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 امــروز در ســن 81 ســالگی، آگاهــی از خــودم را دقیقــاً بـ

همان گونــه تجربــه می کنــم کــه در ســن 5 یــا 6 

ســالگی از خــودم آگاه بــودم.  تنهــا بــه خاطــر فقــدان 

ــِت آن  ــتیم حرک ــادر هس ــا ق ــه م ــت ک ــت اس حرک

چیــزی را کــه زمــان می نامیــم، مشــاهده کنیــم. اگــر 

زمــان در گــزار اســت، پــس الزم اســت چیــزی وجــود 

ــی  ــد و خودآگاه ــی بمان ــت باق ــه ثاب ــد ک ــته باش داش

ــتوی،  ــد ) تولس ــت می مان ــه ثاب ــت ک ــزی اس آن چی

.)1910

 زندگــی، روزهــای بســیار اســت. یــک روز پــس از روزی 

دیگــر، مــا از خــود عبــور می کنیــم و بــا دزدهــا، ارواح، 

غول هــا، پیرمردهــا، مردهــای جــوان، همســران، بیوه هــا 

ــا  ــا همیشــه ب ــم؛ ام ــات می کنی ــرادران عاشــق مالق و ب

ــدار می کنیــم )جویــس، 1922(. خودمــان دی

نــگار  تاریــخ  نقاشــِی  اولیــن  کاوارا  آن  وقتــی   

ــرد،  ــی ک ــه 1966 نقاش ــخ 4 ژانوی ــود را در تاری خ

ــاز  ــان ب ــا پای ــه داری را ب ــه ی ادام ــع مجموع درواق

آغــاز کــرد کــه اکنــون بیــش از 1900 تابلــو را 

شــامل می شــود. بســیاری از ایــن نقاشــی ها بــا 

ــی  ــا گروه ــی ی ــد و تنهای ــف تولی ــای مختل  اندازه ه

ــده اند.  ــی ش ــا خصوص ــی ی ــای دولت وارد مجموعه ه

کاوارا،  آن  هنــری  آثــار  ســایر  بــا  مقایســه  در 

ــه خــود  ــگار او شــکل ســنتی ب ــخ ن نقاشــی های تاری

گرفتنــد. مجموعــه ی تاریــخ نــگار 1978، 31، اکتبــر 

ــه در ســال 1980 توســط موسســه ی  ــر 1( ک )تصوی

هنــری خریــداری شــد، ضمــن حفــظ تولیــد قواعــد 

دوبعــدی، تک خطــی بــودن و ســطح رنگ آمیــزی 

ــرای  ــنتی آن کاوارا ب ــرد س ــه ای از رویک ــده، نمون ش

نویسنده:  آن روریمر
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ــئله ی  ــر آن، مس ــالوه ب ــت2؛ ع ــر اس ــی تصاوی بازنمای

جایگاهــش در میــان تحــوالت معاصــر نقاشــی و 

همین طــور در میــان طیــف وســیع تری از عمــل 

می شــود.  مطــرح  هنرمنــد  شناســانه ی  زیبایــی 

یــک  روز  بــه  کاوارا  آن  نقاشــی های  از  هرکــدام 

کــه  تاریخــی  همــان  دقیقــاً  دارنــد،  اختصــاص 

ــن در  ــت،  ای ــده اس ــاً ساخته ش ــی در آن واقع نقاش

نظــر آن کاوارا یــک جــز از  کل در مجموعــه ی تاریــخ 

ــم  ــداد و عالئ ــروف، اع ــود. ح ــوب می ش ــگار محس ن

نگارشــی بــا توجــه بــه ســایز بــوم در مرکــز آن قــرار 

ــه  ــود ک ــاد می ش ــور ایج ــن تص ــه ای ــرد. اگرچ می گی

حــروف  امــا  نوشته شــده اند،  شــابلون  بــا  آن هــا 

ــماره های روز  ــا ش ــراه ب ــاه، هم ــزرگ م ــک و ب کوچ

ــر روی  ــفید ب ــگ س ــا رن ــت ب ــط دس ــال، توس و س

ــروف  ــرح ح ــده اند. ط ــیم ش ــره ترس ــه ی تی پس زمین

انتخــاب  کــه به صــورت ذهنــی توســط هنرمنــد 

ــاوت  ــی ها متف ــان نقاش ــی می ــور ظریف ــود، به ط می ش

ــِگ  ــتند. رن ــخیص نیس ــی قابل تش ــا به راحت ــت، ام اس

زمینــه ی اولیــن آثــار در ایــن مجموعــه آبــی نیلگــون 

ــی  ــز نقاش ــگ قرم ــه رن ــی ب ــه مابق ــت، درحالی ک اس

ســعی  مــوارد  اغلــب  در  این حــال  بــا  شــده اند. 

ــوه ای،  ــی ها قه ــه ی نقاش ــگ پس زمین ــت، رن شده اس

ــی  ــف آب ــا طی ــره، ســبِز خاکســتری، ی خاکســترِی تی

ــتفاده  ــیاه اس ــگ س ــز از رن ــا هرگ ــد، ام ــن باش روش

ــج  ــا پن ــار ی ــه، چه ــرای پس زمین ــت. کاوارا ب  نشده اس

ــرای  ــد و ب ــه می کن ــو اضاف ــر تابل ــگ در ه ــه ی رن الی

ــه آن هــا  ــگ ب ــه رن ــا 7 الی ــخ، 6 ی  نقاشــی کــردن تاری

می افزایــد. او یــک ســطح مــات غنــی بــه دســت 

مــی آورد، امــا تمــام آثــار رد قلم مــو را از بیــن می بــرد.

