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چکيد ه

منظور مارکس از تود ه ها، کارگران صنعتی به آگاهی رسید ه ای بود  که قاد ر به ایجاد  تغییر د ر شرایط زند گی و د ر د ست گرفتن چرخه 

تولید  بود ند . او صنعت ماشینی را عامل اصلی فاصله طبقاتی ند انسته و معتقد  بود  که تسلط طبقه قد رت بر تکنولوژی، ماهیت آن را 

به نفع خود  تغییر د اد ه است و کارگران قاد ر به تغییر شرایط موجود  به شرایط مطلوب هستند . این پژوهش با طرح این پرسش که 

نقش آرای فلسفی مارکس د ر خلق آثار هنری مربوط به طبقه کارگر چیست؟  به بررسی مؤلفه های زیباشناسی تصویر کارگر د ر 

آثار نقاشی سه د هه پایانی سد ه نوزد هم پرد اخته و بر این فرض استوار است که ساختار هنر د ر این برهه آغازی بر تأثیرپذیری هنر از 

فلسفه مارکس د ر حوزه ماشین، تکنولوژی و تشریح جامعه د ر د وران صنعت د ر حیطه کار و سرمایه بود . برای تبیین فرضیه، گفتمان 

آثار نقاشی ماکسیمیلیان لوس با موضوع کارگر مورد  تحلیل انتقاد ی قرار گرفته است. آثاری که بازتابی از د وگانه آرای مارکس مبنی 

بر ظالمانه د انستن زند گی صنعتی و تأثیر منفی آن بر زند گی کارگران، و از سویی ضرورت وجود  ماشین برای کاهش کار سخت د ر 

آرمان شهر او بود . این تحقیق براساس ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطالعات با  مراجعه به منابع کتابخانه ای 

است.
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کار سخت و توا ن فرسا و د ستمزد  پایین و مشکالت معیشتی  کارگران د ر 
نقش مهم ترین گرد انند گان چرخه صنعت و تولید  و اقتصاد ، د ر طول تاریخ 
بر اعتصابات و اعتراضات کارگری د امن زد ه است. این اعتراضات با آغاز سد ه 
نوزد هم میالد ی و وقوع انقالب صنعتی، رنگ و بویی تازه گرفت و بر مطالبات 
جامعه کارگری افزود . انقالب صنعتی د ر د و کفه ترازوی خود  یکی پیشرفت 
صنعتی و د یگری بهره کشی از نیروی انسانی را قرار د اد ه و کفه ناموزون ترازو 
د ر نیمه سد ه نوزد هم به ضرر طبقه کارگر تحت سلطه بود . طبقه ای که به 
د لیل نبود  ابزار تولید  متعلق به خود ، برای اد امه حیات، مجبور به فروش 
نیروی کار خود  به قیمتی ارزان بود ه و بی ترد ید  از وضع موجود  ناراضی بود . 
تضاد  طبقاتی و بی عد التی اجتماعی حاصل از سلطه سرمایه د اری، منجر به 
مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر گرد ید  و این اعتراضات د ر سال 1864 به 
تأسیس اولین سازمان بین المللی کارگران2 )انترناسیونال اول( و د ر نهایت 
د ر سال1871 به تشکیل اولین حکومت کمون کارگری د ر فرانسه انجامید . 
د ر این میان رخد اد های سه د هه پایانی سد ه نوزد هم، هنر و اد بیات را 
به بستری برای بازتاب شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه تبد یل کرد . آثار 
هنری خلق شد ه د ر این برهه تاریخی، روایتگر نقد  و نمایش زند گی روزمره، 
مسئله کار و بی عد التی جامعه سرمایه د اری، زند گی زنان و کود کان کار، 

شرح خواسته ها و مبارزات جامعه کارگری، تشویق آن ها برای رسید ن به 
جهانی به د ور از استثمار و برقراری تساوی حقوق و برابری انسان ها است. 
پرسشی که د ر اینجا مطرح می گرد د  آن است که نقش آرای فلسفی مارکس 
د ر خلق و تولید  آثار هنری مربوط به طبقه کارگر چیست؟ و این آثار تا 
چه میزان به بازتاب شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه خود  پرد اخته اند ؟ بر 
مبنای فرض پژوهش، ساختار هنر د ر سه د هه پایانی سد ه نوزد هم، آغازی بر 
تأثیر هنر از فلسفه مارکس د ر حوزه ماشین، تکنولوژی، مناسبات اجتماعی 
و تشریح جامعه د ر د وران ماشین د ر زمینه کار و سرمایه بود . مارکس 
معتقد  بود  که ابزارهای پیشرفته ماشینی و صنعتی، سبب تحول د ر سلسله 
مراتب اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی نگرد ید  بلکه تسلط طبقه قد رت 
)سرمایه د اری( بر تکنولوژی، ماهیت پیشرفت صنعتی را به نفع خود  تغییر 
د اد . رویکرد  هنر اجتماعی د ر این زمان، آگاهی طبقه کارگر از وضعیت 
خویش، خروج از انفعال همیشگی، به چالش کشید ن گفتمان مسلط و نقد  
جامعه سرمایه د اری و د رعین حال د ر سال های پایانی سد ه نوزد هم و آغاز 
سد ه بیستم، ستایش ماشینیزم به عنوان ابزاری د ر جهت تسهیل زند گی 

کارگران و نه به عنوان ابزاری د ر انحصار سرمایه د اری بود . 

روش پژوهش
این پژوهش د ر جهت بررسی مؤلفه  های زیباشناسی تصویر کارگر د ر 
نقاشی سه د هه پایانی سد ه نوزد هم بر پایه شرایط اجتماعی، سیاسی و 
فلسفی د وران، به آرای مارکس د ر خصوص آگاهی طبقه پرولتاریا و پرورش 
نگاه انتقاد ی و مقوله ماشین می پرد ازد . برای تبیین فرضیه، د ر بخش مطالعه 
مورد ی، آثار نقاشی ماکسیمیلیان لوس3 مورد  خوانش انتقاد ی قرار گرفته 
و د ر این خوانش از نظریه تحلیل گفتمان انتقاد ی4  نورمن فرکالف5 بهره 
گرفته شد ه است. این تحقیق د ر زمره تحقیقات بنیاد ی- نظری محسوب 
گرد ید ه و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری 
اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه ای است. روش تجزیه وتحلیل د اد ه ها 
کیفی بود ه و بر مبنای توصیف- بیان ویژگی ها و جوانب نظریه- و تبیین-

از آن جا که د اد ه های  بررسی علت یا چگونگی نظریه- صورت گرفته و 
آثار  بر مبنای استد الل د ر  به صورت کیفی است، تحلیل آن ها  پژوهش 

مربوطه صورت می پذیرد .

پيشينه پژوهش
از معد ود منابع فارسی که به تصویر فقر و جامعه کارگری و بازتاب آن د ر آثار 
هنری پرد اخته، کتاب محمد رضا مرید ی با عنوان هنر اجتماعی: مقاالتی د ر 
جامعه شناسی هنر معاصر ایران است. مرید ی د ر این کتاب د ر مقاله ای با 
عنوان »تصویر فقر؛ فقر تصویر: زیباشناختی کرد ن د رد  د ر تصویر« )1398(، 
به این مساله توجه نمود ه است که چگونه تصویر رمانتیستی از فقر برای 
طبقات متوسط رو به باال، سازوکاری برای فاصله گذاری طبقاتی با تهید ستان 
و طبقات پایین جامعه است. از جمله منابع التین که به بررسی تصویر فقر  
د ر آثار هنر بصری پرد اخته اند.  کتاب تیم برینگر6 با عنوان کارگران مشغول 
کارند : هنر و کارگر د ر د وران ویکتوریایی7 )2005( است که موضوع آن 

متمرکز بر رابطه کار و هنر و تغییر مفهوم کار د ر طول سد ه نوزد هم بریتانیا 
بود ه و با بازنمایی تصاویر کارگران روستایی، کارگران صنعتی و کارخانه ای، 
سهم و جایگاه آن ها را د ر فرهنگ بصری مورد  بحث قرار د اد ه است. د ر 
تالشی مشابه، فیلیپ هود ن چاپمن8 و جان مکنباخ9 د ر مقاله ای با عنوان 
»فقر و نقاشی: بازنمایی هایی د ر سد ه نوزد هم اروپا«10 )2002(، به تفسیر 
تصویر فقر د ر نقاشی قرن نوزد هم اروپا پرد اخته اند . همچنین ارنست فیشر11 
د ر کتاب ضرورت هنر د ر روند  تکامل اجتماعی، مایکل کامیل12 د ر کتاب 
بت گوتیک: اید ئولوژی و تولید  تصویر د ر هنر قرون میانه13 و آلن انتلیف14 د ر 
کتاب  آنارشی و هنر: از کمون پاریس تا فروریختن د یوار برلین15، هریک به 
طریقی رابطه هنر با اجتماع و زمینه های اقتصاد ی، سیاسی و فرهنگی آن را 
مورد  مطالعه قرار د اد ه اند . د ر این مطالعات هنر بیش از آن که تجلی روح یک 
د وره یا روح ملی باشد ، نمود ی از منافع و آرمان های طبقه ای خاص است. 

مبانی   نظری پژوهش
نظریه گفتمان انتقاد  ی با پرد  اختن به این موضوع که همه انواع د انش، 
ریشه د ر منافعی د ارند  که فعالیت های اجتماعی افراد  متعلق به یک طبقه، 
جنسیت، قومیت و نژاد  را متاثر می کنند ، »با نقد  مفاهیمی چون سلطه، 
زور، قد رت، مهاجرت، نژاد پرستی، تبعیض جنسی، نابرابری قومی و... عجین 
تالش اند   د ر  گفتمان  تحلیل گران   .)10  ،1397 )فرکالف،  است  گشته 
تا با تزلزل نظام های معنایی تثبیت شد ه، به ذکر این مسئله بپرد ازند  که 
بسیاری از باورهای ما از جهان طبیعی شد ه اند ؛ یعنی به آن ها نه به مثابه 
برد اشت هایی از جهان، بلکه به مثابه واقعیت خود  جهان نگریسته می شود . 
د ر نتیجه، یکی از اهد اف عمد ه تحلیل گفتمان، تشریح فهم های بد یهی 
انگاشته و آشکارسازی اید ئولوژی های پنهان و تبد یل شان به موضوع بحث 
و نقد  و سرانجام، آماد ه کرد ن آن ها برای تغییر است. د ر خوانش متون، 
تحلیل گفتمان انتقاد ی، با گذر از توصیف صرف ویژگی های زبانی، بافت های 

مقد مه
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موقعیتی و زمینه ای مؤثر بر شکل گیری گفتمان را مورد  توجه قرار می د هد . 
گفتمان انتقاد ی، با زیر سؤال برد ن نظم نمایشی د ر بازنمایی واقعیت، بر 
این نکته تأکید  می ورزد  که گرچه بازنمایی ها واقع نمایانه هستند  اما د ر 
بسیاری از مواقع، واقع گرایانه نیستند  و به منظور حفظ زنجیره ای از نظم های 
نظام سلطه، بخش یا تمامی واقعیت را د ستکاری یا پنهان می کنند . د ر 
تحلیل گفتمان یک اثر، واحد های تحلیل شامِل متن )اثر هنری(، بینامتن و 
بافت اجتماعی است و محقق با نشانه ها، گزاره ها و واژگان متنی به ماهیت 
بافت های گفتمانی مسلط بر جامعه و منازعات گفتمانی د رون مید ان های 

