
 

1 

 

 

  های کته کلویتسشناختی به نقاشینگاهی جامعه
  بیگی سید وحید میره                                                                                             

 

 چکیده

ه های کتفرویدی، به تحلیل نقاشی -متن حاضر در تالش است تا با استفاده از مبانی نظری مارکسیستی 

ای زیسته که از بهزیست و با توجه به تجرکلویتس، نقاش آلمانی است که در قرن نوزده می. کلویتس بپردازد

هایی سوسیالیستی به بازنماییِ انتقادیِ معضالتِ اجتماعیِ عصر خویش و نیز آثارش با آرمان جهانی داشته،جنگ

از گرا، با رویکردی واقعدهد که این آثار تحلیل حاضر نشان می. هایی خاص متمرکز گشته استبر تبعیض

 . شوندپرداخته و از سویی گاه خود بازنماگر ایدئولوژیِ نقد شده می سویی به انتقاد از برخی امور

 

 مقدمه 

ی هنر و واقعیت ی رابطهمناقشه ی اصلی درباره "هنرجامعه شناسیِ "و نیز  "نقد هنری"گوناگونِ  مکاتبِمیانِ 

های  نظریهخواهد  که می ،شناختیی جامعهتبیین این رابطه بود، اما فلسفه رها، فلسفه عهده دارِپیشت. بوده است

تشریحِ چگونگی تکوینش  باای را پنداشته شده استعالییهنریِ ، هر امرِ شناسی را بر روی پایشان بنشاندزیبایی

 .کندزدایی میاسطوره ارتباطات و مناسبات اجتماعیطیِ زمان  ولِدر ط

دارای جایگاه و ها، تایپها و آرکینیست، گویی همچون مُثُلمشخص  یدارای زمینه و زمانه امرِ استعالیی

شناسی خاص هستی دلیلِبه  شناسیاما جامعه. شودو سرمدی و واال پنداشته میای فراتر از دنیای واقع هنگامه

ی مصنوعاتِ فرهنگی حیطه یده های بسیاری را درچنین نگرشی، پد. زندسیِ امور الهوتی سر باز میاز برر خود

. کندها در طولِ زمان تلقی میهایِ جمعیِ انسانها و معنادهیفعالیتی تهرا ساخته و پرداخ هنردهد و قرار می

                                                      

 نحوة ارجاع به مقاله  - 1

 ، منتشر شده در"های کته کلویتسشناختی به نقاشینگاهی جامعه"؛ (1931)سیدوحید  بیگی، میره
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جامعه شناسیِ . ی خود دارای ارتباطی استگمان با زمینه و زمانه هنری، بی ای چون اثرِبر همین اساس، برساخته

 .را بکاود و بنمایاند ی مذکوربا مفروض گرفتن چنین گزاره ای، می رود تا چگونگی و چند و چونِ رابطه هنر

به طُرُق متفاوتی در  -جدای از ادعاهایِ خودآگاهانه در باب رویکردشان در قبالِ واقعیت -های نقاشیسبک

 گراآرمان/به اصطالح متعهد یا گرا وقعخود را وا ،سبک یک ممکن است. اندحال تأثیر و تأثر با واقعیت بوده

هایِ ها و تبعیضمانندِ نابرابری)برد میرنج  ای باشد که از آنعیقنقدِ زندگانیِ وا/و خواهانِ بازنماییتلقی کند 

یا اینکه مقیّد به امور واقعیِ زندگانی نباشد و هنر را به هدفِ هنر طلب کند، اما . اما چنین عمل نکند( اجتماعی

که در هر یک از مواردِ فوق، ویژگیِ خاصِ هنر که باعث  به ذکر استالزم . اش را بازنمایی کند استه جامعهناخو

شکنِ آن  نر متعالی پذیرفته شود، ذاتِ ذاتبه عنوان ه، ت امور بیرونیالجدای از دخ هر عصر،می شود در 

 . است( یعنی تخیل)

 اشو زمینه و زمانه  کته کلویتس

سیزده سالگی  از. در پروس شرقی به دنیا آمد  در کونیگسبرگ 7681ویتس در هشتم جوالی  کته اشمیدت کل»

. ی آنجا کسب کندی هنرای یک ساله را در مدرسه هتا تجرببه برلین رفت   766به طراحی پرداخت و در 

 «ده کردپدرش در او زن( گفته استهمچنان که خود وی )به تعهد اجتماعی را  انگیزه گرایش این هنرمند

