كند. به گفت
هـاي   ها و درختان و مرتـع  ، صخرهو مناظر برم هاي اروپا لذت مي از ديدن تمامي نقاشي

. در )a 62(نـواك » سرسبز هوبوكن براي من لذتي دارد كه سويس از آن محـروم اسـت  
طـرح او و  بودنـد كـه   مورد نظر  ةطبيعت و منظر هاي او از منظره، عناصر درونيِ نقاشي

 كردند.  هاي اتمسفر و نور را مشخص مي شرايط آب و هوايي ويژگي

دوستي بين آشر دوراند نقاش و هنـري   ،در نيويورك 1950و  1940 هاي در دهه
ساز شكل گرفت. حاصل ايـن دوسـتي و تعامـلِ هنـري آثـاري       مجسمه 2كرك براون

دادند. براون بعـد از بازگشـت بـه     هنر و عاطفه و محبت را نشان مي ةبودند كه رابط
مريكـا  ايخ هايي از تـار  مريكايي و صحنهامريكايي، بوميان ا ةمريكا روياي خلق سوژا

كرد كه براي نقاشي  دوراند نيز همين دغدغه را داشت و توصيه مي .را در سر داشت
تـرين   هـاي بكـر طبيعـت مـا بـر عميـق       و يافتن سوژه به خارج نرويـد زيـرا جاذبـه   

 ،. هرچند هر دو به اروپـا سـفر كردنـد   )75 3(ديرينگر گذارد ثير ميأاحساسات شما ت
هـاي رايـج اروپـايي تقليـد محـض نكننـد و        كدند از سبكوشيكاري خود  در سبك

هـاي رايـج اروپـايي بلكـه از      . دوراند نه تنها از سـبك به وجود آورندتغييري در آن 
مس كول رايج شده بود نيز فاصـله گرفـت.   اسبك نقاشي منظره كه توسط دوستش ت

به عبارت ديگر، دوراند مسير و هدف خودش و در واقع سبك مخصوص بـه خـود   
مريكا يعني همان اعمومي مردم  ةكه از برخي جهات ديگر مطابق با سليق را پيدا كرد

شده با مناظر در آثار كول نبود. او نقاشي خود را از تركيـب هنـري از    تركيب 4تمثيل
روي آورد كـه بهتـرين    5يونيسـم در لحظـه  سريزي شده رها كرد و به امپر پيش طرح
  مريكا در قرن نوزدهم بود.  انقاشي  مسير در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Claudian-derived cliché 
2. Henri Kirk Brown 
3. Dearinger 
4. allegory 
5. proto-Impressionist 
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جـذب كنـد و بعـد از     يس كول بيشتر تمايل داشت كه طبيعت را ماننـد اسـفنج  مات
آثـار نقاشـي او بيشـتر مفهـومي      .يات اضافه را حذف كندئتخيل خود استفاده كند و جز

از اين رويكرد مفهومي فاصله گرفـت و   ،بر خالف او ،برگرفته از تخيلش بودند. دوراند
خود را مستقيم از  1كز داشت و تركيب طرحبيشتر به احساسات نسبت به نور و هوا تمر

تغييري در آن ايجاد كند. در ايـن سـبك،    كه بعداً كشيد بدون اين ها مي درختان و صخره
كه امكـان   ،ترين قرابت و تخمين روي بوم از برداشت بصري نقاش ترين يا نزديك دقيق

جـود آمـد   وبـه   ،كـرد  قوانين جديد ترسيم طرح از درون قلمرو طبيعـت را فـراهم مـي   
  .)a 64(نواك

مريكاي قرن نوزدهم در تالش بـراي  ادوراند نقاشي خود را در عصري آغاز كرد كه 
اي كـه هنرهـاي بصـري     دوره ،بـود  فناورانـه هاي  توسعه و پيشرفت، اكتشاف و نوآوري

 1844داشـت. در   فناورانهونقل، ارتباطات و تعامل  سيستم حمل ةارتباط عميقي با توسع
اندازي كرد كـه   از دوستان نزديك دوراند، اولين دستگاه تلگراف را راه ،2ساموئل مورس

ـ    ةها را از فاصل توانست پيام مي ثيري عميـق بـر ادبيـات و    أدور مخابره كنـد. تلگـراف ت
 در آثـار ثير اين پيشرفت در نقاشي و هنرهاي بصري نيز أت سياست قرن نوزدهم داشت.