قد رت می رسد . 
د ر نظریه فرکالف که د ر حوزه تحلیل گفتمان انتقاد ی  جای   می گیرد ، 
تحلیل متن وابسته به سطوحی جهت یافتن معنا، و شامل توصیف متن، 
بینامتن )تفسیر با تعریف فرکالف( و رابطه متن و واقعیت )جامعه( می شود . 
بنابراین تحلیل گفتمان از منظر او د ارای سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین 
است. فرکالف تفسیر را پید اکرد ن رابطه بینامتنی، مبتنی بر د انش  تاریخی و 
د انش  متنی می د اند ؛ بنابراین معنا حاصل گفت وگومند ی متن با د یگر متون 
است. تبیین، متن را د ر پیوند  با جامعه قرارمی د هد  و به بررسی رابطه متن 
با بینامتن و چگونگی تأثیر آن از روابط قد رت و جامعه می پرد ازد . د ر تفسیر 
اثر، بر روابط بینامتنی تأکید  می شود  که اثر با د یگر متون برقرار می کند ؛ چه 
هویت هایی مهم می شوند  و این هویت ها د ر تضاد  با چه گروه های گفتمانی 
قرار می گیرند  و د ر تبیین، متن د ر پیوند  با جامعه قرار می گیرد  و رابطه آن 
با گفتمان های د یگر و روابطی که گفتمان های قد رت ممکن می کنند ، با 
توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی سنجید ه می شود . اما فرکالف مرحله 
توصیف را پیچید ه و مبتنی بر کشف معنای د رون متن د انسته و د ر سلسله 
سطوح و پرسش ها، معنای متن را از خود  متن مستخرج می کند . پرسش 
بنیاد ی او سؤال از ابژه های گفتمانی،  روابط و نظام زبانی  متن )اثر هنری( و 
چگونگی ساخته شد ن آن است و د ر این مجموعه این پرسش ها از ابژه های 
تصویری و روابط آنها د ر تصویر و چگونگی قرارگرفتن آنها د ر روابط ساخت 
تصویر است. د ر مرحله توصیف متن )اثر( را د ر سه سطح واژگان، د ستور 
یا گرامر و ساختارهای متنی قرارمی د هیم. د ر سطح توصیف واژگان سه 
پرسش از ارزش  تجربی اثر، ارزش  رابطه ای و ارزش  بیانی مطرح شد ه و د ر 
ارزش  تجربی، از جهانی که واژه ها از آن صحبت می کنند ، پرسش  می شود  
)کد ام ارزش ها برجسته می شوند(. د ر ارزش رابطه ای از رابطه ای که واژگان 
د ر متن می سازند  صحبت می شود )اثر چه رابطه هایی را نشان می د هد(. 
د ر ارزش های بیانی به هویت های ساخته شد ه د ر اثر پرد اخته  می شود  و 
هویت های ساخته شد ه را ارزش گذاری می کند . د رسطح گرامر یا د ستور 
متن از چکونگی سبک، الگوها و نوع چید مان و روابط پرسوناژها د ر ساختن 
یک مفهوم صحبت می کند  و سه سؤال ارزش های تجربی، رابطه ای و بیانی 
را د ر سطح گرامر نیز مطرح  می کند . گرامر د ر این معنا، چینش عناصر 
برای رسید ن به یک مفهوم خاص است که به ترکیب بند ی د ر هنرهای  
تجسمی نزد یک است. بنابراین ساختار گرامر نشان  می د هد  چه ارزش های 
تجربی وجود  د ارد  و کد ام ارزش برجسته شد ه است. این ارزش های تجربی 
برجسته شد ه چه ارزش های رابطه ای و چه ارزش های بیانی )هویت ها( را 
ممکن می کند . د ر سطح ارزش های بیانی، از ساختارهای کالنی متن و از 
روابط و سازوکارهای تعاملی متن یا اثر هنری با د یگر گفتمان ها پرسش 
می شود  و ساختار گفتمانی که اثر و هنرمند  به آن تعلق د ارند  به پرسش 

گرفته می شود  )فرکالف، 1379،  175-170(.
نکته ای که باید  به آن توجه کرد  آن است که گفتمان نه تنها   گفتار و 
نوشتار، بلکه تصاویر بصری را نیز شامل می شود . اگر هنر را همچون رسانه ای 
تأثیرگذار د ر جهت ایجاد  تعامل و انتقال عواطف و اطالعات د ر نظر بگیریم 
بی ترد ید  د ر برد اشت مخاطبان مختلف با تعابیر متفاوتی از اثری واحد  مواجه 
خواهیم شد . این تعابیر گاه با واقعیت اثر تطابق د اشته و گاه فاصله د ارد  و 
همین عد م تطابِق برخی تعابیر با واقعیت ها سبب می شود  که از یک متن 
واحد ، تعابیر متفاوتی استنباط شود . بی ترد ید  به معنای پنهان اثر نمی توان 
نزد یک شد  مگر آن که مخاطب بد اند  چه کسی اثر را خلق کرد ه و هد ف او 
از خلق اثر چه بود ه و د ر چه زمان و مکانی اثر آفرید ه شد ه است. د ر این جا 
تحلیل گفتمان، تجسم معنا و ارتباط اجتماعی است. د ر تحلیل گفتمان 
انتقاد ی، برای نقد  یک د وران هنری، مستلزم به تلقی هنر، به عنوان گفتمان، 
و تأکید  بر نقش تعاملی زبان هنری هستیم. گفتمان هنر، همچون رسانه ای 
تعاملی، عاملی مؤثر د ر شکل گیری تجربه ها و صورت بند ی های اجتماعی و 
فرهنگی و سیاسی است. هد ف اصلی هنر، نمایش وجوه مختلف زند گی است 
و اغلب نشان می د هد  که زند گی کرد ن با گفتمانی خاص و از طریق آن به 
چه معناست. بر این مبنا برای د رک و تحلیل چرایی و چگونگی شکل گیری 
رویکرد های هنری د ر د ورانی مشخص، و به بیانی د یگر، د رک هنر به مثابه 
تولید  اجتماعی، می بایست جایگاه هنرمند ان و میزان د وری یا نزد یکی آن ها 
را از گفتمان مسلط د وران، مورد  بررسی قرار د اد ه و به بافت اجتماعی حاکم 
بر آثار هنری توجه کنیم. اگر به این عرصه قد م بگذاریم وارد  ساحت گفتمان 

انتقاد ی شد ه ایم. 

شرایط اجتماعی، سياسی و فلسفی سد ه نوزد هم
د ر میانه سد ه نوزد هم، با گسست هرچه بیشتر هنر از بازنمایی خواست 
گفتمان مسلط، هنر د ر وجود ی فارغ از اهد اف انتسابی و اجتماعی، د ر نظریه 

»هنر برای هنر« شکل گرفت. 
فرانسویان به منزله خالقان انقالب فرانسه، اینک د ر عرصه هنر 
و اد بیات نیز به د نبال انقالبی د یگر بود ند ، اما برد اشت های سوء 
از نظریه کانت )یا مصاد ره آن به نفع خود ( و د رعین حال پی 
گرفتن نوعی افراطی گری، که خود  محصول فقد ان عقبه کاماًلً 
نظری و تئوریک د ر اید ه های فرانسویان د ر باب هنر بود ، شیوع 
ناکام گذاشت،  را  برای هنر  نظریه هایی چون هنر  گسترد ه 
به ویژه که برای مثال، پیروان سن سیمون16 و طرفد اران هنر 
مفید  به د نبال اثبات تعهد  وسیع هنر د ر عرصه اجتماع و برای 

مرد م بود ند.   )بلخاری، 1395، 17(
د ر این عصر »غرض و منظور اثر هنری، مد ام بین د و نظرگاه، بین 
وجود ی ماند گار و فارغ از واقعیت فراسوی خود  اثر و وظیفه ای که زند گی 
و جامعه و ضرورت عملی مقرر د اشته اند ، مرد د  بود«   )هاورز،  1377، 940(. 
ریشه های گریز از واقعیت، د ر نزد  متفکرین رمانتیک را می توان د ر سست 
شد ن موقعیت شان به عنوان یک عامل مؤثر اجتماعی د نبال کرد ه و آن را 
واکنشی د ر برابر جهان سرمایه د اری د انست. رمانتیسیسم د ر اعتراض به 
وضعیت موجود ، با رویگرد انی از واقعیت، د ست به د امان د نیای اوهام و 
د رونیات خود  شد ؛ اما د ر نهایت نتوانست از د رد  و رنج جامعه صنعتی شد ه 

بکاهد  و بار د گر هنر اجتماعی و سیاسی، قد رت بروز پید ا کرد .
انقالب های1830 و 1848 و کمون پاریس د ر 171871، از مهم ترین 

زیباشناسی تصویر کارگر د ر آثار نقاشی سه د هه پایانی سد ه نوزد هم؛ تحلیل 
گفتمان انتقاد ی آثار ماکسیمیلیان لوس
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روید اد های انقالبی د ر فرانسه قرن نوزد هم هستند   )پاکباز، 1386، 57(. 
فرانسویان از د وران لویی چهارد هم به این مسئله پی برد ه بود ند  که »هنر 
د ر همه شکل هایش می تواند  به نوبه خود  سهمی د ر تثبیت قد رت د اشته 
باشد  و پرستش یک طبقه یا فرد  را که مظهر حاکمیت باشد  تقویت کند«   
)د ووینیو،  1388،  146(. انقالب کبیر فرانسه د ر سد ه هجد هم و انقالب های 
پس از آن د ر طول سد ه نوزد هم همچون انقالب صنعتی )1848( و د ر 
انتهای این قرن، شکل گیری کمون پاریس )1871( هنرمند ان را بیش از 
پیش وارد  جریان های سیاسی کرد . انقالب  1848 با تأثیر عمیق خود  بر 
الیه های پنهان زند گی هنرمند ان و نویسند گان، واکنش آنان را نسبت به 
هنر رسمی و قوانین و سنن مورد  نظر طبقه بورژوازی برانگیخت و سرانجام 
هنرمند ان را به سوی رهایی از تعالی گرایی رمانتیسیسم و تمایل به واقعیت 
کنونی پیش برد . با افزایش مرد مان فقرزد ه، چهره استثمار، بیش ازپیش 
آشکار گشت و تود ه مرد م را به این آگاهی رساند  که بنیاد  مشکالت اقتصاد ی 
د ر مناسبات جامعه سرمایه د اری نهفته است. با شکل گیری جنبش های 
کارگری، سراسر قرن نوزد ه به تالشی برای کسب آزاد ی تبد یل کرد . د ر این 
زمان منتقد ین اجتماعی، با نقد  جامعه سرمایه د اری، به تد وین نظریات خود  
برای رسید ن به یک جامعه اید ه ال پرد اختند  و برخی روش های انقالبی و 