 سازی نیز حکاکی و مجسمه عالوه بر طراحی، بهوی . زیرا پدر، فعالی سوسیالیست بود(    :81 7مهاجر، )

به خوبی ( "جنگ دهقانی"و"هابافنده" همانند)گذاشت یهایش م هایی که بر مجموعه طراحی منا. پرداختمی

بوم همواره یک زن  ، قهرمانِ"یجنگ دهقان" طراحیِ در مجموعه. هستنداش  ی گرایشاتِ اخالقیکننده منعکس

ترین  یکی از مهم. های او داردین بسامد را در طراحیکاراکترهای زن و کودک بیشتردر واقع  .(همان) است

 پیامدِوی فقر و قحطیِ . اش کشته شدندکه در آن پسر نوجوان و نوهبوده های زندگیِ او جنگ جهانی تجربه

پرداخت در  ی بیمارانِ فقیری که شوهرش به مداوای آنها میها مشاهدهاین جنگ را لمس کرد و عالوه بر

او عضو شورای هنری کارگران شد که به حزب سوسیال ». اش به جهان مؤثر بودندگاهِ هنریروحیه و ن

                                                      

در واقع آنچه امر هنری را از امر روزمره . آفریند متعارف معاصر و پیشین را شکسته و امری نو میهای  به گمان نگارنده، ویژگی اصلیِ هنر این است که چهارچوب  -  

به همین دلیل . اند ای خاص، به بدعتی خاص دست زده اند که در حوزه در طول تاریخ نیز بیشتر آن آثاری هنرِ ناب قلمداد گشته. کند همین آفرینشِ تازگی است متمایز می

ای را معیارِ هنرِ  ای نوآوریهای ویژه ی حضور، هر جریانِ هنری به تناسب زمینه و زمانه. جهانشمول وجود ندارد که امر هنری را از امر غیرهنری متمایز کند است که معیاری

های رایج و  شکنیِ آن، یعنی درهم شکستن ماهیت ا، ذاتتوان تنها ذاتِ هنر ر ها و مکاتب، می بدین ترتیب، و با توجه به کثرتِ معیارها به تعداد جریان. متعالی قرار داده است

 .های نو قلمداد نمود خلقِ ماهیت
4- Käthe Schmidt Kollwitz 
5- Kounigsberg 
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به عضویت فرهنگستان هنرهای پروس در آمد و نخستین زنی بود که به  1 71در . دموکرات آلمان وابسته بود

گرد وسیع هنرمندان و روشنفکران پی   71از تسلط حزب نازی در سال پس ». (پدیاویکی)«مقام رسید این

هزاران هنرمند و نویسنده یا به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند و یا در . مستقل و آزاداندیش شروع شد

محکوم سکوت و انزوا  ودند، بهعده اندکی که در کشور مانده ب. گریز از وحشت نازی کشور را ترک کردند

، او که برلین، پایتخت رایش سوم. سره محروم شد لویتس یکی از آنها بود، که از فعالیت هنری یککته ک. شدند

ایان کرد و به امید پ برد، در سکوت طراحی می ی پیری در اندوه و تنهایی رنج میهارا ترک کرده بود در سال

 .درگذشت   71پیش از پایان جنگ جهانی دوم در و (http://www.dw.de)«شمرد یافتن جنگ روزها را می

تجربه شرایطِ بحرانیِ جامعه و اتخاذِ موضوعِ اخالقیِ طبیعتاً 

با مسئولیت و هنرمند را  تواند آثار یکمی مسئوالنه در قبال آن،

سوسیالیستی  گرایشاتیی کلویتس بی گمان دارا. دهدپیوند  رسالت

هایِ از نابرابری -های نابرابری نفی کنندهگرایشات این . است

تحت تأثیر چنین گرایشاتی، هنرِ . است -اقتصادی گرفته تا جنسی

گیری کرده و مسائلِ کلویتس آشکارا در قبال وضعیتِ جامعه موضع

با دردی تا مخاطبان را به هممی نمایاند عمومی را در آثارش 

و مسببین این شرایط  دفراخوانهایِ سیاهِ زندگیِ فرودستان واقعیت

 .را به نقد کشاند

 

 تحلیل آثار

او . هاستاش از همین طراحیخود می پرداخت، برخی از آثار مهمکلویتس بارها و بارها به طراحی از چهره ی 