اول او  ةامـا حرفـ   اسـت  نظره شناخته شـده دوراند امروزه نقاش ممشهود است.  دوراند
ن زمـان بـود   آرا بر روي پـولي كـه ارز رايـج     ـ تجاري  ينمادهاي تمثيلحكاكي بود و 

-13 3(رابرتس استفاده كردنيز هايش  ها در نقاشي اريذاز همين كدگاو كرد.  حكاكي مي
اس و تكرار و مفاهيمي نظير رمزگذاري، انعك جنبةتوان از  هاي دوراند را مي . نقاشي)14

 بررسي كرد.   ، نيزكه بين نقاشي و تلگراف مشترك بود ،انتقال

كند  دقيق روي آن كار ميبسيار يات ئدهد و با جز زمينه قرار مي آنچه دوراند در پيش
دور  ةرا از نگاه كردن به آنچه در فاصـل  اوكند و  در نگاه اول مخاطب را درگير خود مي

هايي اسـت كـه توسـط خطـوط      شبيه كد . اين تكنيكدارد زمينه قرار دارد باز مي در پس
تـوان بـه    ها مي پس از رمزگشايي كد كه تنهاشود و با خود پيامي دارد  تلگرام مخابره مي

كنـد كـه در اكثـر     هاست پي برد. رابرتس به اين نكته نيز اشاره مـي آنپيامي كه در وراي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. compositional structure 
2. Samuel Morse 
3. Roberts 
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د كـه  نـ كن زمينـه را پـر مـي    شها طوري فضـاي پـي   خزه دوره،ر اين د هاي دوراند نقاشي
نـد  يعني ديد مخاطب را كُ ،دهند خود قرار مي ةزمينه را در ساي هاي باعظمت در پس كوه
كه دوراند اين ميزان از انباشـت   . اينكاهند ميد و از سرعت او در بررسي منظره نكن مي
بـا   ،رافاي است كه بايد به آن توجـه كـرد. تلگـ    كند نكته ژانر منظره مي واردرا ها  خزه

 تصـور در اي كه به ارتباطات بخشيده بود و پيام را در كمترين سرعت م سابقه سرعت بي
تنهـا   نـه  داد. تلگراف اهميت جلوه مي واقعي را كم فضاي مادي/ ،كرد آن زمان مخابره مي

يـاد   1مانده يا منسـوخ  به عنوان پسارائه كرد و از فرم نقاشي  فرم ماديِ بازتعريفي براي 
شـده   را در كنار منـاظر نقاشـي  واقعي  تصاويركه  ،را 2ساختار فضاي تدريجي هكرد، بلك
  .)28-27(همان  از بين بردنيز  داد، قرار مي

زمينـه از   در برابر اين ايدئولوژي حاكم و باور مرسوم، دوراند با پركردن فضاي پيش
راف كاهد و تمدن و تلگ هاي گياهي طبيعي از سرعت حركت نگاه مي ها و پوشش علف

چنـان هـم    دهـد تـا نشـان دهـد سـرعت آن      زمينه قرار مـي  دورتر در پس اي را در نقطه
تواند با زيبايي طبيعـت مقابلـه كنـد. ايـن كاسـتن سـرعت بـه نـوعي در تضـاد بـا            نمي