برخی د یگر با میل به اصالحات، روش های مسالمت آمیز را پیش نهاد ند . 
د ر این د وران اند یشه »تقسیم کار« آد ام اسمیت18 به عنوان راه کاری برای 
تولید  انبوه تر و سریع تر، مورد  توجه جامعه سرمایه د اری بود . او مهم ترین 
جنبه زند گی اقتصاد ی را تقسیم کار د انسته و کتاب خود  را با این موضوع 
آغاز می کند.  19 از نظر اسمیت تقسیم کار آغازی بر رشد  اقتصاد ی، توسعه 
ثروت یا فراوانی د ر جامعه و د ر نهایت تجارت بین المللی است.  او معتقد  
بود  که تقسیم کار د ر میان کارگران یک صنعت، منجر به ساخت ابزارهای 
پیشرفته گرد ید ه و این مسئله به مرور با افزایش سرعت کار و کاهش سختی 
کار کارگران، تأثیر خود  را بر رشد  اقتصاد ی خواهد  نهاد . حد ود  یک قرن بعد ، 
استفاد ه انتخابی از آرای اسمیت بد ون مالحظات اخالقی مورد  نظر او، سبب 
گرد ید  تا کارگران نه به عنوان انسان بلکه به عنوان ابزار کار و تولید  د ر جریان 
تکراری و ماشینی کار صنعتی قلمد اد  شوند . د ر واقع قرن نوزد هم، د وران 
غلبه و گسترش اند یشه های لیبرالی و توجه انحصاری به پیشرفت های ماد ی، 
بد ون توجه به پیشرفت های معنوی و اخالقی بشر بود . د ر این زمان با تغییر 
مفهوم کار، میزان بهره وری و بازتولید ، اهمیتی بیش از گذشته پید ا کرد ه 
بود . عالوه بر انقالب فرانسه، استقالل آمریکا، شکل گیری انقالب صنعتی، 
جنگ های جهانی و منطقه ای، ظهور قد رت های استعماری و د ر مجموع، 
د گرگونی نظام عقید تی و فلسفی، سبب بد بینی به نظریه های پیشرفت 
تاریخی شد . زیرا اند یشه پیشرفت، د ر کشوری همانند  فرانسه، سرمشقی 
برای رسید ن به حیات ماد ی و معنوی و اخالقی بشریت بود ؛ اما د ر نهایت 
تنها به الگویی برای کسب حیات ماد ی و صنعتی، آن هم تنها برای گروه یا 
طبقه خاصی از جامعه منجر گرد ید . اتفاقات رخ د اد ه و فشار مضاعف بر تود ه 
مرد م -که اکثراً طبقه کارگر با حقوق ناچیز و زند گی طاقت فرسا را تشکیل 
می د اد ند - سبب گرایش طبقه کارگر به سوی اند یشه های سوسیالیستی شد . 
از مروجین این نحله از اند یشه، سن سیمون و پس از او مارکس و انگلس 
بود ند . آرای سن سیمون که بعد ها منبعی برای د ید گاه های سوسیالیستی 
مارکس شد ، به شکلی واضح، اند یشه و شرایط اجتماعی اوایل قرن نوزد هم 
را نمایش می د هد.  20 »آرای وی، با تأکید  بر عد الت نسبت به طبقه کارگر و 

لزوم کنترل اقتصاد  توسط د ولت، از جانب پیروان او د ر قرن نوزد هِم فرانسه، 
انتشار یافت و نقش مهمی د ر اند یشه های سوسیالیستی قرن نوزد هم ایفا 
با  رمانتیک،  زمان، حتی هنر  این  د ر  )پوالرد ، 1354، 121-114(.  کرد  
اند یشه های آرمان گرایانه  هنر برای هنر، که برای محفوظ ماند ن از صنعتی 
شد ن جامعه و نقد  آن پیش گرفته بود ، د ر همراهی با جریانات انقالبی، 
تفسیری نو از هنر مرد می مورد  تقاضای سوسیالیست ها ارایه د اد . هنرمند ان 
رمانتیست با د ورشد ن از هنر ناب، به هواخواهان سن سیمون پیوستند  و 
د اعیه د ار افکار سوسیالیستی شد ند . د ر بین سال های1830 تا 1848، یعنی 
هم زمان با د وران تد اخل سیاست د ر زند گی، گرایشات سیاسی د ر اد بیات و 
هنر نیز فزونی گرفت. همه چیز د ر این د وران رنگ و بویی سیاسی د اشت و 
جامعه با ظهور نویسند گان و هنرمند ان سیاستمد ار و سیاستمد اران هنرمند  

مواجه گشت و هنر د ر همراهی خود  با امر سیاسی ارزشمند  خواند ه شد . 
هم زمان با تغییرات رخ د اد ه، هنرمند ان به شیوه های واقع گرایانه، به نقد  
تحوالت سیاسی و اجتماعی د وران خود  پرد اختند  و مکتب رئالیسم را به 
زمره جنبش های هنری افزود ند .»د ر آثار رئالیستی، بازتاب فکری انقالب 
فرانسه یافتنی است. انقالبی که به گفته هگل، آد م ها را متوجه کرد  که 
د ر تاریخ زند گی می کنند  و به نظر کانت، آگاهی صد ها هزار انسانی را که 
حتی د ر آن شرکت مستقیم ند اشتند ، د گرگون کرد ه بود . پاره مهم اند یشه 
اجتماعی سد ه نوزد هم، نتیجه انقالب بود  و توجه به زمینه اجتماعی و 
سیاسی از آن نتیجه می شد  که د ر هنر سرانجام به آیین رئالیسم منجر 
شد  )احمد ی، 1384، 164(. جنبش های رئالیستی حکایت از تعهد  هنر 
به مواضع سیاسی، اجتماعی و گاه اخالقی د اشتند . آیینی که توجه خود  را 
بر بافت اجتماعی و سیاسی و تاریخی شکل د هند ه اثر معطوف ساخته و د ر 
روند  تکاملی اند یشه انتقاد ی، نقش مهمی را ایفا کرد  و مطالبات نوینی را 

مطرح ساخت.
بر این اساس نیمه د وم قرن نوزد ه، زمینه ساز آغاز د ورانی شد  که از آن 
تحت عنوان »هنر سیاسی« نام می برند . د ر این زمان اعتصابات انقالبی و 
توجه به کارکرد  اجتماعی هنر، ریشه د ر ظهور اند یشه های مارکس و انگلس 
د اشت. بی ترد ید  مهم ترین منبع برای مارکس سنت روشنگری راد یکال، از 
روسو21 تا سوسیالیست های فرانسوی مانند  سن سیمون و سنت آنارشیستی 
افراد ی مانند  پرود ون22 و آرای هگل د ر باب از خود  بیگانگی بود . بر اساس 
این سنت فکری، عقل و اند یشه ابزاری خالق برای بازسازی و تغییر جامعه 
بود . مارکس ماشین را تنها زمانی که مورد  بهره سرمایه د اری قرار گیرد  سبب 
بحران د ر جامعه د انسته و د ر تالش بود  تا جامعه کارگری را از راه انقالب 
کارگری از این وضعیت برهاند . او طبقه کارگر را خیر مطلق و طبقه سرمایه د ار 
را شر مطلق د انسته و معتقد  بود  که میان این د و تضاد ی آشتی ناپذیر وجود  
د ارد  که جز با قیام و براند ازی و تعویض حکومت و جایگزین کرد ن آن با 

حکومتی که نمایند ه کل جامعه باشد  قابل اصالح نیست. 
مارکس با برد اشت از نظریه خود  آگاهی و آزاد ی انسان و از خود بیگانگی 
هگل، انسان را د ر نقش موجود ی اقتصاد ی- سیاسی، نه تنها د ارای قد رت 
د رک جهان، بلکه د ارای قد رت تغییر و تحول جهان می د انست؛ اما معتقد  
بود  که انسان به د لیل ظلم سرمایه د اری، قد رت و توان شناخت حقیقت را از 
د ست د اد ه و د چار از خود بیگانگی شد ه است. بد ین معنا که افراد ، مهره هایی 
یکسان د ر چرخه تولید  شد ه و به شکلی مکانیکی به تولید  کاال می پرد ازند . 
این مسئله موجب عد م توازن قد رت، میان کاال و انسان شد ه و کاال به 

ترنم تقوی  و همکار
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قد رت برتر تبد یل می گرد د . مارکس بر این عقید ه بود  که طبقه پرولتاریا 
)کارگر( با آگاهی یافتن از جایگاه و موقعیت خود  د ر نظام سرمایه د اری، 
امکان آن را د ارد  که به آگاهی طبقاتی د ست یافته و د ر مقابل بورژوازی 
)طبقه سرمایه د ار( بایستد . بر این اساس »مارکس از سویی ماشین را ابزاری 
می د انست که می تواند  انسان را از جان کند ن رهایی بخشد  و فرصت فراغت 
بیشتری را برای خود سازی و جلوگیری از بروز از خود بیگانگی برای او مهیا 
کند  و از سویی د یگر می د ید  که ماشین د رست خالف این عمل می کند  
بیان  خود   سرمایه د اری  کتاب  د ر  مارکس   .)Wendling, 2005, 174(
می د ارد  که ماشین د ر نقش نیرومند ترین ابزار ارتقای بارآوری کار، یعنی 
کوتاه کرد ن مد ت زمان الزم برای تولید  یک کاال، د رعین حال به منزله محمل 
سرمایه، قد رتمند ترین ابزار برای افزایش طول روز کار و فرا رفتن از هرگونه 
حد  طبیعی د ر صنایعی است که نخست تحت سلطه بالواسطه آن د ر می 
آیند )مارکس، 1385، 440(. او معتقد  بود  که طبقه کارگر با رسید ن به 
آگاهی و شناخت طبقاتی، توان آن را د ارد  که مالکیت ماشین را از آن خود  

کند  و این امر د ر یک حکومت کمونیستی امکان پذیر است. 
تحت تأثیر اشاعه افکار سوسیالیستی، د ر نیمه سد ه نوزد هم،  قیام های 
مرد می د ر سرتاسر اروپا د ر حال وقوع بود  و کشمکش های طبقاتی میان 
طبقه کارگر و بورژوازی به شکل روزافزونی د ر حال افزایش بود . این شورش ها 
نیروی سیاسی  یک  مانند   آگاه،  کم وبیش  کارگر  تا طبقه  گرد ید   سبب 
مستقل وارد  عرصه اجتماع شود . »جنبش ها و قیام های کارگری سرانجام 
د ر سال 1864 میالد ی نتیجه د اد  و اولین سازمان بین المللی کارگران با 
عنوان »انترناسیونال اول« تأسیس شد  که متشکل از فعاالن کارگری برای 
همبستگی جهانی کارگران بود . تئوریسین های کارگری، مارکس و انگلس 
با انتشار بیانیه های مربوط به کار و حقوق کارگر نقش مهمی را ایفا کرد ند . 
اولین حکومت کارگران جهان د ر سال 1871 و د ر کشور فرانسه تشکیل 
شد . این حکومت کمون پاریس نام گرفت. انترناسیونال د وم د ر سال 1889 
د ر سالروز فتح باستیل بود . یک سال ماند ه به آغاز قرن بیستم د ر سال 
1898 آخرین جنبش مهم کارگران د ر ایتالیا رخ د اد . شعار آخرین جنبش، 

نان و کار بود  )سلطانی، 1387، 115(.