شود بازنموده میدهد، سیمایی رنجور و غمگین خود، غالباً زنانگیِ متعارف را نشان نمی سیمایدر طراحی از 

زن در تمامیِ است که بازنمایی او از جاین  مهمی و نکته. شبیه است دلبرکانِ جذاب به مادران فداکاربیشتر  که

در آشوب، که به وضوح در حال تقال برای زیستن، در حال شیون بر  و زنی رنج دیده .آثارش این چنین است

به  .رویی با مرگ استک و یا روبنااش، فرار از امری هولتن متحیرانه و هراس آلود به محیطکودکانش، نگریس

: کند می طراحی در قالب سه مسئله و این رنج رادهد، ی آثار او را شکل میرسد که رنجِ بشر بُن مایهنظر می

 .«کودک/زن»و « مرگ»، «گرسنگی/فقر»
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 ای انسانبر بود، معنایِ مرگگسترش و وسعت  در حال در آن داریزیست که سرمایهای میس در جامعهکلویت

ی سنتی که مرگ را توجیه زیرا پیوندهای الهیاتیِ جامعه. استی سنتی تر از جامعهنیراای بحدر چنین جامعه

زدایی از جهان طی فرآیند افسون کندمی

تغییر ترتیب بدین. شوندیرنگ مکم

این  مرگ را برای انسانِ ،ساختار فرهنگی

-میبیش از پیش به یک مسئله بدل  ،عصر

گمان بر کلویتس که این تغییرات بی .کند

زیسته، تأثیرگذار بوده  در این دوره می

های با وقوعِ جنگ اوعالوه بر این، . است

 آمیزمرگ و میر در ابعادِ فاجعه و جهانی

ذهن بشر  :ی مرگ درگیر ساختسرش، ذهنِ وی را به شدت به مسئلهمرگِ زودهنگام پ یو تجربه روبرو شد

هنگامی . است روکند که با شوکِ عظیمی روبدرک می موقعیتیمرگ را متفاوت از آن  ،زندگانی در حالتِ عادیِ

های زندگی لحظه -ترس و ناامیدی نه تنها لحظهشود، فضای رو میهمچون جنگ روبهای با بحرانی هکه جامع

 . یابدگیرد، بلکه در هنر نیز جریان مییروزمره را دربرم
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متریال ی او از استفاده. شدت تخت تأثیر قرار دادی او را به عواطفِ مادرانه ،انیاکِ جنگ جهتجربه دهشتن

هایی که ی انسانفضای سیاه و ناامیدانه انتخاب درخوری برای به تصویر کشیدنِ ای طراحی،بر (ذغال) مناسب

مرگ کودکان خویش  الخصوص رنج مادرانی که دربوده است، علیفرسایند و از رنجِ این امر میرو با مرگ روب

 :نشستندبه سوگ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

مرگِ بسیاری از مردان و بیوه شدن  

، همسرانِ بوداز تبعاتِ جنگ شان  همسران

ی خود را در فقیری که کودکانِ مرده

در طرح های  اند، دائماًآغوش کشیده

دک زن و کو. گردند کلویتس تکرار می

 :کاراکترهایِ دائمی آثار اویند

 

 

ساختگیِ این فرهنگ، در حاشیه ها و کودکان در سیرِ برتوسط مردان برساخته شده است و زن ،معاصر تمدنِ

نگاه کنید به )حاصلِ پیشرفت عقالنیتِ مذکر بودند آن، روشنگری و عقالنیتِ تکنولوژیک متقاعبِ. اندمانده
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چه در گذشته و  –ار و پنهان ی که زن را به صورت آشکمسلط عقالنیت. ( 1 7؛ بوردو در کهون،  61 7لوید،

این عقالنیت  از پیامدهایِجهانی  هایجنگ .پنداشتشینی دنیایِ اندیشه مینمستحقِ حاشیه –چه در آینده 

زنانی که گویی پس . کشید ا به تصویر میکلویتس این زنان ر. را قربانی خود ساخت عقالنی بودند که زنانغیر

 :هراسندی دوباره میاند و از رسیدنِ ناگهانیِ بال ا در پناهِ خود گرفتهر یادگارِ وی کودکانِاز مرگ معشوق، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر نشان داده با سادگیِ هرچه تمام ،اخته نداردی مردسپناهی در دنیایِ پرآشوبِ مدرنیتهای که  هدید رنجزن 