ايدئولوژي حاكم پيشرفت و صنعتي شدن براي سرعت بخشيدن به امور است. تلگـراف  
يي و حذف كردن آن اهميـت فرهنگـي پيـدا    ا فضايمكاني  ةو ارتباط آن با حذف فاصل
هـاي داخلـي    از جنـگ  دورة پـيش هاي ديگـر در   نگرانياز اي  كرد زيرا با طيف گسترده

 ةافـول اخـتالف طبقـاتي در نتيجـ     تبـادالت تجـاري،   3عمريكا همگام شد. سرعت انتزاا
ن (همـا  پذيري غيرطبيعي به دليل هيپنوتيزم و مغناطيسم گيري جامعه دموكراسي و شكل

ـ ثير تلگراف أجدا از ت ،كنيم در اينجا از تلگراف بحث مي ن، وقتي. بنابراي)29 ر تسـريع  ب
ـ  فناورانه،يك ابزار  ةارتباطات به منزل مهـم   اي آن در جامعـه ثير فرهنگـي  أبيشتر بحث ت

در دورانـد،  هـا مواجـه شـده بـود.      است كه با افول و فروپاشي سريع فاصـله و تفـاوت  
در نقاشـي خـود   ، هاي ايـدئولوژي حـاكم   لفهؤعنوان يكي از مواكنش به اين سرعت به 

چندين بار به استعاره و معناي مجازي كنـدي و آهسـتگي و حضـور مـادي بـه عنـوان       
  پردازد.   ارزش مرتبط با آن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ruin or remainder 
2. gradual space 
3. abstraction 
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بـردن بـه عمـق بـه      در بحث او در رابطـه بـا پـي    ها عمدتاً ها و تكنيك اين استعاره
هـاي   زمينه مطرح شد اما بـه جنبـه   تفكر بر پيشصورت تدريجي و آهسته و با تعمق و 

دهـد و بـه    نور نيز اين آهستگي را ترجيح مـي  مورداو در  ديگر نيز بسط پيدا كرد. مثالً
 نـور سـريع حاصـل از رعـد و بـرق      و آن را بهكيد دارد أتجمع نور به صورت آهسته ت

سـرعت تلگـرام    در آن زمان در همه جا براي توصـيف » برق« ة. البته واژدهد ترجيح مي
مـرد  «را و مورس  »1آسا ماشين برق«را شد و مرسوم بود كه تلگراف  نيز به كار گرفته مي

آسـاي رعـدوبرق را بـه عنـوان      دورانـد سـرعت بـرق    ،. بنابراينبنامند (همان) »آسا برق
كنـد و آن را بـا    آساي تلگرامي مورس از نقاشي حذف مي در برابر سرعت برق يتناقض
شـوند   نور كـه بـه سـرعت از جلـو چشـم مخاطـب رد نمـي        ةهاي آهست ها و طيف اليه

خـود را بـا   او با اين جايگزيني و تغييـر در سـبك تضـاد و تعـارض      .كند جايگزين مي
همان گونـه  دهد.  ميسرعت نشان  ةمحور و شيفت يفناورفرهنگ حاكم و گفتمان مسلط 

نقاشـي در   ةمطالعـ  زيست كه حتي پيشرفت رچند دوراند در عصري ميهكه اشاره شد، 
سـرعت تبـادل اطالعـات و سـفرهاي      و مخصوصـاً  فناورانهفضاي آزاد بدون پيشرفت 

پيشـرفت   سريع با قطـار بـه سـاير نقـاط دنيـا ممكـن نبـود و بـه عبـارتي ايـدئولوژيِ          
كيـد  أبـا ت  ،دوراند از طبيعت ةهاي منظر ها حاكم بود، نقاشي محور بر تمامي جنبه سرعت

به نوعي با شتاب منفـي و كنـدي    ،عنصري نوظهور ةجي به مثاببر كندي و حركت تدري
هاي گيـاهي كـه دورانـد در     پوشش ،در واقع هستند تا افزايش سرعت. تر سرعت موافق