هنر اجتماعی د ر سه د هه پایانی سد ه نوزد هم
د ر نیمه د وم سد ه نوزد هم، هنرمند ان تحت تأثیر افکار سوسیالیستی، از 
آن به مثابه مبنای زیباشناسانه آثار خود  بهره گرفتند . از موضوعات جاری 
د ر نقاشی های سد ه نوزد هم، موضوع فقر و عواقب آن بود . شمایل شناسی 
نقاشی هایی که نشانگر فقر است، تصاویری از خانه های فقرزد ه، اخراج و 

بی خانمانی، شرایط کاری سخت، گرسنگی، جنایت و خطرات شیوه خاص 
زند گی، و تأثیرات فقر د ر ارتباط با سالمت، همانند  بیماری و مرگ را نشان 
می د هد . د ر نقاشی های اخالقی اروپا، فقر به عنوان نتیجه گناه د ر نظر گرفته 
با  تا  فراهم می کرد   ثروتمند ان فرصت طلب  برای  را  و گاه فرصتی  شد ه 
رمانتیک سازی فقر و د ر موقعیتی شاعرانه، صد قه و خیرات خود  را به نمایش 
عموم بگذارند . با این وجود  به نظر می رسد  که د ر اواخر قرن 19، نقاشی های 
مربوط به خیرات و صد قه افراد ، جای خود  را به نقاشی هایی انتقاد ی د اد . 
د ر این زمان برای اولین بار، کارگران و فقیران، با عزت و عظمت خاصی 
د ر تصاویر نمایان شد ند . د ر همین د وران موضوعاتی چون صنعتی شد ن 
شهرهای بزرگ، کار جان فرسا د ر کارخانه ها و اخراج کارگران و بی خانمانی 
آن ها، مورد  توجه نقاشان منتقد  وضع موجود  قرار گرفت. د ر اثری تحت 
عنوان اخراج شد ه23 )1887( )تصویر 1( اثر بلند فورد  فلچر24، با آن که اخراج 
زن و د ختر خرد سالش به صراحت با عصر صنعتی د ر ارتباط نیست، اما 
ظرفیت روایت اثر به اند ازه کافی باز است که بینند ه بتواند  د الیل اخراج این 
خانواد ه کوچک را تفسیر کرد ه و حد س بزند . د ر زمان خلق این اثر، تعد اد ی 
از کود کان و زنان همچنان د ر کارخانه ها یا معاد ن زغال سنگ -     همان طور 
اوایل قرن نوزد هم کار می کرد ند - مشغول به کار بود ند  و سلب  که د ر 
مالکیت از اراضی کوچک روستایی و کاهش زیست پذیر بود ن بسیاری از 
اراضی کوچک، منجر به اخراج گسترد ه کارگران گرد ید ه و د ر غیاب مقررات 
رفاه عمومی، بسیاری از زنان و کود کان بی خانمان شد ه بود ند . نقاشی فرناند  
از فقر د ر  با عنوان »بی خانمان ها«26 )1883( )تصویر 2( نمایشی  پلز25 
خیابان های پاریس، د ر اواخر سد ه نوزد هم است. د ر این تصویر، ماد ری 
فرسود ه و خسته به همراه پنج فرزند ش، که از گرسنگی د ر حال چرت زد ن 
هستند ، د ر کنار خیابان نشسته اند  و ماد ر، نگاه محکوم کنند ه خود  را به 
مخاطب احتمالی اش د وخته است. د ر نقاشی د یگری از هنرمند  د انمارکی، 
اریک لود ویک هنینگسن27 با عنوان »مستأجرین اخراج شد ه«28 )1892(

)تصویر 3( خانواد ه ای د ر سرمای زمستان، اثاثیه محقر خود  را سوار بر یک 
چرخ د ستی کرد ه و بالتکلیف د ر وسط خیابان ایستاد ه اند . همچنین د ر این 
زمان می توان فهرست کاملی از مشاغل خاص تهیه کرد  که د ر نقاشی های 
قرن نوزد هم به تصویر کشید ه شد ه است برای مثال سنگ شکن، کارگران 
معد ن، رخت شوی، خیاط، د روگران و کارگران ریخته گری و ذوب فلزات. 
بسیاری از این مشاغل با خطرات بهد اشتی و جسمانی خاصی همراه بود ند  

که گاه د ر نقاشی ها به تصویر کشید ه شد ه است.29 
از نیمه سد ه نوزد هم، ژان فرانسوا میله30 صحنه هایی از زند گی روستایی 

زیباشناسی تصویر کارگر د ر آثار نقاشی سه د هه پایانی سد ه نوزد هم؛ تحلیل 
گفتمان انتقاد ی آثار ماکسیمیلیان لوس

 

تصویر 2- فرناند پلز، بی  خانمان  ها )1883(، رنگ روغن روی 
بوم، 77/5 × 136 سانتی  متر، موزه هنرهای زیبای پاریس. 

www.artnet.com/artists/fernand-pelez/( :مأخذ
sans-asile-homeless-a-NSevCFzo43p0DC291x-

)CLyA2

تصویر 3- اریک لودویگ هنينگسن، مستأجران 
اخراج شده )1892(، رنگ روغن روی بوم، گالری ملی 
https://en.wikipedia.org/wiki/( :دانمارک.  مأخذ
Erik_Henningsen#/media/File:Sat_ud_)Hen-

)ningsen).jpg

تصویر 1- بلندفورد فلچر، اخراج شده، 1887، رنگ 
روغن روی بوم، ، 185/3 × 123 سانتی  متر، مجموعه 
https://blog.qago-(  گالری هنر كویينزلند. مأخذ:
)ma.qld.gov.au/blandford-fletcher-evicted
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را با تصویری صاد قانه از فقر، د ر نقاشی هایش ثبت می کرد . همانند  نقاشی 
کوربه از سنگ شکن ها، انتخاب موضوعات میله برای آثارش، از نظر سیاسی 
مخرب د ر نظر گرفته شد ، حتی با وجود  آن که سبک او محافظه کارانه تر از 
سبک کوربه بود . نقاشی معروف میله، تحت عنوان خوشه چینان31 )1857( 
)تصویر 4( وضعیت د هقانان بی سرزمین و نمایی واقع بینانه از فقر را نشان 
می د اد  و موضوع آن به طور مکرر، د ر آثار هنرمند ان جوان تر امپرسیونیست 
مورد  استفاه قرار گرفت. این هنرمند ان، هرچند  محافظه کارانه، د ر تضاد  با 
اید ه آلیسم استعالیی و قرارد اد ی گفتمان قد رت، به مواجهه تجربی و عملی و 
انتقاد ی با جهان خارج پرد اختند  و واقعیت های کتمان شد ه را به سوژه هنری 
خود  تبد یل کرد ند  و زمینه های خلق پرسش از سوژه های استعالیی گفتمان 

قد رت را برای نسل های آیند ه فراهم آورد ند . ون گوک، از جمله هنرمند انی 
بود  که د ر نیمه د وم سد ه نوزد هم، هنر خود  را با موضوعات اجتماعی پیوند  
زد . بیان گرانه ترین تصویر او از فقر، اثری تحت عنوان سیب زمینی خوران32 
)1885( )تصویر5( تالشی پرشور برای قرار د اد ن زند گی مرد م فقیر د ر 
متن اثر است. چهره های تصویرشد ه د ر این نقاشی، به شکلی تحریف شد ه، 
کشاورزان روستایی متحمل کارهای سخت را با انعکاسی از یاس و د ل مرد گی 
و پیکری استخوانی، زمخت و محکم نشان می د هد . نکته جالب توجه، تصویر 
د خترکی است د ر مرکز نقاشی، با چهره ای ناپید ا، که شاید  اشاره ای نماد ین  به 
آیند ه مبهمی باشد  که هنوز امید  و فرصت هایی د ر انتظارش است. بی ترد ید  
ون گوگ و معاصرانش، هنوز هم با همان حس مبهم از مسیحیت، د لسوزی 

 

تصویر  4- ژان فرانسوا ميله، خوشه  چينان )1857(، 
رنگ روغن روی بوم، 185/3× 123 سانتی  متر، موزه 

اورسی پاریس)The Muse d'Orsay(.  مأخذ: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:-(

Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_-_Gleaners_-_
)Google_Art_Project_2.jpg

تصویر  5- ونسنت ونگوک، سيب  زمينی  خوران )1885(، 
رنگ روغن روی بوم، 82 × 114 سانتی  متر، موزه ونگوک. 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/( :مأخذ
File: Vincent_Van_Gogh_-_The_Potato_Eat-

)ers.png

تصویر 6- گوستاو كایلبوت، كف  ساب  ها )1875(، رنگ 
روغن روی بوم، 102 × 146 سانتی  متر، موزه اورسی پاریس 

http://arthisto-( :مأخذ .)The Muse d'Orsay(
ryteachingresources.org/lessons/art-and-labor-

)in-the-nineteenth-century

 

 

 

تصویر  7- ماكس ليبرمن، انبار كتان در الرن )1887(، رنگ روغن 
روی بوم، 230 ×  135 سانتی  متر، گالری ملی در موزه ایسلند. مأخذ: 
https://artsandculture.google.com/asset/the-flax-barn-at-(

)laren-max-liebermann/HgHkmprmHJTZ-g?hl=en

تصویر 8- گنزالو بيلبائو، برداشت محصول در آندلس)بخشی از اثر( )1894(، رنگ 
https://elobrero.es/cultura/histo-( :105× 180 سانتی  متر . مأخذ  روغن روی بوم،
) ria/59896-los-derechos-sociales-de-los-trabajadores-del-campo.html