 

فرمــت نقاشــی های ایــن مجموعــه، افقــی اســت 

)کوچک تریــن  تعییــن  شده اســت  انــدازه   8 در  و 

ــا  ــن آن ه ــانتی متر و بزرگ تری ــا 25.4×20.3 س آن ه

هــر  باوجوداینکــه  ســانتی متر(.    227/3×155/8

ــه آن  ــه ب ــان روزی ک ــاً در هم ــد دقیق ــی بای نقاش

ــز  ــان روز نی ــد و در هم ــروع می ش ــت ش ــق داش تعل

ــتگاهی  ــچ دس ــاش از هی ــت، نق ــان می یاف ــد پای بای

بــرای تولیــد آن هــا اســتفاده نکــرده اســت. بــا اینکــه 

ایــن امــکان وجــود داشــت کــه از نقاشــی های ســایز 

کوچــک در هــرروز 3 تابلــو از تاریخ هــای دیگــر هــم 

ــداده  ــاق روی ن ــن اتف ــز ای ــا هرگ ــود، ام ــی ش نقاش

اســت. اگــر کار تــا پایــان روز تکمیــل نمی شــد، 

تصویــر 1: آن کاوارا )ژاپــن، متولــد 1933(. از مجموعــه تاریــخ نــگار 
 155.8 x227.3 سه شــنبه( 31 اکتبــر 1978. لیکوتکــس روی بــوم(
ســانتی متر( انســتیتوی هنــر شــیکاگو. طــی بیســت وپنج ســال 
ــق  ــه ای را خل ــی آن کاوارا مجموع ــی ژاپن ــد مفهوم ــته، هنرمن گذش
کــرده کــه در آن تابلوهــا تاریــخ همــان روزی کــه در آن ایجادشــده اند 
ــی داد و  ــام م ــرروز انج ــاً ه ــن کار را تقریب ــت. ای ــرده اس ــی ک را نقاش
ــد آن را از  ــل نمی ش ــان روز تکمی ــان هم ــا پای ــی ت ــک نقاش ــر ی اگ

بیــن می بــرد(.
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نقاشــِی نیمه تمــام از بیــن می رفــت. کاوارا کســی 

بــود کــه آثــارش به طــور گســترده در آمریــکا، اروپــا 

و وطــن خــودش ژاپــن نمایــش داده می شــد. از 

ــرد  ــی می ک ــورک زندگ ــالگی در نیوی ــط 60 س اواس

ــن  ــرد؛ بنابرای ــافرت می ک ــترده ای مس ــور گس و به ط

ــوِد  ــد خ ــش داده می ش ــار وی نمای ــی آث ــب وقت اغل

هنرمنــد حضــور نداشــت. اهمیــت نقاشــی ها در ایــن 

ــک روز  ــخ ی ــط تاری ــا فق ــه آن ه ــت ک ــه اس نهفت

خودشــان  تاریــخ  بلکــه  نمی دهنــد،  نشــان  را 

تاریــخ،  طــول  در  اگــر  می دهنــد.  نشــان  را 

ــی ها بــا ثبــت تاریــخ بــر پشــت یــا روی  نقاش

ــد،  ــه یــک روز خــاص تعلــق پیــدا می کردن ــوم ب ب

بــرای آن کاوارا خــود تاریــخ بــه موضوعــی بــرای 

نقاشــی بــدل شــد و ایــن موضــوع تنهــا تجســمی 

ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــر اس ث ــی ا ــِر تلویح از تصوی