وزیع شده، به صورت ر تای که به صورتِ نابرابگی قشری از زنان از امکاناتِ اجتماعیبهرهشود، بی می

ند و به هیچ ویی زنان در حبابی گرفتارگ. شودهی از وسایل زندگی نمایش داده میمند و فضای تُفیگورهایِ رنج

 .چیز دسترسی ندارند، بدنِ آنها سراسر غیر جنسی و خموده است

 

ی زندگی بع، نماد و نمودِ غریزهرا از لحاظ منبه زن و کودک  8نهادشباهتِ  و ای روانگاوانه بنگریم، هاگر با دید

فروید در کتابِ . قرار می گیرد که حاملِ فرهنگِ مردانه است 1یفرامن، در مقابلِ نهاد. بودن مفروض بگیریم

 واقع، در ( 1 7فروید، )دهد میهای آن جریانِ رشد ذهنِ کودک و رشدِ تمدن را مقارن قرار ماللتتمدن و 

هایی همچون گیرد و طی مکانیسمقرار می فرامنی تحت سلطهنهاد ت، جریانِ رشد شخصی همان طور که در

قربانیِ  -که جنگ های جهانی را در پی داشت-زن و کودک در جریانِ تمدنشوند،  تصعید امیالِ ناآرام کنترل می

                                                      
6 -ID 

7 -Super ego 
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سازِ  هایِ موجهایدئولوژیزیرا این عقلِ مذکر بود که . مردها شدند

س به بهترین وجه مظلومیتِ هایِ کلویت و طراحی .جنگ را ساخت

زنانی که بر کودکانِ مرده . کشد ان را در این فرایند به تصویر میزن

-می او چهره هایی که .اند و از خشونتِ مردان در رنج گریند می

-بیهایی صورت. اندآفریند، همواره پریده رنگ و خسته و گرسنه

در سیمای  هایی که هایی خیره بدون لبخندها و دلخوشیرمق با نگاه

از ، گویی این هنرمندکاراکترهای . افرادِ ثروتمند منعکس است

برند، گیسوی زنان بلند و مرتب و اغواگر نیست،  سوءتغذیه رنج می

های  اگر مخاطب نقاشی. نمایدلیده و کنده شده میکثیف و ژو

در  ،دسایر کارهای او را اجماالً بنگر ی این تحلیل وگزیده شده

لطیف،   ی بورژوادر طبقه  ها کهدست. هاستچهره و بیش از آن بر فُرمِ دست مِاو بر غتمرکز که  خواهد یافت

های کلویتس گویی بازنماییِ نقاشی. خشن، زمخت، کثیف و ترک ترکی پرولتاریا اند و در طبقهتمیز و مرتب

این ستم در ابعاد  .د بر زنمصادف است با ستم مر یطبقات ین ستمگریاول: انگلس هستند که این نقل قول ژرفِ

های جهانی توسط عقل مذکر و در ابعادِ کالن طیِ آفریدن جنگ و( نقاشی فوق) خُرد، طی خشونت در خانه

 :شوداعمال می( های ذیلنقاشی)پیامدهای آن برای زنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیالیسم تخیلی گرفته تا از سو)های سوسیالیستی فقر و گرسنگی مضامینی است که در ادبیاتِ تمامی آرمان

به ویژه  جنگغیرنظامیِ ی قربانیانِ کلویتس فقر و قحطی و جنگ و مسئله. حضور دارد( ترِ آنعلمی هایِ نسخه
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ی و نفیِ جامعه برد،اش به کار میگ و نیز نظامِ اقتصادیِ زمانهمجموع در  نقدِ فرهنرا در  زنان و کودکان

ستمِ اقتصادیِ پیامدهای غیر قابل بخششِ جنگ و سی)اش  هی اجتماعی زمانهاغلو در سیاهی/خویش را با تأکید

 .دهدانجام می( نابرابر

های د و به وضوح خواهانِ زدودنِ جنبهوی چه در عقاید رسمی و چه در آثارش در همین راستا عمل کر

. تر کُنَد بودخود حساسن را به اوضاع اجتماعیِ تخدیریِ هنر و ایجاد هنری انتقادی و توانمندساز که مخابا

هایی بازتوزیعِ ثروتبایست برای قیام و دیدند و می دارای زیان میرانی که در نظام نابرابرِ سرمایهکارگبازنماییِ 