تصویر 11-  اوگن الرمانس، اعتصاب عمومی )1893(، 
رنگ روغن روی بوم، 106 × 115 سانتی  متر، موزه 
https://( :هنرهای زیبای سلطنتی بلژیک. مأخذ

commons.wikimedia.org/wiki/File:Brux-
)elles_Laermans_greve.JPG

تصویر 10- كاميل پيسارو، دنائت  های اجتماعی، 
)1889(، طراحی روی كاغذ، مجموعه خصوصی  

https://www.amazon.( :ژان بونا. مأخذ
com/Turpitudes-sociales-Camille-Pis-

)sarro/dp/2130575749

تصویر 9- آبرام آرخيپوف، رخت  شوی خانه 
)1901(، رنگ روغن روی بوم، موزه سن 

https://www.pinterest.( :پترزبورگ. مأخذ
)com/pin/304626362275556479

ترنم تقوی  و همکار
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و مشاهد ه صاد قانه، که هنرمند ان را به واقعیت های فقر سوق می د اد ، به 
خلق اثر می پرد اختند ، اما جهان به سرعت د ر حال تغییر بود  و آثار هنری 
نیز همپای تغییرات، د ر حال به روز رسانی محتوا و موضوعات خود  بود ند . 
آثاری مانند  کف ساب ها33 )1875( )تصویر 6( اثر گوستاو کایلبوت34، انبار 
کتان د ر الرن35 )1887()تصویر  7( اثر ماکس لیبرمن36، برد اشت محصول 
د ر آند لس37 اثر گنزالو بیلبائو38 )تصویر  8( و رخت شوی خانه39 )1901( 
)تصویر9( اثر آبرام آرخیپوف40، هریک به شکلی، انتقاد  از ماهیت ضد انسانی 
جامعه سرمایه د اری هستند . این هنرمند ان به د نبال استقرار نظم اجتماعی 
نوینی بود ند  که د ر آن مالکیت، د ر اشتراک همگان باشد  و تباهی اجتماعی، 
به پایان رسید ه و تفاوت ها محترم شمرد ه شود . کامیل پیسارو د ر سال 
که  کرد   تهیه  اجتماعی41  د نائت های  نام  به  را  کوچکی  بروشور   1889
خرحمالی را د ر اشکال نوظهور کار د ستمزد  شهری، به تصویر می کشید . 
د ر میان آن ها، تصویری از خیاطان، زیر نگاه خیره سرپرست قرار د ارد . آن ها 
د ر زند ان بد هکاران، که به خاطر تنگ د ستی به وظایف تکراری و بی پایان 
د ر آن جا محکوم شد ه اند ، بر روی کار قوز می کنند   )انتلیف، 1398، 39( 
)تصویر10(. د ر همین سال ها تصویر اعتصابات کارگری به موضوع مورد  
توجه هنرمند ان نقاش تبد یل شد . اعتصاب عمومی42 )1893( )تصویر11( 
خوزه  اثر  )تصویر12(   )1895( اعتصاب44  از  پس  الرمانس43 و  اوگن  اثر 
اوریایی اوریا34  از جمله آثار نقاشی با موضوع اعتصاب بود ند . سرانجام د ر 
آغاز سد ه بیستم، جوزپه پلیتزا د و ولپد و45، نقاش ایتالیایی، با اثر خود  تحت 
عنوان طبقه چهارم46 )1901( )تصویر 13( تصویری تازه از کارگران مصمم و 
آماد ه تغییر را به نمایش گذاشت؛ اثری که خیلی زود  به نماد  شناخته  شد ه ای 
برای اهد اف مترقی و سوسیالیستی د ر ایتالیا و به نماد ی از مبارزات اجتماعی 
طبقه کارگر د ر سراسر اروپا بد ل گرد ید . بی ترد ید  اند ازه عظیم این نقاشی، 
کارکرد  تعیین کنند ه مهمی د ر تأثیرگذاری آن د اشت. پلیتزا این نقاشی 
بزرگ مقیاس را د ر مکانی عمومی، برای کارگران و د هقانان به نمایش 
گذاشت. او با انتخاب مکانی عمومی، د ر پی آن بود  تا اثر توسط اقشار مختلف 

مرد م، از جمله طبقه متوسط و ضعیف، قابل مشاهد ه باشد .

تحليل گفتمان انتقاد ی آثار ماكسيميليان لوس
د ست  د ر  هنوز  فرانسه  اقتصاد   نوزد هم،  سد ه  پایانی  سال های  د ر 
صنعتگران، کشاورزان و مغازه د اران بود . اما بلژیک، به ویژه د ر ناحیه شارلوا47، 
به د لیل وجود  منابع غنی طبیعی زغال سنگ و فلزات، خیلی زود  به منطقه ای 
صنعتی تبد یل گرد ید  و د ر د هه نود  قرن نوزد هم، تولید  آهن و فوالد  د ر این 

ناحیه به اوج خود  رسید . توسعه اقتصاد ی د ر شارلوای بلژیک به طبقه بزرگی 
از کارگران معد ن وابسته بود  که د ر شرایط سختی کار کرد ه و د رعین حال 
د ر فقر زند گی می کرد ند . د ستمزد  پایین و مسئله نبود  حق رأی سیاسی 
برای کارگران، د ر نهایت منجر به اعتصاباتی سراسری شد . »د ر سال 1891 و 
1893  د و اعتصاب بزرگ برای اصالح رأی صورت گرفت و سرانجام پارلمان 
بلژیک را مجبور به تغییر قانون اساسی کرد  تا به همه مرد ان اجازه رأی 
د هد  )Polasky, 1992, 452(. د ر این د وران کمونیست ها و آنارشیست های 
فرانسوی از سختی های پایان ناپذیری که د ر تالش هایشان برای د ستیابی به 
تغییرات اجتماعی د ر د اخل کشور وجود  د اشت ناامید  شد ه بود ند  و بلژیکی ها 
را به د لیل نافرمانی مد نی و توانایی شان د ر رسید ن به خواست سیاسی 
تحسین می کرد ند  )Ibid., 453(. د ر همین برهه، ماکسیمیلیان لوس،  با 
افکار سوسیالیستی خود  به بلژیک و کارخانه فوالد سازی شارلروا رفت و 
بعد  از استقرار، مجموعه آثار خود  از کارخانجات ذوب فلزات را نقاشی کرد . 
او هنرمند ی پاریسی تبار از طبقه کارگر بود  و نه تنها د ر تکنیک هنری بلکه 
د ر فلسفه سیاسی خود  با آنارشیسم48  نئوامپرسیون ها همراه بود . بسیاری 
از آثار او د ر نشریات سوسیالیست زمانه اش منتشر  شد  و موضوع آثارش از 
اعتقاد ات سیاسی او و همراهی اش با طبقه پرولتاریا ریشه می گرفت. از جمله 
مهم ترین آثار نقاشی لوس که د ر این پژوهش به آن خواهیم پرد اخت د و 
اثر از مجموعه آثاریست که او از سال 1895 تا 1900 د ر منطقه شارلوای 
بلژیک از کارخانجات صنعتی ذوب فلزات و کارگران د ر حال کار نقاشی 
کرد . د ر اکثر آثاری که لوس د ر این بازه زمانی و د ر این مکان نقاشی کرد  با 
مناظر صنعتی و نمای کارخانه ها مواجهیم که عمد تاً عاری از چهره کارگران 
است. لوس د ر تعد اد  محد ود ی از آثارش از جمله د ر نقاشی فوالد سازی 
)1900( و فوالد سازی )1895( روی فعالیت کارگران تمرکز کرد . د ر اثری 
با عنوان فوالد سازی49 )1900( )تصویر 14(، نوری نارنجی فضای صحنه 
را د ر خود  گرفته است. نوری که ناشی از عملیات صنعتی ذوب آهن د ر 
پس زمینه است. هفت مرد  د ر فضایی آغشته از رنگ و نور و د ود ، د ر حال 
کار یا استراحت اند . ابزار ریخته بر روی زمین، چشم را به سمت صحنه 
اصلی فعالیت د ر سمت چپ و عمق تصویر هد ایت می کند ؛ جایی که د و 
تن از کارگران با ابزار خود  د ر حال انجام کار هستند  و د و د یگر نشسته و 
ایستاد ه د ر حال تماشای همکاران خود  هستند . لوس با استفاد ه از پالت رنگ 
نارنجی بر فرض بصری فلز جاری شد ه از کوره تأکید  کرد ه و لکه های زرد ، 
د ر هم نشینی با رنگ نارنجی، نیم د ایره ای د رخشان را د ر پشت سر کارگران 
د ر حال تماشا تشکیل می د هند . د ر باالی تصویر سمت چپ ،حرارت آتش 

زیباشناسی تصویر کارگر د ر آثار نقاشی سه د هه پایانی سد ه نوزد هم؛ تحلیل 
گفتمان انتقاد ی آثار ماکسیمیلیان لوس

 

 

 

تصویر 13-جوزپه پليتزا دو ولپدو، طبقه چهارم ) 1901(، رنگ روغن روی 
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تصویر 12- خوزه اوریایی اوریا، پس از اعتصاب )1895(، رنگ روغن روی 
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جای خود  را به د ود  غلیظ سفید  و خاکستری د اد ه است. برای نشان د اد ن 
شد ت د رخشش و گرما، لوس ضربات رنگ نارنجی را روی بد ن کارگران، 
کف کارخانه و سازه فلزِی سمت راست پراکند ه کرد ه است. نکته جالب توجه 
د ر نقاشی لوس، تصویر کارگرانی ست که به نظر می رسد  عالقه چند انی به 
انجام کار ند ارند . از هفت کارگر، تنها چهار تن د ر حال انجام عملی هستند  
که از آن چهار تن نیز تنها د و نفر فعاالنه کار می کنند  و د و نفر د ر حال تماشا 
هستند : کارگری که به حالت نیم رخ ایستاد ه  و مرد ی که د ر حالت نیم رخ 
نشسته است. یک کارگر خسته روی زمین د راز کشید ه است و  نور و گرمای 
سوزان باعث می شود  که مرد ی چشمان خود  را با د ست محافظت کند  و 

د یگری برای تسکین گرما آب بنوشد .
د ر این نقاشی نمای عظیم سازه فلزی نماد ی از کار صنعتی و تأکید ی بر 
تسلط صنعت بر کارگر است. کارگران نشسته و ایستاد ه نماد ی از تقسیم کار 
د ر فضای کارخانه، و آتش فروزان و نور عظیمی که از د رون کوره بر پیکره 
کارگران تابید ه، نشان د هند ه رابطه ماهیت مقد س هویت آن ها د ر رابطه با 
کارشان و رابطه صنعت مقد س با انرژی است که باید  مد ام توسط کارگران 
تغذیه شود . این نمایش تصویری، از سویی تأکید ی بر وابستگی چرخه 
صنعت به کارگران و از سویی نمایان گر سلطه جامعه صنعتی سرمایه د اری 
بر جامعه کارگری است. مرد ان خسته و د ر حال استراحت و امتد اد  د ود  کوره 
د ر اطراف پیکر آن ها، نشانی از عد م رضایت و  آسیب جسمانی کارگران از 
محیط صنعتی است. لباس های مند رس و معمولی )نه لباس مخصوص کار(، 
ابزار کار ساد ه، شانه های نحیف و افتاد ه و قراررفتن کارگران د ر نیمه پایینی 
اثر، نماد ی از رابطه کارگران با فقر و تأثیر منفی ماشین آالت د ر زند گی 
مد رن و تأکید ی بر مؤلفه های انسانی )بیشتر روانی و جسمانی( د ر مواجهه 
با جامعه صنعتی جد ید  است. د ر واقع د ر این نقاشی، هنرمند  خستگی را 
به عنوان اثر منفی کار به تصویر کشید ه  است. تصویر کارگران غیرفعال با 
حالتی نشسته و خمید ه و د ر حال استراحت د ر کنار سازه عظیم ذوب فلزات 
نشان از تسلط صنعت و ماشین بر کار و زند گی کارگران و خستگی آنان 
از کار بی مزد  د ر پایان سد ه نوزد هم د اشته و فضای آکند ه از د ود  و آتش 
که ذرات آن همچون ترکش هایی بر سرتاسر صحنه پراکند ه شد ه، التهاب 

سوزان فضای بسته کارخانه را به نمایش می گذارد .
 عد م فعالیت کارگران د ر نقاشی فوالد سازی )1900( با نقاشی د یگری 
که لوس چند ین سال پیش، د ر سال 1895 کشید  متفاوت است )تصویر 
15(. د ر این نقاشی، هنرمند ، مخاطب را د ر پشت سر کارگران قرار د اد ه 