خاطــر  بــه  فقــط  نــگار،  تاریــخ  نقاشــی  هــر 

ــت.  ــرد اس ــه  ف ــر ب ــودش منحص ــاص خ ــخ خ تاری

ــخ  ــی های تاری ــه نقاش ــت ک ــن واقعی ــم ای علی رغ

ــداد  ــب اع ــا ترکی ــتند، ام ــر هس ــبیه یکدیگ ــگار ش ن

ــک  ــا ی ــد ب ــز نمی توان ــا هرگ ــروف آن ه ــرم ح و ف

ــو ی دیگــر یکــی باشــد. حــروف و اعــدادی کــه  تابل

ممکــن اســت مســتقل در نظــر آینــد، بــه یــک تاریخ 

بنابرایــن  می بخشــند؛  مــادی  فرمــی  غیرمــادی، 

نقاشــی های تاریخ نــگار توانســته اند یــک مفهــوم 

ــه  ــد. ب ــل کنن ــی تبدی ــی عین ــه واقعیت ــی را ب انتزاع

دلیــل درگیــری موضوعــی مجموعــه تاریــخ نــگار بــا 

زمــان، شــاید بتــوان آن هــا را بــا نقاشــی های کلــود 

ــال در  ــرای مث ــرد، ب ــه ک ــرن 19 مقایس ــه در ق مون

مجموعــه 15تایی»کومــه  ی علــف خشــک« )تصویــر 

ــه،  ــک مجموع ــا کار در ی ــرد ب ــالش ک ــه ت 2( مون

ــه ای  ــرات لحظ ــی از تغیی ــذِر ناش ــای زودگ ویژگی ه

ــدد  ــای متع ــب بوم ه ــان در قال ــذر زم ــا گ ــور را ب ن

متفــاوت،  کامــاًل  به گونــه ای  کاوارا،  کنــد.  ثبــت 

ماننــد مونــه بــه اثــرات خــاص تغییــر زمــان توجــه 

ــان را  ــود زم ــوم خ ــد دارد مفه ــد، وی قص نمی کن

ــد. ــر بکش ــه تصوی ب

ــه در ســال های 91-1890 نقاشــی کــرده  ــود مون ــه ی علــف خشــک« کــه کل ــی »کوم ــک مجموعــه  ی پانزده تای ــر از ی ــر 2: هشــت اث تصوی
ــا 85  ــال های 1984 ت ــیکاگو در س ــر ش ــه هن ــوی« در موسس ــای فرانس ــره نگاره ــت ها و منظ ــور: امپرسیونیس ــک روز در کش ــگاه »ی ــت، در نمایش اس
ــا،  ــه صنوبره ــود، ازجمل ــی های خ ــه نقاش ــرای مجموع ــی ب ــات مختلف ــف خشــک«، از موضوع ــه ی عل ــر »کوم ــالوه ب ــه ع ــش داده شــده اســت. مون نمای

ــرد. ــن اســتفاده ک ــع روئ ــای جام ــی و کلیس ــای آب ــا، نیلوفره صخره ه
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ــی های  ــا نقاش ــی های کاوارا را ب ــوان نقاش ــن می ت همچنی

اعــداد و حــروف الفبــای جســپر جونــز از اواســط تــا اواخــر 

1950 مقایســه کــرد )تصویــر 3(. جونــز هماننــد کاوارا، عدد 

یــا حــرِف یــک فرم انتزاعــی و مســطح را به عنــوان موضوعی 

بــرای ترســیم، ارائــه می دهــد. در کار هــر دو هنرمنــد، ایــن 

ــار  ــند. در آث ــی بصــری می رس ــک خودکفای ــه ی ــا ب نماده

ــروف و  ــر ح ــو ب ــگ و قلم م ــار کاوارا رن ــالف آث ــز برخ جون

ــداد و واژگان را به منظــور  ــز اع ــب هســتند. جون ــداد غال اع

ــزی در  ــرد و رنگ آمی ــه کار نمی ب ــی ب ــی و کّم معناشناس

آثــار او بــر آن هــا غلبــه داشــت. در بوم هــای کاوارا، حــروف و 

اعــداد هــدِف محتوایــی خــود را حفــظ می کننــد. اگــر برای 

جونــز، حــروف و اعــداد نقــش تصویــر صــوری و ابتدایــی در 

نقاشــی را ایفــا می کننــد، بــرای کاوارا آن هــا به  خــودی  خود 

عملکــرد نمادیــن خود را در ســاختار یــک تاریخ و همچنین 

در ســاختار ســطح نقاشــی حفــظ می کننــد. مجموعــه ي 

تاریــخ نــگار نشــان دهنده ی درک کاوارا از مســائل انتقــادی 

مرتبــط بــا نقاشــی اســت کــه در اواخــر دهــه 50 و اوایــل 

ــه  ــگار ب ــخ ن ــرو شــد. نقاشــی های تاری ــا آن روب دهــه 60 ب

 مــوازات هنرمندانــی ماننــد، فرانــک اســتال و روبــرت ریمــن 

در آمریــکا یــا پیــرو مانزونــی در اروپــا کــه در حــال معرفــی 

دریافت هــای نــاب و بی ماننــد خــود بودنــد، در حــال 

ــا  ــان ب ــه 1950 و هم زم ــر ده ــود. در اواخ ــکل گیری ب ش

ظهــور نقاشــی اکسپرسیونیســم انتزاعــی و مکتــب پاریس، 

ــا نقاشــی را احیــا  ــد ت تعــدادی از هنرمنــدان تــالش کردن

کننــد؛ زیــرا دریافتــه بودنــد کــه شــاخصه رنــگ ایــن دهــه، 

قــدرت و معنــای اصلــی خــود را از دســت  داده اســت. به بیان 

ســاده تر می تــوان گفــت، در هــر دو ســوی اقیانــوس اطلــس 

هنرمنــدان در ایــن دوره تــالش می کردنــد تــا یــک ســطح 

تصویــری را به عنــوان چیــزی کامــالً جــدا از واقعیت هــای 

خــارج از آن تعریــف کننــد. بــه همیــن دلیــل، هــدف ایــن 

هنرمنــدان نفــی برگه هــای بیانگــر احساســات و مضامیــن 

ــی بود. متعال

تصویــر 3: جاســپر جانــز )آمریکایــی، متولــد 1930(. 0 تــا 9 )1959(، کالژ روی بــوم 52 89 ســانتی متر. آخــن، نئــو گالــری، ســاملونگ لودویــگ. 
ــرای نمایــش نمادهــای انتزاعــی اســتفاده کــرد. چیــزی کــه در تابلــوی 0 تــا 9  جانــز در نقاشــی های اعــداد و الفبــای خــود در دهــه 1950 از نقاشــی ب
ــد را  ــگار کاوارا ســعی شــده رد دســت هنرمن ــی های روزن ــل، نقاش ــو اســت. در مقاب ــز از قلم م ــورانه ی جون ــتفاده جس ــد، اس ــه می کن بیشــتر جلب توج

ــد. ــد می کنن ــوع تأکی ــی موض ــه اطالعات ــر جنب ــب ب ــود، به این ترتی ــان ش پنه
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ایــن مســئله کــه چگونــه می تــوان یــک نقاشــی را 