های خود را تیز کنند تنها بازنماییِ مثبتِ جایگاهِ مردان در کارهای  داس حاصل کار آنها است،که در اصل 

 را به عنوانِ یکشاید به این دلیل که نظام خانواده ) جاست که خود کلویتساین توجه نکته ی جالب .اوست

همواره رسد و به تناقض می (درک ننموده بود بازتولیدگرِ نقشِ فرودستِ زنان است کهداری  ایدئولوژیِ سرمایه

 .کشد نه زنان راگر به تصویر می ان را منجی و قیاممرد

 
پس از نابودی و گویی  ،برگرفته، خشمگین و پرچم به دست مردانِ داسدر تابلوی آغاز شورش، برای نمونه 

ی برهنه و  در این میان پیکره. ندل پیشروی برای درهم شکستنِ بیشتردر حا هاسوزاندنِ بعضی از کارخانه

را اند مشعلی است و از آتشی که مردان افروخته وارِ یک زن در آسمان و هم جهت با مردان در حال پرواز فرشته

در  کشید، هایش پیامدهایِ آن را به نقد می ای که کلویتس در سایرِ نقاشیتقسیمِ کارِ جنسی. روشن کرده است

قوتِ قلب دهنده، از آتشی /ی شورش در نقش حامیهنه در حاشیهزنِ بر. شوندمیاینجا توسط خودش باتولید 

ابزارِ )را بر دوش گرفته و مردان داس کودک ن،یا در تابلوی بعدی ز .گیرد که مردان برافروخته اند شعله برمی

 .را در اختیار دارند( جنگ و کار
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جه ارائه گردیده و اوضاعِ اما با این حال، نقدی که هنرمند آگاهانه در پیِ ابراز آن بوده است، به بهترین و

ای که آدمیان به در جامعه. ه استه تصویر کشیده شدزده بی بحرانارگران، زنان و کودکان، در جامعهبارِ ک اسف

های آفرینند، آرمانمیو در بلندمدت برای خویشتن  جای در پناه یکدیگر زیستن، مرگ و رنج را برای فرودستان

 :از جمله حقوق زن و حقوق کودک. اندکند، انسانی و عاماخالقیِ مورد تأکید کلویتس بر آن تأکید می

 

 

 

 

 

 

 

 

ی او از رنگ سیاه استفاده. وینِ رئالیسم سیاهش بودی فُرم و نیز محتوای نیتس در ارائهشکنِ هنرِ کلوذات ذاتِ

شوند،  و کاراکترهایی که در فضای کلیِ بوم، تنها و معموالً بدونِ وسایل زندگی روزمره به تصویر کشیده می

ای همچون ماهیگویی . عی استهای دیگر اجتماستان و ارتباطِ کم آنها با منزلتنشانگرِ در حاشیه ماندنِ فرود

ای یا میزی را نیز به تصویر او گاهی، صندلی. نیست دریایی در میاناند و  در تُنگِ تَنگِ فقر گیر افتادهگرسنه 
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، مأیوس، غمناک و مضطرب های رنگ پریده کاسه و تابوت هستند که با چهره ،دست،کشد اما عمدتاً داس می

وجودیتِ بینامتنیِ خود، در تابلوهایِ او نمادِ قیام و کار است و همراه با در م "و دست داس" .شوندهمراه می

 .اند ی مرگ مربوطتابوتها و کودکانِ مرده نیز بداهتاً به مسئله. گرسنگی مرتبط است/فقر ی به مسئله "کاسه"

 بندی جمع

آنها  ی قالب سه مسئله دهد، که در او را شکل می انتقادی در این تحلیل نشان دادیم که، رنجِ بشر، بُن مایه ی آثار

ی تمدن است، هالویتس، فریادِ ناخرسندیکآثار  ."کودک/زن"و  "مرگ"، "گرسنگی/ فقر": کندرا طراحی می

تانِ زیان دیده از کشد و نیز فریادِ فرودسمردانه به سختی نفس می فرامنِای که زیر چنگال فروکوفته فریادِ نهادِ

ن جنگ و تلنگر زدن به اعنف سنگینِ ذی هایِ فریادی که برایِ مرتعش کردنِ گوش. است جاریآمیزِ نظامِ تبعیض

 .های آتشی، به از سیاهیِ مطلق اما چنین شراره. آنان، ناچیز بوده و هست وجدانِ خفته
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