است. رخد اد  اصلی د ر پس زمینه، د ر فاصله ای مشخص از بینند ه صورت 
می گیرد ، جایی که سه کارگر د ر مقابل نور و گرمای شد ید ، د ر حال انجام 
کار هستند . فضای نقاشی را نور صورتی، نارنجی و زرد  فراگرفته است، نوری 
که د ر باالی صفحه جای خود  را به د ود  غلیظ مایل به آبی و خاکستری 
می د هد . بر روی د یوارهای کارخانه و لباس کارگران، رنگ گرم و نارنجی 
پاشید ه شد ه است. صحنه پر خطر و ناایمن کار کارگران د ر مقابل کوره، 
توسط نرد ه ای از بینند ه جد ا می شود ؛ نرد ه ای که همچنین کارگران د ر حال 
کار را از مرد انی که به کمک آن ها نیازی نبود ه و برای محافظت از خود  د ر 
پشت آن ایستاد ه اند ، جد ا می کند . موقعیت  قرارگیری کارگران تماشاگر، 
نگاه بینند ه را به سمت منبع نور د ر نقاشی هد ایت می کند  که د ر پشت سر 
مرد  نشسته د ر مرکز قرار د ارد . کارگری د ر سمت راست با نگاه به کارگران 
د ر حال فعالیت، بد ن اش را به جلو متمایل کرد ه است و بد ن او با ایجاد  
یک خط مورب، گوشه بوم را به مرکز نقاشی متصل می کند . یکی د یگر 
از کارگران د ر سمت چپ، تماشاگر صحنه با حالتی متمایل به جلو بود ه و 
بازوهای خود  را روی نرد ه فلزی قرار د اد ه است. جهت بد ن او یک خط مورب 
تشکیل می د هد  که به موازات پای خم شد ه مرد  نشسته د ر مرکز است. 
د ر مجموع موقعیت قرارگیری کارگران و هیجان بصری رنگ ها، تأکید ی 
بر کار و فعالیت صنعتی است؛ حتی زمانی که کارگران د ر حال تماشا و 
استراحت هستند . نمایی عظیم از فضای کوره ای سوزان به صورت طاقی 
قوس د ار)به مثابه نمایی از محراب( نشانه ای از تقد س صنعت و کار صنعتی و 
بازتابی است از د و گانه  عقاید  آنارشیستی که د ر عین ظالمانه د انستن زند گی 
صنعتی و تأثیر آن بر زند گی کارگران، وجود  ماشین را برای کاهش کار 
سخت د ر آرمان شهر خود  ضروری و مقد س می د انست. فضای تعاملی و 
د وستانه کارگران و تأکید  بر بد ن های عضالنی و کشید ه آن ها، تأکید ی 
بر عالقه هنرمند  به جنبه های بصری کار صنعتی مد رن با تأکید  بر اثرات 
خیره کنند ه نور و رنگ د ر فرآیند  ذوب فلزات و بیان گر این موضوع است 
که این ماشین ها نیستند  که عامل بد بختی کارگران اند ، بلکه کسانی هستند  
ابزار بهره برد اری، کارگران را به خد مت گرفته اند . چنان چه  که به عنوان 
بیان گرد ید  مارکس منشأ آن تناقض حیرت آور د ر تاریخ صنعت مد رن 
را د ر آن می د انست که ماشین ها تمامی محد ود یت های اخالقی و طبیعی 
موجود  بر سر راه طول روز کار را به کنار می زنند  و د رعین حال همین ابزار 
کاهند ه مد ت کار، به ابزاری جهت تبد یل تمامی اوقات زند گی یک کارگر 
و خانواد ه اش به مد ت کار می شود   )مارکس، 1385، 443(. مارکس معتقد  

ترنم تقوی  و همکار
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بود  که انقالب کمونیستی د ر سایه نیروهای انقالبی و طبقه پرولتاریای به 
آگاهی رسید ه، سبب خروج قد رت از د ستان طبقه سرمایه د ار و انتقال آن 
به طبقه کارگر شد ه و این مسئله به ارتقای زند گی کارگران می انجامد . 
بی د لیل نیست که هنرمند ی چون ماکسیمیلیان لوس د ر آثار خود  هر 
د و وجه آرای مارکس را به نمایش گذاشته است، از سویی نمایش استثمار 
طبقه کارگر و از سویی هیجان هنرمند  د ر ستایش عنصر ماشین و فناوری 

نوین با استفاد ه از رنگ های گرم و خیره کنند ه و نور د رخشان آتش حاصل 
از مواد  مذاب. بازتابی از د و گانه  عقاید  آنارشیستی که د ر عین ظالمانه د انستن 
زند گی صنعتی و تأثیر آن بر زند گی کارگران، وجود  ماشین را برای کاهش 
کار سخت د ر آرمان شهر خود  ضروری می د انست. د ر جد اول )1 و 2( به 

تحلیل گفتمان تصاویر مذکور  پرد اخته شد ه است.

زیباشناسی تصویر کارگر د ر آثار نقاشی سه د هه پایانی سد ه نوزد هم؛ تحلیل 
گفتمان انتقاد ی آثار ماکسیمیلیان لوس

 

 (0011هبکسیویلیبى لَس ) کبزگساى هعدى
 ّبی ثیبًی ازشش ای ّبی زاثطِ ازشش ّبی تجسثی ازشش

 ٍاضگبى اثس
 
 
 

 ای فلصی  عظین اش سبشًُوبیی 
 

 زاثطِ سبشُ فلصی ثب کبز صٌعتی
 

 تأکید ثس تسلط شًدگی صٌعتی ثس اًسبى )کبزگس(
 

   ُ ا پیکس کبزگساًی کِ ثب چٌد حبلت:  ًطستتِا ایستتب 
 کبزگس 7اًد.  ٍ  ز حبل کبز تصَیس ضدُخَاثیدُ 

حتبل ًتَعی    ) زعتیي زاثطِ کبزگساى ثتب ّتن   
 کبز هیبى افسا  تقسین گسس: ًیص قبثل هطبّدُ اس:(

ًَز عظیوی کِ اش فضبی کَزُ ثِ پیکسُ کبزگساى تبثیتدُ  
هبّی: هقدس ضخصی: آًْتب  ز زاثطتِ ثتب کبزضتبى      زاثطِ کبزگساى ثب فضبی کبز ضَ  هی

 ّب  ز گسٍ کبزضبى اس:. ضَ  ٍ َّی: آى تعسیف هی

ای   اًسضیحسازت ٍ زاثطِ صٌع: هقدس هدزى ثب  تصَیس عظیوی اش آتص فسٍشاى
 .کِ ثبید هدام تَسط کبزگساى تغریِ ضَ 

ٍ تأکید  ستلطِ   ثس ٍاثستگی چسخِ صٌع: ثِ کتبزگساى 
  ازی ثس کبزگساى  جبهعِ صٌعتی سسهبیِ

ًوبیص اثصاز سب ُ صٌعتی چتَى ثیلتی کتِ  ز  ست:     
 .کبزگساى اس:

زٍش ًطتدُ   زاثطِ کبزگساى ثب صٌعتی کِ ٌَّش ثِ
 اس:. 

کبزگسی صٌع: ٍ ثتبزی کتِ ثتب    عدم زسیدگی ثِ ثخص 
ٍجَ  صتٌعتی ضتدى ّوتِ چیتص ّو ٌتبى ثتس  ٍش       

 ّب ) ز ایٌجب کبزگس( اس:. اًسبى
 ٍ کبزگس  ز حبل اًجبم کبز )یکی اش چطوبًص  ز هقبثل 
حسازت ثب  س: هحبفظ: کس ُ(  ٍ کتبزگس ثتِ حبلت:    
ًطستِ ٍ ایستب ُ  ز حبل توبضب ٍ سِ کبزگس ثب فبصتلِ  

استتساح:  )یکتی  ز حتبل     اش صحٌِ اصتلی  ز حتبل  
ًَضیدى آةا یکی  ز حبل چست ش ىا یکی ًطستِ ثتس  

 سکَ  ز حبل: تفکس(

 زاثطِ کبزگساى ثب عدم زضبی: ٍ خستگی

کِ هطغَل ثتبزگیسی ٍ ختبلی    یلَس اش کبزگساً ًقبضی
پیتبهی   ٍ هطغَل استساح: ّستٌد آالت  کس ى هبضیي
تأثیس زسبًد کِ سخٌبى هبزکس  ز هَز    زا ثِ گَش هی

فسسبی   طبق:کبز ٍ هدزى شًدگی آالت  ز   هبضیيهٌفی 
 .کٌد  زا تکساز هی کبزگساى

ِ  زاثطِ  ٍ  کَزُ )ثِ اهتدا   ٍ  فضبی کَزُ  ز اطساف پیکسُ کبزگساى ای اش قستو:   عٌَاى ًطتبً
 ب کبزگساىثزسبى کبز(   آسیت

کطتبى(     ٍ  کَزُ )آسیت کبز( تٌْب ثِ کبزگساى )شحو:
 هتعلق اس:.

ّبی سب ُ ٍ هعوَلی )شیسپَشا ک:ا ثلتَش( ٍ ًتِ    لجبس
عدم زسیدگی ثِ کبزگساى ٍ عدم تجْیص کبزگبّی ایوي  زاثطِ کبزگساى ثب فقس لجبس کبز

 ّب ى ثسای آ
تتسیي  ًوبیطی سب ُ اش فضبی کبزگبُ هحل کتبز ثتب کتن   

 عٌبصس
زاثطِ کبزگس ثب صٌع: ٍ صٌع: ثب عدم پیطسف: 

 ّبی اًسبًی آى هؤلفِ
تأکید ثس صٌعتی کِ ثب ٍجَ  پیطسف:ا ّو ٌتبى ثتسای   

 ّصیٌِ جسوی ٍ زٍحی  از .ا طجقبت هحسٍم
 ّبی افتب ُ  ّبی ضعیف ٍ ضبًِ  ثدى ثستأکید 

 
ثتب  سخ: ٍ زاثطتِ کتبز   زاثطِ ثدى کبزگس ثب کبز 

 خستگی جسوی کبزگساىتأکید ثس  جبهعِ صٌعتی

 گساهس اثس

هَاجِْ ثب تسکیت هتَزة  تسکیت افقی فضبی تصَیس  ز 
 کبزگساى

قتساز ٍ   زاثطِ صٌعتی آسَ ُ ثب کتبزگساًی ثتی  
 هضطسة

ّبی اًسبًی )ثیطتس زٍاًی(  ز هَاجْتِ   تأکید ثس هؤلفِ
 ثب جبهعِ صٌعتی جدید

عٌَاى صٌع: هتدزى ثتب کلیت:     زاثطِ کَزُ ثِ سبشُ عظین فلصی ا ى ثیطتسیي فضبی اثس ثِ 
 فضبی اجتوبعی جبهعِ