هايي  قرمز حتي چراغگاه ها يا  گير كند همانند سرعت تصوير از آنها استفاده مي ةزمين پيش
حركـت بـه سـاير     ةكنند و اجاز هستند كه مخاطب را در همان بخش تصوير متوقف مي

  دهند.   ها را به او نمي بخش
زمينـه بـه خـوبي اسـتفاده      گيرهاي پـيش  هايش از اين سرعت دوراند در نقاشي

و سبكي  دهد سر ناسازگاري نشان ميمحور حاكم نيز  تمدن كند و با ايدئولوژيِ مي
در اكثـر   كند كه نقاشي در فضاي آزاد و از مناظر بكر طبيعي است. جديد خلق مي

اول  ةگيرد طبيعت بكر است و در همـان لحظـ   زمينه قرار مي آنچه در پيش ،آثار او
او  .كنـد  ها مخاطب را در همين فضاي نزديك هيپنوتيزم مـي  با جادوي طيف رنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. lightening machine 
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كنـد تـا در آن پرسـه بزنـد و بعـد در       را در فضاي واقعي جنگل رها مـي مخاطب 
دهـد. شـايد    را نشـان مـي   و مظاهر آن شهر و تمدن ،زمينه در پسو اي دور  فاصله

كند با ايجاد اين فاصله آرامـش حاصـل از طبيعـت را در وجـود      تالش ميدوراند 
ها و سروصداي مصنوعي شـهر و تمـدن دور    مخاطب حفظ كند و او را از نگراني

هـا و   يات در طيف رنگئگذار از طبيعت به تمدن را به همراه جز ، اوكند. در واقع
 كه معموالً ،دهد. برخالف خطوط تلگراف پوشش گياهي نشان مي زياد و كم شدن

ـ گير زمينه قرار مـي  پيشدر  معموالً وكنند  فضايي را در هوا و آسمان اشغال مي ، دن
هاي برآمده و درختاني كـه   صخره كشد معموالً طبيعتي كه دوراند به تصوير ميدر 

آثار دوراند از زمين شـروع   .گيرند زمينه قرار مي در پيش اند يات كشيده شدهئبا جز
در  معمـوالً ي كـه پـر از خطـوط تلگـراف اسـت. آسـمان       شوند و نه از آسـمان  مي
زمينـه. حتـي در آثـاري كـه بـه صـورت        نه در پـيش و گيرد  كار قرار مي ةزمين پس

در  تقريبـاً  ،اند نيز حركت از زمين به آسـمان اسـت و آسـمان    عمودي كشيده شده
هـاي   وبـرگ  الي شاخ اي بلند قرار دارد و تنها از البهه در پشت درخت ،اكثر مواقع

  شود. ها نمايان ميآن
(تصـوير   1ماه ژوئـن  باران الوقوع در اثر ريبقديرينگر معتقد است كه مفهوم طوفان 

بر هنرمنداني كه در صدد به تصوير كشيدن تفاوت بين زيبايي و تعالي بودنـد بسـيار   ) 3
توانـد   كه تماشاگر مي چنان زنده خلق كرد اين اثر را آندوراند  ،ثيرگذار بود. از نظر اوأت

خطـري   گـر  فقط نظـاره كه با خيال راحت بنشيند و  طوفان سهمگين را حس كند نه اين
بـه   كنـد،  لقـا مـي  كه ديگر گذشته و وجود ندارد. دوراند اين احساس را به خوبي اباشد 

گـاه اسـت   همت پنانحوي كه مخاطب با كشاورزي كه در حال كشيدن گاري خود به س
بـه   ،طوفـان  ،. در اين اثـر )81 2(ديرينگر شود تا خود را از خطر طوفان دور كند همراه مي

شود.  آن نزديك مي دور به طبيعت بكر و پوشش گياهيِ ةاز فاصل ،نمادي از وحشت ةمنزل
در اين تصوير نيز آسمان پشت ابرهاي تيره و سياه پنهان شده و آنچـه بيشـتر بـه تصـوير     