ــته  ــود داش ــودش وج ــرای خ ــا ب ــه تنه ــرد ک ــق ک خل

ــوان  ــر ارجاعــی می ت ــک حقیقــت غی ــوان ی باشــد، به عن

ــن  ــل از اولی ــال های قب ــای س ــی ترین چالش ه از اساس

نقاشــی تاریــخ نــگار کاوارا در نظــر گرفــت. یکــی از 

جمالتــی کــه اغلــب از فرانــک اســتال نقــل می شــود، ایــن 

ــده  ــه دی ــزی ک ــا چی ــی های او »تنه ــه در نقاش ــت ک اس

ــوم چیــزی  می شــود وجــود دارد و به جــز نقاشــی روی ب

آنجــا نیســت3«. ایــن بیانیــه به طــور خالصــه اهــداف آن 

ــه حــذف ارجاعــات  ــل ب دســته از هنرمنــدان را کــه مای

شــخصی و توهمــی از نقاشــی هســتند، مطــرح می کنــد 

)تصویــر 4(. بــرای مثــال نقاشــی های ســیاه اســتال 

)1958-60( نــه یــک نمایــش فیگوراتیو)بدنــی( هســتند 

و نــه یــک ســاختار سلســله مراتبــی را نشــان می دهنـــد. 

آن هــا بــا از بیــن بــردن ضربــه ی قلم مــو می کوشــیدند، 

نشــانه های دخالــت هنرمنــد در رونــِد آفرینــش اثــر را 

پنهــان کننــد. در چنیــن آثــاری کــه ســعی در از بیــن 

ــر  ــاخت تصوی ــر س ــی ب ــالش مبتن ــه ت ــردن هرگون ب

را دارنــد، پیش زمینــه و پس زمینــه در هــم ادغــام 

می شــوند.

ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــرت ریم ــب، راب ــن ترتی ــه همی ب

ــاظ  ــوع را لح ــن موض ــی، همی ــه  ی نقاش ــم اولی مفاهی

کــرد و اظهــار داشــت: »نقاشــی دقیقــاً همــان چیــزی 

اســت کــه مــردم می بیننــد4«. از ســال 1957 او خــود 

ــا همــان  ــر آن ه ــه تصوی ــرد ک ــت نقاشــی هایی ک را وق

ــده  ــه اضافه ش ــر روی زمین ــه ب ــت ک ــگ اس ــطح رن س

اســت )تصویــر 5(. طبــق گفته هــای ریمــن: » مســئله 

ــا  ــه تنه ــم، بلک ــزی بکش ــه چی ــه چ ــت ک ــن نیس ای

مســئله ایــن اســت کــه چگونــه نقاشــی کنــم 5«. چگونه 

کشــیدن همیشــه تصویــر نهایــی محصــول اســت. 

ــت  ــه فعالی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــن ب ــی های ریم نقاش

ــاً خــود  پشــت نقاشــی خــود را نشــان می دهنــد، صرف

ــفید  ــک س ــا اکرولی ــه ب ــی ک ــتند. بوم های ــاع هس ارج

پوشــانده شــده اند، تغییــر بی پایــان بافــت ســطح را کــه 

بــا اســتفاده از رنــگ بــه وجــود آمــده نشــان می دهــد. 

ــن کارکــرد به عنــوان هــدف بصــری  ــار ریمــن ای در آث

مشــاهده می شــود.

ــی پیــش از مرگــش در ســن 30 ســالگی  پیــرو مانزون

کــروم  آ  نقاشــی های  از  کــه  همان طــور   )1963(

ــه نتایــج  ــه معنــای بــدون رنــگ( مشــخص اســت ب )ب

ــن نقاشــی آ  ــور اولی ــا ظه ــود. ب گســترده ای رســیده ب

کــروم  کــه در ســال )1957( مانزونــی شــروع بــه درک 

اصــول نقاشــی خــود کــرد. بعــداً در ســال )1960( در 

تصویــر 4: فرانــک اســتال )آمریکایــی، متولــد 1936(. کلینتــون 
ــانتی متر  ــوم؛ 251×189 س ــیاه روی ب ــاب س ــالزا، 1959. لع پ
کاوارا  روزنــگار  نقاشــی های  شــخصی  مجموعــه  از  شــیکاگو، 
بی شــباهت بــه نقاشــی های ســیاه اســتال در اواخــر دهــه 1950 و 
ــر 5(.  ــتند )تصوی ــال 1957 نیس ــس از س ــن پ ــرت ریم ــی های راب نقاش
ــدارد و  ــود ن ــارج از خ ــت خ ــه واقعی ــی ب ــچ ارجاع ــالزا هی ــون پ کلینت
ــد. ــر شــگفت زده می کن ــال در هن ــش خی ــب از نق ــه تعج ــده را ب بینن
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ــان کــرد: ــاد آزاد« بی ــوان» ابع ــا عن ــه خــود ب بیانی

ــا  ــان پیام ه ــا بی ــا و ی ــکل دادن چیزه ــوع ش  »موض

ــری  ــود بیانگ ــزاع و خ ــردازی انت ــا خیال پ ــت. آی نیس

ــن  ــرای گفت ــزی ب ــتند؟ چی ــی نیس ــانه های ته افس

ــرد6«. ــی ک ــود وزندگ ــد ب ــا بای ــدارد تنه وجــود ن

ــدند.  ــوند»موجود« ش ــی ش ــه نقاش ــا بی آنک آ کروم ه

ــده  ــاخته ش ــی س ــای مربع ــا از بوم ه ــن آ کروم ه اولی

ــه  ــن ک ــام کائول ــه ن ــفیدی ب ــر س ــت و در خمی اس

ــار  ــت و از کن ــده اس ــانده ش ــت خیس ــاذب آب اس ج

بــه یکدیگــر چســبانده شــده اســت و بعــد از خشــک 

شــدن بوم هــای آغشــته بــه کائولــن حضــوری زمینــی 

پیــدا کرده انــد. مانزونــی بــرای خواســته ی خــود یــک 

ســطح ســفید کــه فقــط یــک ســطح ســفید اســت و 

ــف، از  ــواد مختل ــز دیگــر طیــف وســیعی از م ــه چی ن

ــیده  ــان پوش ــای ن ــا رول ه ــه ت ــز گرفت ــا خ ــه ت پارچ
شــده از کائولــن، اســتفاده کــرده اســت.7