عٌبصس صٌعتی ٍ اّوی: آى  ز هقبثل جبهعتِ  تأکید ثس 
 اًسبًی )الجتِ ثِ ًقد(

قساز ا ى کبزگساى  ز ًیوِ پتبییٌی اثتس ٍ  ز تسکیجتی    
 افقی ٍ هَزة

ٍ  ز جبهعتِ  ازاثطِ کبزگس )اًسبى( ثتب جبیگتبُ   
 تأکید ثس اضطساة اًسبى هدزى  ز هَاجِْ ثب صٌع: صٌعتی

شهتیي ثتِ    ٍسیلِ اثصاز ثلٌد زیختِ ثتس  ّدای: چطن ثِ
 تأکید ثس  حسازت سَشاى هٌطقِ فعبلی: ٍ خطسات کبز زاثطِ کبزگس ثب کَزُ سَشاى عوق تصَیس )هحل قسازگیسی کَزُ ٍ کبزگساى فعبل(

 
 پبل: زًگ گسم  )ًبزًجیا صَزتیا شز (

ّب  ز ثسخی   گرازی ًئَاهپسسیَى  استفب ُ اش ضیَُ زًگ
 ز ّوِ  ّبی ًقبضی ثسای پساکٌدگی زًگ گسم  اش قسو:

 جبی صحٌِ
 

ّبی گسم ثب آتص ٍ حسازت ٍ ّیجبى   زاثطِ زًگ
 تأکید ثس ّیجبى ٍ عظو: کبز صٌعتی ٍ صٌع:

سبختبز 
 هتٌی اثس

گسهب ٍ ًَز   زکِ  یکِ کبزگساً اس: ّبیی  ثس چبلص ایي اثس تأکیدی.  از   ز کبزخبًجبتآگبّی ٍی اش ضسایط سخ: کبز ًطبى اش  0011 گساى  ز ًقبضیلَس اش کبز ًقبضی
. ایي ٌّسهٌد خستگی اس:عولیبت ثِ تصَیس کطیدُ ضدُ ات خطسًوبیطی اش  اٍ  ٍ  ثسیبز شیب  آتصًَزا  .زٍ ّستٌدِکٌٌد ثب آى زٍث  ضدید ًبضی اش فلص هراة کبز هی

تصَیس کبزگساى غیسفعبل ثب حبلتی ًطستِ ٍ خویدُ  . ّد  زا ًطبى هی یًبپریس  ٍاش ُ سبع: کبز  فسسَ گی اجتٌبة تصَیس ُ  ٍعٌَاى اثس هٌفی کبز ثِ تصَیس کطید زا ثِ
هتص   ز پبیتبى ستدُ ًتَش ّن       ٍ  ز حبل استساح:  ز کٌبز سبشُ عظین ذٍة فلصات ًطبى اش تسلط صٌع: ٍ هبضیي ثس کبز ٍ شًدگی کبزگساى ٍ خستگی آًبى اش کبز ثی

 گراز .  سستبسس صحٌِ پساکٌدُ ضدُا التْبة سَشاى فضبی ثستِ کبزخبًِ زا ثِ ًوبیص هی ّبیی ثس   اضتِ ٍ فضبی آکٌدُ اش  ٍ  ٍ آتص کِ ذزات آى ّو َى تسکص

جد ول 1- تحليل گفتمان نقاشی كارگران معد ن، 1900.
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جد ول 2- تحليل گفتمان نقاشی كارگران معد ن، 1895.

ترنم تقوی  و همکار

 )1895لوس (اكسيميليان م كارگران معدن

 هاي بياني ارزش اي هاي رابطه ارزش هاي تجربي ارزش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واژگان اثر

طـاقي   صـورت  بهزان اي سو نمايي عظيم از فضاي كوره
 به مثابه نمايي از محراب)دار ( قوس

كه بـه تقـدس    اي  فلسفهرابطه صنعت جديد با 
 پردازد. امر كار مي

اين نقاشي بازتابي اسـت از   :دادن صنعتمقدس نشان
دانسـتن  ايد آنارشيستي كه در عين ظالمانهعق   گانه  دو

آن بر زندگي كـارگران، وجـود    تأثيرزندگي صنعتي و 
شـهر خـود     ماشين را براي كاهش كار سخت در آرمان

 دانست.  ضروري و مقدس مي
: نشسته، ايستاده و در چند حالتپيكر كارگراني كه با 
 كارگر 9اند.  حال كار تصوير شده

 رابطه كارگران با هم
اي كـه بـيش از كـاري     تقسيم كار ميان افراد و رابطـه 

 رسد. متعامل و دوستانه به نظر مي
ر عظيمي كه از فضاي كوره به پيكره كارگران تابيـده  نو

 شود. مي
 رابطه كارگران با فضاي كار

ماهيت مقدس شخصيت آنهـا در رابطـه بـا كارشـان     
 ها در گرو كارشان است. شود و هويت آن تعريف مي

 تصوير عظيمي از دود غليظ و آتش فروزان
 عنوان بهرابطه صنعت مقدس مدرن با آنچه كه 

 .شود مدرنيته شناخته مي بزارآسيب ا
 هاي بياني قدرت انساني  بر مشخصه تأكيد

نمايش ابزار ساده صنعتي چـون بيلـي كـه در دسـت     
كارگران است و سطلي كه ميان ديگـر كـارگران قـرار    

 گرفته

نشـده   روز بهرابطه كارگران با صنعتي كه هنوز 
 است. 

عدم رسيدگي به بخش كارگري صنعت و بـاري كـه بـا    
د صـنعتي شـدن همـه چيـز همچنـان بـر دوش       وجو

 ها (در اينجا كارگر) است. انسان
گروهي از كارگران در حال كـار و گروهـي از آنـان در    
حال مشاهده و گفتگو هستند. تعداد كارگراني كه كـار  

كنند كمتر از تعداد كارگراني است كه اسـتراحت و   مي
 كنند. گفتگو مي

ر از كار بـدني و  ت رابطه كارگران با آنچه كه مهم
 اي است. بيشتر انديشه

ها  و گفتگو در ميان انسان تأملبر قدرت تعامل،  تأكيد
 طبقات محروم و در اينجا كارگر) (باألخص

 امتداد دود فضاي كوره در اطراف پيكره كارگران
اي از قسـمت   نشـانه  عنوان بهكوره (رابطه دود 

 رسان كار) با كارگران  آسيب
زحمت كشان) كارگران (كار) تنها به آسيب كوره (دود 

 متعلق است.
هاي ساده و معمولي (زيرپوش، كت، بلـوز) و نـه    لباس

 لباس كار
 رابطه كارگران با فقر

عدم رسيدگي به كارگران و عدم تجهيز كارگاهي ايمن 
 ها ن براي آ

نمايشي ساده از فضاي كارگاه محـل كـار بـا كمتـرين     
 عناصر

صنعت با عدم پيشرفت  رابطه كارگر با صنعت و
 انساني آن هاي مؤلفه

بر صنعتي كه با وجود پيشرفت، همچنـان بـراي    تأكيد
 طبقات محروم بار و هزينه جسمي و روحي دارد.

 هاي كشيده، عضالني و بلند  بر بدن تأكيد
رابطه بدن كارگر با كار و رابطـه قـدرت بـدني    

 كارگر با جامعه صنعتي

سالمي كه بـراي چرخانـدن   هاي جوان و  بر بدن تأكيد
بـر اسـتثمار    تأكيـد (شـود.   چرخ صنعت استفاده مـي 

 )سالمت توسط صنعت
پشت به تصـوير و رو بـه كـوره تصـوير      اكثراًكارگران 

 اند شده
رابطه كارگران با كوره يا انسان با كار (انسان با 

 صنعت)
بر ماهيت و هويتي كه از انسان ايـن دوره تنهـا    تأكيد

 شود. ساخته ميكارش  واسطه به

 
 
 
 

 گرامر اثر

تركيب افقي فضاي تصوير در مواجهه با تركيب مـورب  
 كارگران

قـرار و   رابطه صنعتي آسوده با كـارگراني بـي  
 مضطرب

انساني (بيشتر رواني) در مواجهـه   هاي مؤلفهبر  تأكيد
 با جامعه صنعتي جديد

 دادن بيشترين فضاي اثر به كوره
صنعت مـدرن بـا كليـت     عنوان بهرابطه كوره 

 فضاي اجتماعي جامعه
بر عناصر صنعتي و اهميت آن در مقابل جامعـه   تأكيد

 انساني (البته به نقد)
قراردادن كارگران در نيمه پـاييني اثـر و در تركيبـي    

 افقي و مورب
انسان) بـا جايگـاه او در جامعـه    كارگر (رابطه 

 صنعتي
 ا صنعتبر اضطراب انسان مدرن در مواجهه ب تأكيد

جداسازي فضاي كار كوره و فضاي استراحت كارگران با 
 يك خط افقي

رابطه نزديك كار و اسـتراحت (پيونـد كـار و    
بر فاصله  تأكيدو   استراحت در جامعه صنعتي)

 بيننده تا كارگر

بر فضاي كار (كوره در اينجا و صـنعت در حالـت    تأكيد
ــا   كلــي) و رابطــه نزديــك و مــوزون و متعــادل آن ب

 ستراحتا
 پالت رنگ گرم  (نارنجي، صورتي، زرد)

ها در برخي   گذاري نئوامپرسيون  استفاده از شيوه رنگ
هاي نقاشي براي پراكندگي رنگ گرم در همه   از قسمت

 جاي صحنه

هاي گرم با آتش و حرارت و هيجان   رابطه رنگ
 و صنعت

 بر هيجان و عظمت كار صنعتي تأكيد

 
ساختار 
 متني اثر

بازتابي از شرايط سخت كاري در  معادن و كارخانجات ذوب فلزات است با اين وجـود نحـوه قرارگيـري     1900همانند تصوير  1895 گران در نقاشيلوس از كار نقاشي
گر، به سـتايش عظمـت و شـكوه    رسد كه لوس در اين اثر بيش از نمايش سختي كار كار  تري برخوردار بوده و به نظر مي  از حالت فعال 1900كارگران، نسبت به نقاشي 

نمايشي از اشتياق او به هيجان زندگي ماشيني است. تصوير نقاشي شده توسـط لـوس    زمينه پسآالت صنعتي پرداخته و  انفجار نور نارنجي در   كارخانجات و ماشين
 .انـد   كارگران را به خـدمت گرفتـه   ،برداري  بهره ابزار عنوان بهند كه ، بلكه كساني هستاند  كارگراننيستند كه عامل بدبختي ها   ماشيناين بيانگر اين موضوع است كه 

دهـد،    بندي تصوير كه كارگران را در عين استراحت در چينشي فعال نمايش مـي   هاي عضالني و تركيب  هاي درخشان و ضربه قلموي پرهيجان و بدن  استفاده از رنگ

نتيجه
چنانچه د ر مبانی نظری پژوهش مطرح گرد ید ، تحلیل گفتمان انتقاد ی، 
و  موقعیتی  بافت های  زبانی،  ویژگی های  صرف  توصیف  از  فراتررفتن  با 

زمینه ای مؤثر بر شکل گیری گفتمان اثر را مورد  مطالعه قرار می د هد . د ر 
تحلیل گفتمان یک اثر، واحد های تحلیل، شامِل متن )اثر هنری(، بینامتن 
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قهرمانی)پهلوانی(، آوانگارد  ناب  گرا، آوانگارد  راد یکال و پست آوانگارد ؛ و بحث خود  