 رنگ و نور است.گوناگون هاي  هاي آن با طيف ه شده است زمين و پوششكشيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. June Shower 
2. Dearinger 
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كـه  ، از سـمت چـپ و از حالـت طبيعـي و بـدوي     )، 4(تصوير  1پيشرفت نقاشي
انبار و  وآهن  كه خطوط تلگراف و راه ،به سمت راست ،ها در آن هستند سرخپوست
در  2اي ه ديكتاتورگونـه نگـا بيوم،  ديديابد. از  امتداد مي گيرد، برميدر را كشتي بخار 

 ي انـدك نامشخص و در تعـداد  ياين دسته از آثار وجود دارد كه بوميان را به صورت
بـه تصـوير   كردن و متمدن كردن آن اسـت   در كنار طبيعتي كه تكنولوژي در حال رام

اي در تصوير هستند تا نشان دهند طبيعـت و   گونه اين بوميان به ،. از نظر اوكشند مي
 اروپامحور هسـتند. طبيعـي جلـوه    غالبِايدئولوژي  ةر سلطزيآن هست هر آنچه در 

هماننـد  زندگي  ةچرخ شود باعث مي هاي سرسبز شكسته در كنار درخت ةشاخ دادنِ
- 304 3بـه چشـم بيايـد (بيـوم    دهد  طبيعي رخ مي ةدر زندگي روزمرامري عادي كه 

در راسـتاي   وريفنـا كند كـه   را در ذهن مخاطب ايجاد مي يباوراين ويژگي . )305
 منظر ماترياليسم فرهنگياز اگر تر كند اما  تواند زندگي را براي او آسان رفاه بشر مي

 ئـي از ابيم كه بوميـان نيـز هماننـد طبيعـت بكـر جز     ي به اين تصاوير نگاه كنيم درمي
. قـرار  اسـت  مريكـا احفظ هويـت   به معنايمريكا هستند و حفظ آنها اهويت اصلي 

هـاي شـفاف و    اسـتفاده از رنـگ   ،اثر ةزمين اه طبيعت بكر در پيشدادن بوميان به همر
هاي مات و كدر در سمت راسـت و در   استفاده از رنگ ،براق در سمت چپ تصوير

توانـد   فاصله و محو و محدود بودن خطوط تلگرام در سمت راست تصوير نيـز مـي  
يي را نشان مريكااعت بكر و هويت يي و تمدن به طبفناوراعتراض دوراند به تجاوز 

  دهد. بر سوژه را نشان مي تعالي زيباييِ ثيرِأت نقاشيدهد. دوراند در اين 
در انسـان  مريكا تجلي قدرت خـدا اسـت و   ا طبيعت بكر ،از نظر نقاشان اين جنبش
يـد.  آنشده ناچيز و كوچك است و قدرتش به چشـم نمـي   برابر عظمت اين طبيعت رام

 بـا اثرگـذاري بـر   تارو و امرسون گاني نظير نويسندطبيعت نمادي است از حضور خدا. 
مخاطب را به زندگي و دريافت معنـا و هـدف آن    »هادسون ةمكتب رودخان«هاي  نقاش

هـا و بافـت    از طريق ارتباط مستقيم با طبيعت و زندگي با موجودات زنده و تغيير فصل
دبـي  چـه در آثـار ا   ،كننـد. بـه ديگـر بيـان، بـا اسـتفاده از توصـيفات        زمين دعوت مـي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Progress 
2. magisterial gaze 
3. Biome 
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توجه مخاطب به بخشي از كتـاب   ،گرايان و چه در آثار نقاشي مربوط به اين دوره تعالي
  .استرنگ شده  پوشش فرهنگ كم ةدر سايشود كه  جلب ميطبيعت 