 اگرچــه ابــزار آن هــا به انــدازه نتایج شــان متفــاوت 

اســت، امــا هنرمندانــی ماننــد اســتال، ریمــن و مانزونــی 

ــات  ــه ارجاع ــارغ از هرگون ــی، ف ــه نقاش ــه ب در این ک

ــا روانشناســی، واقعیــت خــاص  ــری و ترکیبــی ی تصوی

از  فــارغ  بودنــد.  مشــترک  ببخشــند،  را  خــودش 

ارجاعــات خیالــی آثــار کاوارا در مجموعــه تاریــخ نــگار 

ــد  ــه هنرمن ــن س ــی های ای ــا نقاش ــاظ ب ــک لح او از ی

ــخ روز،  ــداد تاری ــروف و اع ــوازی دارد. ح ــردی م رویک

ــوند.  ــنتی می ش ــدی س ــر و ترکیب بن ــن تصاوی جایگزی

پیکربنــدی  نتیجــه ی  در  و  جانمایــی  عــوض،  در 

نمادهــای انتزاعــی به طــور طبیعــی بــه شــکل منتهــی 

ــه  ــدی ب ــای ترکیب بن ــه قرارداده ــود، درحالی ک می ش

ــی های  ــود. نقاش ــر می ش ــخ منج ــاخت تاری ــل س تمای

ــی،  ــا مانزون کاوارا، ماننــد نقاشــی های اســتال، ریمــن ی

خــود  منعکس کننــده ی  و  دارنــد  خودکفــا  بیانــی 

خطــوط  به صــورت  تاریــخ  هــر  عناصــر  هســتند. 

منحنــی و خطــی بــه صــورت یــک کل بصــری منســجم 

ــد  ــان نمی توان ــه انس ــت ک ــد. ازآن جه ــل می کنن عم

»تاریــخ« را ببینــد، نقاشــی ها هیــچ اطالعاتــی در 

ــا  ــد، ام ــی ندارن ــت خارج ــا واقعی ــان ب ــورد رابطه ش م

ــر  ــخ« در غی ــده، »تاری ــی ش ــرده نقاش ــدوده پ در مح

ــک مفهــوم انتزاعــی اســت کــه  ــاً ی ــن صــورت صرف ای

شــکلی واقعــی بــه خــود می گیــرد؛ بنابرایــن، در 

ــگار  ــخ ن ــه  ی تاری ــر، مجموع ــن اث ــی ای ــوای اصل محت

ــد  ــی می توان ــک نقاش ــه ی ــه چگون ــد ک ــان می ده نش

ــه(  ــه بی توج ــه ن ــتقل )البت ــود، مس ــور متکی به خ حض

از ارجاعــات بیرونــی داشــته باشــد. بــا توجــه بــه 

موجــود بــودن به عنــوان یــک تاریــخ، نقاشــی های 

ــود  ــر« موج ــال حاض ــه در »ح ــد ک ــا می کن کاوارا ادع

 .)1930 5: رابــرت ریمــن )آمریکایــی، متولــد  تصویــر 
ــرگالس  ــک روی فایب 5؛ 1987. آکریلی ــور  ــوت: منش ــاق الی ات
هنــر  انســتیتوی  ســانتی متر،   243  x  243 آلومینیــوم؛  بــا 
ــگ  ً بارن ــرا ــن منحص ــرت ریم ــه 1960، راب ــل ده ــیکاگو. از اوای ش
ــرد  ــی ک ــی آن را بررس ــت رنگ ــت ظراف ــا دق ــی و ب ــفید نقاش س
اثــر  ســطح  بافــت  و  طبیعــت  کــه  کــرد  خلــق  را  آثــاری  و 

باشــد. تأمل برانگیــز 
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ــر،  ــخ آن، ناگزی ــی تاری ــور متناقض ــه به ط ــت، اگرچ اس

ــه در حــال حاضــر گذشــته  ــاره دارد ک ــی اش ــه زمان  ب

است )تصویر 6(.

رنــگ یکدســت پس زمینــه ی هــر نقاشــی کمــی متفاوت 

ــی و گاهــی  ــا آب اســت و ممکــن اســت از خاکســتری ت

بــه رنــگ قرمــز تغییــر کنــد به طوری کــه ایــن پرســش 

مطــرح می شــود کــه رنــگ در ایــن آثــار چــه نقشــی را 

ــی های  ــتال، نقاش ــیاه اس ــی های س ــد. نقاش ــا می کن ایف

ســفید ریمــن و آثــار »بی رنــگ« مانزونــی به طــور 

نمایشــی،  تداعی هــای  از  جلوگیــری  بــرای  مشــابه 

ــد،  ــد ایجــاد کن ــگ می توان ــه رن ــی ک ــا عاطف ــن ی نمادی

ــگ  ــد. در اواخــر دهــه 1950، موضــوع رن عمــل می کنن

بــه  صراحــت توســط آد رینهــارت در آمریــکا و ایــو کالین 

در اروپــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. اســتفاده ی مشــابه 