را از آوانگارد  پهلوانی آغاز نمود ه و ریشه  های آن را د ر اند یشه  های سن سیمون 
و عبارات او جستجو می  کند : بر ما هنرمند ان است که د ر مقام آوانگارد  شما را 
خد مت  گزاریم ]...[ آن  گاه که بخواهیم اند یشه  های تازه د ر میان مرد مان بپرورانیم، 
آن  ها را بر مرمر یا کرباس نقش می  کنیم ]...[ و بد ین طریق بیش از هرچیز د یگری 
نفوذ برق  آسا و پیروزمند انه اعمال می  کنیم ]...[ اگر امروز کار ما هیچ می  نماید  
یا د ست  کم بسیار ثانوی، به د لیل فقد ان آن چیزی د ر هنرهاست که برای توان 
و برای موفقیت آن  ها اهمیت اساسی د ارد  و آن محرکی عام و اند یشه  ای کلی 
است )جنکس، 51،1373؛ Saint- Simon, 1970, 121(. »محرک عام و اند یشه 
کلی« البته پیشرفت اجتماعی بود ، پیش رفتن به  سوی سوسیالیسمی آوانگارد ، 
سو و مقصد  آن را به  د ست می  د اد . بد ین ترتیب به هنرمند  و معمار، وظیفه  ای 
مهم واگذار شد  و آنان پیام  آوران تحول پیش  پیش جریان حاکم شد ند ]...[ بعد ها 
مارکس نیز د ر بیانیه کمونیستی، همین نقش آوانگارد  را برای حزب کمونیست 
L, avant- قائل شد  و بسیاری از روزنامه  های راد یکال فرانسه پس از 1848 عنوان
garde را به نشانه پوزیتیویسم سیاسی خود شان برگزید ند  )جنکس، 1373، 52(.

و  نویسند ه  فیلسوف،   )1778-1712(  Jean-Jacques Rousseau  .20
آهنگساز فرانسوی.

اقتصاد د ان و  فیلسوف،   )1809-1865(  Pierre-Joseph Proudhon  .21  
جامعه شناس فرانسوی.

22. England.
Blandford Fletcher .23 )1858-1936( نقاش انگلیسی.

Fernand Pelez .24 )1843-1913( نقاش فرانسوی  االصل اسپانیایی.
 25. Homelessness.

Erik Ludvig Henningsen .26 )1855-1930( نقاش و تصویرگر د انمارکی.
27. Evicted Tenants.

28. برخی منابع به بررسی تصویر فقر د ر آثار هنر بصری پرد اخته  اند  همچون 
کتاب برینگر )2005( با عنوان کارگران مشغول کارند : هنر و کارگر د ر د وران 
ویکتوریایی، به رابطه کار و هنر و تغییر مفهوم کار د ر طول قرن نوزد هم بریتانیا 
پرد اخته است. د ر این کتاب، به بازنمایی تصاویر کارگران روستایی کارگران صنعتی 
و کارخانه  ای پرد اخته و سهم و جایگاه آن  ها د ر فرهنگ بصری مورد  بحث قرار د اد ه 

زیباشناسی تصویر کارگر د ر آثار نقاشی سه د هه پایانی سد ه نوزد هم؛ تحلیل 
گفتمان انتقاد ی آثار ماکسیمیلیان لوس

ماهیت  به  متنی  واژگان  و  نشانه ها  با  محقق  و  است  اجتماعی  بافت  و 
بافت های گفتمانی مسلط بر جامعه و منازعات گفتمانی د رون مید ان های 
قد رت می رسد . د ر خوانش ما از وضعیت اجتماعی سه د هه پایانی سد ه 
د ر  مارکس  د وگانه  آرای  به  آن،  غالب  گفتمان های  مطالعه  و  نوزد هم 
خصوص تأثیر منفی کار صنعتی بر زند گی کارگران و د رعین حال ستایش 
او از ماشینیزم پرد اختیم و د ر بررسی هنر سد ه نوزد هم  تأثیر سخنان 
مارکس و رهروان او را د ر پیوند  میان تصویرسازی زند گی مد رن د ر هنر 
سد ه نوزد هم و پرسش های شکل گرفته د ر ذهن طبقه اجتماعی متوسط و 
فرود ست جامعه مشاهد ه کرد یم. صحنه های کار روستایی، قحطی، بیماری، 
فقر، بیکاری، اعتصاب کارگران و... از جمله موضوعاتی بود  که هنرمند ان 
سد ه نوزد هم د ر اجرایی رئالیستی، طبیعت گرا و د ر نهایت امپرسیونیستی 
و نئوامپرسیونیستی به تصویر آن پرد اختند . د ر واقع این هنرمند ان د ر خط 
مقد م فعالیت های اصالحی و د ر تالش برای استقرار نظمی نوین، از هنر 
خود  برای مقابله با مشکالت اجتماعی استفاد ه می کرد ند  و امید وار بود ند  
که با نقاشی و ثبت صحنه های د رد ناک زند گی و ارائه آن د ر معرض د ید  
مخاطب، گفتمانی انتقاد ی را شکل د اد ه و با ترویج اهد اف مد نی، منجر به 
تغییرات اجتماعی گسترد ه تر شوند . د ر این برهه اما شاید  هیچ هنرمند ی 
به اند ازه ماکسیمیلیان لوس، آثارش د ر همایند ی با اند یشه مارکس شکل 

نگرفته باشد . تحلیل انتقاد ی نقاشی های لوس از کارگرانی که مشغول کار 
د ر کارخانه بود ند  پیامی را به گوش می رساند  که سخنان مارکس د ر مورد  
تأثیرات ماشین آالت د ر صنعت مد رن را تکرار کرد ه و  نقاشی های او را 
به تصاویری انتقاد ی از کار صنعتی طاقت فرسای کارگران و د رعین حال 
تبد یل  انسانی  اهد اف  پیشبرد   د ر  نوین  تکنولوژی  و  ماشین  ستایش گر 
می کند . تصویر مرد ان خسته و نحیف با ماهیچه های فرسود ه و شانه های 
افتاد ه، نمایش نور و گرمای جان فرسا و مرد انی د ر حال رفع عطش و د ستانی 
د ر مقابل چشم برای ممانعت از آسیب احتمالی و تضاد  ابعاد  انسانی د ر مقابل 
سازه های عظیم صنعتی، همه و همه، ابزار د ست هنرمند  به منظور تأکید  بر 
استثمار سالمت کارگران توسط صنعت و کار سخت و طاقت فرسای آن ها 
د ر محیطی فاقد  امنیت است. اما د ر این تصاویر د ر عین حال نمایشی از 
ستایش هنرمند  از عظمت ساختار صنعتی و نماد ی از تقد س کار به عنوان 
تالشی آزاد انه و جمعی به چشم می خورد . نمایشی که هنرمند  آن را د ر 
تصویر کوره ای عظیم با طاقی قوس د ار به مثابه محرابی مقد س، کار جمعی، 
بد ن های عضالنی و کشید ه، تأکید  بر اثرات خیره کنند ه نور و رنگ د ر فرآیند  
ذوب فلزات د ر امواجی از رنگ های آتشین د ر اجرایی متفاوت از سبک های 
هنری رایج زمانه و د ر قالب سبک انقالبی نئوامپرسیونیسم به تماشا گذاشته 

است.
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است. هم چنین چاپمن و مکنباخ )2002( د ر مقاله »فقر و نقاشی: بازنمایی  هایی د ر 
سد ه نوزد هم اروپا«، به تفسیر تصویر فقر د ر نقاشی قرن نوزد هم اروپا پرد اخته  اند .

 Jean-François Millet .29 )1814-1875( هنرمند  و نقاش فرانسوی.
 30.The Cleaners
 31.Potato Eater
32.The Floor Scrapers

Gustave Caillebotte .33 )1848-1894( نقاش فرانسوی.
34.The Flax Barn at Laren

Max Liebermann  .35 )1847-1935( چاپگر و نقاش آلمانی.
36. The harvest in Andalusia
Gonzalo Bilbao Martínez      .37 )1860-1938( هنرمند  نقاش اسپانیایی.

38.  Laundresses
Abram Efimovich Arkhipov .39 )1862-1930( هنرمند  رئالیست روسی.

40.Turpitudes Sociales.
41.General Strike.

Eugne Jules Joseph Baron Laermans .42 )1864-1940( نقاش بلژیکی.
43. After a Strike.

Jose Uria y Uria  .44 )1861-1937( نقاش اسپانیایی.
45. Giuseppe Pellizza da Volpedo )1868-1907).
46. The Fourth Estate )1901).
47. Charleroi.  

Anarchism  .48 )اقتد ارگریزی(.
49. The Steelworks.
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Marx meant of the masses, the industrial workers of 
consciousness who were able to change living conditions and 
control the production cycle. He did not blame the machine 
industry for the class gap, and argued that the dominance of 
the ruling class over technology had changed its nature in its 
favor. The difficult work, low wages and living problems of 
the workers, as the most important drivers of the industrial, 
production and economic cycle, have historically fueled 
labor strikes and protests. Class conflict and social injustice 
resulting from capitalist domination led to struggles and 
strikes of the working class, and these protests in 1864 
with the establishment of the first international workers 
'organization and finally in 1871 with the formation of the 
first workers' commune government. Meanwhile, the events 
of the last three decades of the nineteenth century turned art 
and literature into a platform for reflecting the social and 
political conditions of the time. The works of art created 
in this historical period narrate the critique and display of 
daily life, the problem of labor and injustice of the capitalist 
society, the life of working women and children, and the 
description of the demands and struggles of the working 
society, their encouragement to reach a world without 
Exploitation. The question that arises here is what is the role 
of Marx's philosophical views in the creation and production 
of works of art related to the working class? According to 
the research, the structure of art in the last three decades of 
the nineteenth century was the beginning of the impact of 
art on Marx's practical philosophy in the field of machine, 
technology, social relations and the description of society 
in the machine in the field of labor and capital. According 
to Marx, advanced machine tools did not cause a change in 
social hierarchy and class distance, but rather the domination 
of the ruling class over technology, which changed its nature 
in its favor. The approach of social art at this time was the 
working class's awareness of its situation, the departure from 

perpetual passivity, the challenge of the dominant discourse 
and critique of capitalist society, and at the same time in 
the late nineteenth and early twentieth centuries the praise 
of mechanism as a tool in It was to facilitate the life of the 
workers and not as a tool in the monopoly of capitalism. To 
explain the hypothesis, Maximilian Luce's paintings have 
been read using Norman Fairclough's theory of critical 
discourse. According to the result, a critical reading of 
Loos's paintings of workers working with machines sends 
a message that reflects Marx's remarks about the effects of 
machines on modern industry, and his paintings criticize the 
exhausting industrial work of workers and at the same time, 
he admires the machine and new technology in advancing 
human goals.  This research is considered as a basic-
theoretical research and based on its nature and method, 
it is descriptive-analytical and the method of collecting 
information is library.

Keywords
Working Class, Social Painting, Critical Discourse, Maxim-
ilian Luce, Marxism, Nineteenth Century.
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