  
  گيري نتيجه

ارتباط اين دو در دوران  ـ به ويژه  و متقابل ادبيات و نقاشي ناپذيرثير انكارأبا توجه به ت
ي است كه امرسون و تارو از يگرا از نوع تعاليبر نقاشي ي ادبيات ثير فلسفأت ـ  رمانتيسم

ي، يمريكـا ا ةهاي منظره دو نقـاش برجسـت   گونه كه در نقاشي بودند. همان آنپيشگامان 
وحدانيت انسان  ةدهند نشان آنهانمايان است، وجود تعالي در  ،مس كول و آشر دوراندات

هـاي امرسـون و تـارو نيـز      نظريـه  دهنـدة  بازتابو الوهيت و پاكي ذات انسان است كه 
تـوان از طبيعـت بـه     ي نشـان داد كـه مـي   يمريكااتبيين هويت به منظور هست. امرسون 

كـه   ،هاي كـول و دورانـد   خودشناسي و يگانگي با خدا رسيد. اين نوع تعالي در نقاشي
 كـه از نـوع   ،هـاي انگليسـي   با تعاريف رمانتيك ،هستند »هادسون ةمكتب رودخان«پيرو 

هـاي انگليسـي شـامل طبيعتـي      متفاوت است. نقاشي رمانتيك ،آور بودند گوتيك و وهم
نقاشـان   ةمنظـر آثـار سـبك   كـه   در حـالي  ،آرام و جدي همراه با مفاهيم انتزاعي هستند

فردگرايانه  يثير سبكأعظمت و بزرگي ذهن خالق نقاش و تحت ت ةي دربردارنديمريكاا
مريكا نشانگر تكامـل فـرد و   اهاي رمانتيك  ر نقاشيطبيعت بكر د ،به اين ترتيبهستند. 
  جامعه است. درپي آن

سياسي خـاص   ـ  كه ادبيات را مبتني بر شرايط تاريخي ،آلن سينفيلد ةبر اساس نظري
هاي تـاريخي را در   داند و زمينه زمان توليد اثر و نيز از ديدگاه شرايط تاريخي كنوني مي

 ـ  تقابل تاريخي نمايانگرها  هاي مشترك اين نقاشي لفهؤيابد، م ثر ميؤتحليل درست اثر م
ت كـه مخالفـ   ،مريكـا ا ةمريكا و اروپا هستند. بر همين اساس، در جامعـ ا ةسياسي جامع

ـ  آنايدئولوژيك اروپا در بطن فناورانه و هاي  ارزش اي با بالقوه ه نهفته است، اين تضاد ب
گرفتن مفهوم جديد تعالي در با در نظر شود.  نمايان ميصورت عناصر فرهنگي نوظهور 

فاصـله گرفـت و   ي يا ترس ناشي از عظمت طبيعت يي اروپاسزيباشنا ديدكه از  ،مريكاا
 يدايش يكپ نشانگراين تغيير خود توان گفت كه  ، مينزديك شدروحاني  ةجنبنوعي به 

ثر ؤاز جمله عناصري كه در تبيين اين عنصـر نوظهـور مـ   است. عنصر فرهنگي نوظهور 
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د. نور از عناصري است كه مفهوم تعالي را بوها  نور و فضا در اين نقاشيجلوة  واقع شد
به روح تبـديل كنـد. عنصـر    در نقاشي كه قادر است ماده را  دهد چرا به خوبي نشان مي

مس كول و آشر دوراند حضـور  اهاي ت ديگري كه خاصيتي همانند نور دارد و در نقاشي
 زيــرابــه الوهيــت اســت  نروح و پيوســت ةبيــانگر تصــفي كــهدارد، آب اســت آشــكار 
طبيعـت  دين ترتيـب،  آسمان. ب هزمين ب ةكنند آسمان و پاكي است و متصل ةكنند منعكس

  اي از قدرت خداوند است. مفهوم تعالي جديد، نشانه در ،نشده بكر و رام
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