آن هــا از یــک رنــگ بــا رنــگ زمینــه نقاشــی های تاریــخ 

ــگار کاوارا قابل مقایســه اســت ، هرچنــد در هــر مــورد،  ن

اهــداف نهایــی آن هــا متفــاوت اســت. درحالی کــه پــس 

از ســال )1953( رینهــارت شــروع بــه رنگ آمیــزی تنهــا 

بارنــگ ســیاه کــرد تــا ماننــد مانزونــی یــک »بی رنــگ« 

مورداســتفاده قــرار دهــد، کالیــن پــس از )1957( 

ــی  ــق و آب ــای عمی ــگ ه ــاری از رن ــتفاده انحص ــه اس ب

الجــوردی کــه اکنــون بــه نــام »آبــی بین المللــی کالین« 

ــردن  ــه کن ک ــا آرزوی ریش ــت روی آورد. ب ــروف اس مع

ــر هــم زننــده حــواس  همــه عناصــر بصــری اضافــی و ب

از نقاشــی، رینهــارت بــا رســاندن آن بــه مرزهــای ادراک 

بــه دنبــال کاهــش رنــگ بــه بی رنگــی بــود )تصویــر 7(.

ــی از نمایــش یکــی از نقاشــی های مجموعــه  ی تاریــخ نــگار. مــوزه هنــر سینســیناتی، مجموعــه شــرکت RSM. عکــس:  تصویــر 6: نمای
ــد امــا بااین وجــود به واســطه  ی درج تاریــخ،  ــی دارن ــی خــود ارجاع ــه  نوع ــار اســتال و رایمــن ب ــگار کاوارا ماننــد آث جــان وینچــی. اگرچــه نقاشــی های روزن
ــی در ایــن عکــس از نمــای  ــه  خوب ــری و نمایــش زمــان ب ــا اندازه گی ــگار ب ــه یــک واقعیــت خــارج از خــود اشــاره می کننــد. رابطــه ی نقاشــی های روزن ب
نصــب آن در یــک دفتــر بازرگانــی دیــده می شــود، جایــی کــه اثــر 21 مــارس 1975 کاوارا توســط یــک تقویــم، یــک صفحــه پیــام و ســایر وســایلی کــه 

ــد، احاطه شــده اســت. ــه تاریخ گــذاری خــود ندارن ــچ شــکی ب هی
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ــعی  ــت و س ــاوت داش ــاًل متف ــه ای کام ــن روحی کالی

داشــت رنــگ را بــه نســبت های اســاطیری ارتقــا 

مــن  رنــگ،  طریــق  »از  می کــرد،  ادعــا  و  دهــد 

می کنــم،  تجربــه  فضــا  بــا  کامــل  تطابــق  یــک 

مــورد  در  نوشــت  رینهــارت  آزادم8«.  واقعــاً  مــن 

رنــگ مســئله ای غلــط، غیرمســئوالنه و جنون آمیــز 
ــرل آن غیرممکــن اســت9  وجــود دارد، چیــزی کــه کنت

پیــش  کــه  داشــت  اظهــار  کلیــن  بااین حــال،   .

را  خــود  انســان  رنگــی،  ســطح  بــه  رســیدن  از 
می یابــد10 روح  مســئله ی  مقابــل  در   مســتقیماً 

. از منظــری دیگــر، هــر دو هنرمنــد نقاشــی را به عنــوان 

یــک هویــت مســتقل تعریــف می کننــد. رینهــارت کــه 

ــد 11 و  ــه کن ــود خالص ــه ذات خ ــی را ب ــل دارد نقاش می

کالیــن کــه اعتقــاددارد، »نقاشــی ها حضــوری مســتقل 

وزنــده هســتند12«. درحالی کــه رینهــارت، رنــگ را 

ــن آن  ــت، کالی ــوص می دانس ــان خل ــه ای در بی مداخل

ــران و  ــت بیک ــک واقعی ــور ی ــرای تص ــیله ای ب را وس

غیرمــادی در خــارج از »دنیــای روان شــناختی بصــری 

ــت 13. ــا« می دانس ــی م ارث

ــدگاه  ــن دو دی ــگ در بی ــه رن ــبت ب ــرش کاوارا نس نگ

قــرار  کلیــن  رینهــارت و  زیبایی شناســی متفــاوت 

می گیــرد. برخــالف آن دو، کاوارا ادعایــی در مــورد 

رنــگ به صــورت مثبــت یــا منفــی نــدارد. او نــه تــالش 

ــر  ــدرت فرات ــه ق ــه ب ــد و ن ــد آن را ســرکوب کن می کن

رفتــن از واقعیــت دنیــوی آن اعتقــاد دارد. رنــگ، بــرای 

ــفید و  ــروف س ــت. ح ــور اس ــش ن ــانگر کاه کاوارا، نش

پس زمینــه رنگــی تابلوهــای تاریــخ، در اصــل، بــه 

ــاره دارد14.  ــب اش ــی ش ــور روز و تاریک ــن ن ــل بی تقاب

درحالی کــه رنــگ بــه اشــیا، تعریــف می بخشــد و 

ــا  ــا آن ه ــن ب ــا نمادی ــی ی ــد عاطف ــت پیون ــن اس ممک

داشــته باشــد؛ امــا در کار کاوارا، رنــگ چنیــن ارتباطــی 

را حمــل نمی کنــد و درنهایــت تنهــا از لحــاظ اشــباع، 

ارزش یــا رنــگ مــورد تجزیــه  و تحلیــل قــرار می گیــرد. 

در بافــت نقاشــی شــده ی آن، رنــگ هــر اثــر به انــدازه ی 

ــدام از دو  نقاشــی  ــچ ک ــح اســت و هی ــخ آن صری تاری

دقیقــاً شــبیه هــم نیســتند.

نمی تــوان به طــور قطعــی بــه ایــن ســؤال کــه چگونــه 

ــا  ــع آن روز ی ــا وقای ــو ب ــر تابل ــگ ه ــت رن ــن اس ممک

ــن  ــا ای ــد ی ــرار کن ــاط برق ــی کاوارا ارتب ــت روح وضعی

ســؤال کــه چــرا هنرمنــد، رنــگ خاصــی را بــرای هــر 

ــک  ــرده اســت، پاســخ داد. اینکــه ی ــخ انتخــاب ک تاری

نقاشــی روزنــگار قرمــز روشــن باشــد، یــا آبــی تیــره یــا 

ــاوت  ــره، تف ــتری تی ــای خاکس ــیار رنگ ه ــی از بس یک

تصویــر 7: آد رینهــارت )آمریکایــی، 1913-1967(. نقاشــی 
ــانتی متر  ــوم؛ 152.4× 152.4 س ــن روی ب ــی، 1961-66. رنگ روغ انتزاع
ــگ  ــم ایروین ــر و خان ــک دکت ــه  ی ب ــیکاگو، هدی ــر ش ــتیتوی هن انس
فورمــن )1985/1067(. آد رینهــارت در ســیزده ســال آخــر زندگــی خــود، 
ــی های  ــدی در نقاش ــای جدی ــه محدودیت ه ــود را ب ــی خ ــر انتزاع هن
ســیاه ســوق داد تــا بــه ایــن وســیله ماهیــت نقاشــی را در یــک زمینــه 
ــبیه  ــیار ش ــگ، بس ــه رن ــارت ب ــرد رینه ــد. رویک ــی کن ــگ بررس تک رن
ــز  ــارش دارد، کاوارا نی ــزی آث ــه کاوارا در رنگ آمی ــردی اســت ک ــه رویک ب
ــا  ــد، ب ــتفاده می کن ــت اس ــگ یکنواخ ــود از یکرن ــی های خ از در نقاش

ــد. ــر می ده ــر تغیی ــر اث ــگ را در ه ــال رن این ح
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موضوعــی بــه  جــز بیــان خــود »تفــاوت« ایجــاد نمی کند. 

تغییــرات جزئــی از یــک خاکســتری بــه خاکســتری دیگر 

و تغییــرات بزرگ تــر از خاکســتری تــا آبــی یــا قرمــز، این 

آثــار را از هرگونــه تعصبــی دور می کنــد. در عــوض، رنــگِ 

ــت کــه  ــن  عل ــه  ای ــگار، ب ــه ی نقاشــی های روزن پس زمین

بــا توجــه بــه اتفاقــات خــاص ایجــاد نشــده اند، بی نهایــت 

متنــوع هســتند. رنــگ قرمــز یــا آبــی بــه همــان انــدازه 

کــه رنگ هــای متنــوع خاکســتری در اکثــر نقاشــی های 

تاریــخ نــگار یافــت می شــود، معنــی دارد.

ــود  ــگ خ ــاب رن ــی در انتخ ــال محدودیت ــا اعم کاوارا ب

کــه درعین حــال انحصارطلبانــه نیســت، یــک پتانســیل 

ــرای ایجــاد تفــاوت فراهــم می کنــد. ذهنیــت  بی انتهــا ب

را خنثــی می کننــد،  یکدیگــر  انتخــاب،  عینیــت  و 

ــر  ــه  ظاه ــه منجــر ب ــگ ک ــف در رن ــز ظری ــه تمای چراک

یکنواختــی می شــود، همچنیــن ایــن یکنواختــی را 

ــر  ــی از عناص ــگ یک ــه رن ــا ک ــد. از آنج ــض می کن نق

ــر  ــه نظ ــه ب ــر آنچــه را ک ــه »ه ادراک اســت، به طوری ک

غیرقابــل توضیــح، امــا چندوجهــی را رنــگ می کننــد«، 

رنــگ هــر نقاشــی تاریــخ نــگار ماننــد تاریــخ آن ممکــن 

اســت افــکار خاصــی را برانگیــزد؛ امــا بــدون ارجــاع بــه 

ایده هــا یــا احساســات خــاص بــرای خــود، یــک کیفیــت 

ــل  ــن، عوام ــدی  نامعی ــک درجه بن ــد. در ی ــی می مان باق

فیزیولوژیکــی و روان شــناختی نقــش اساســی در دیــدگاه 

ــه از  ــی دوگان ــن احساس ــد، بنابرای ــا می کنن ــان ایف انس

حقیقتــی بی واســطه و راز غیرقابــل نفــوذی کــه بــا ایــن 

ــد. ــش می ده ــود را افزای ــکار می ش ــار آش آث

نقاشــی های تاریــخ نــگار کاوارا بــر اســاس واقعیتــی 

تجربه شــده از مقاطــع، گــذرا هســتند و تغییــرات مــداوم 

ــر  ــر اث ــد. ه ــت می کنن ــس را ثب ــه روز و بالعک ــب ب از ش

ــه،  ــاز اســت ک ــی دســتی س ــه ی مقوای ــک جعب دارای ی

شــامل یــک روزنامــه از آن روز در شــهری اســت کــه کار 

ــت)تصویر 8(. ــده اس ــی ش در آن نقاش

ــی و روزنامه هــا، از مجموعــه ی تاریــخ نــگار )سه شــنبه، )شــکل 1 را ببینیــد((. عکــس: آن روریمــر. در  ــر 8: آن کاوارا. جعبــه مقوای تصوی
ایــن تصویــر و تصویــر بعــدی، می توانیــم بیــان خــاص هــرروزی را کــه کاوارا در آن نقاشــی می کــرده، مشــاهده کنیــم. هــر یــک از نقاشــی های روزنــگار 

بــا یــک روزنامــه )ماننــد مــورد تصویــر 9، بخشــی از روزنامــه( از زمــان و مکانــی کــه کاوارا آن را نقاشــی کــرده، همــراه اســت.
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ــل در  ــه داخ ــه ب ــه ک ــه روزنام ــی از صفح ــا بخش ی

جعبــه چســبانده شــده اســت )تصویــر 9(. متــن 

عبــارات  تــا  طوالنــی  نقل قول هــای  زیرنویس هــا 

کوتــاه، از یادداشــتی شــخصی گرفتــه تــا یــک رویــداد 

می شــوند. شــامل  را  بین المللــی 

در ســال های متأخــر، فقــط روز هفتــه نوشته شــده 

ــوع خــود به عنــوان  اســت. ایــن جعبــه نقاشــی را در ن

ــا  ــه زیرنویس ه ــد، درحالی ک ــف می کن ــک شــئ تعری ی

و روزنامه هــا اثــر هنــری را بــه واقعیــت موجــود و 

ــه  ــک روزنام ــرار دادن ی ــد. ق ــد می دهن ــره پیون روزم

یــا بخشــی از آن در جعبــه  ی نقاشــی، درحالی کــه 

ــد  ــرروزه تأکی ــت ه ــر و واقعی ــن هن ــی بی ــر دوگانگ ب

ــد می دهــد.  ــه هــم پیون ــان آن هــا را ب ــد، هم زم می کن

ایــن واقعیــت کــه روزنامــه  ی در جعبــه ممکــن اســت 

بــا نقاشــی خــود بــه نمایــش گذاشــته شــود یــا 

نشــود، بــر اســتقالل و وابســتگی ایــن دو تأکیــد دارد. 

از اوایــل قــرن 19، هنگامی کــه ژرژ بــراک و پابلــو 

پیکاســو کاغــذ روزنامــه را در کالژهــای خــود وارد 

ــه به عنــوان  ــد )مخــروط پاپیــر(، روزنامــه ی روزان کردن

نماینــده ای از دنیــای غیــر هنــری، مــادی، متفــاوت از 

دنیــای داســتانی بــوم یــا نقاشــی عمل کــرده اســت. در 

بطــری مــارک وی، شیشــه ای، روزنامــه 1913 )تصویــر 

ــال«  ــه »ژورن ــی، کلم ــرز جالب ــه ط ــو، ب 10(، پیکاس

)روزنامــه( را بــه »ژور« )روز( محــدود کــرد، شــاید بــه  

ــک شــوخی در کار اســتفاده شــده اســت، از  ــوان ی عن

آنجــا کــه بطــری بــا برنــد »vieux« )قدیمــی( اســت؛ 

درحالی کــه کاغــذ روزنامــه، مربــوط بــه آن روز اســت.

ــا هنرمنــدان کوبیســت کــه قطعــات  کاوارا در تضــاد ب

تصویــر 9: آن کاوارا. مجموعــه ی تاریــخ نــگار )»دوشــنبه«( )بــه همــراه جعبــه مقوایــی و روزنامــه(. لیکوتکــس روی بــوم؛ x 46.2 61.7   ســانتی متــر. 
نیویــورک، مــوزه هنرهــای مــدرن. همان طــور کــه ایــن تصویــر می بینیــم، یک نقاشــی تاریخ نــگار ممکن اســت همراه بــا روزنامــه و جعبــه ی همــراه آن نمایش داده شــود.
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روزنامــه را در یــک بافــت کلــی تصویــری ادغــام 

ــی  ــدا از نقاش ــه را ج ــذ روزنام ــداً کاغ ــد، عم می کردن

مــرز  یــک  اســتعاری،  به صــورت  مــی دارد.  نگــه 

ــیم  ــر ترس ــر هن ــر و غی ــت هن ــن واقعی ــخص بی مش

نامحســوس  به طــور  کاوارا  این وجــود  بــا  می کنــد. 

بــه ارتبــاط »واقعــی« آن هــا اشــاره می کنــد. ازایــن رو، 

ــورد  ــر، م ــه یکدیگ ــد ب ــدون پیون ــه ب ــی و روزنام نقاش

ارجــاع متقابــل قــرار می گیرنــد.

روزنامــه، نقاشــی های تاریــخ نــگار را در دنیــای تغییــر 

ماهیــت  )برخــالف  ادامــه دار  رویدادهــای  و  مــدام 

»بی زمــان« هنــر(، همراهــی می کنــد. در ایــن رابطــه، 

ــه 1960 را  ــل ده ــول، از اوای ــدی واره ــی های ان نقاش

بــه یــاد می آوریــم کــه تیتــر صفحــه اول روزنامه هــا را 

بــه تصویــر می کشــد )تصویــر 11(. وارهــول،، روزنامــه 

تصاویــری از تولیــد انبــوه، نامرتبــط بــا هنــر و بــا تأکید 

بــر شــوکه کننــده بــودن، ارائــه داد.

ازنظــر کاوارا، برخــالف وارهــول، موضــوِع روزنامــه 

ــدارد و درواقــع تنهــا  ــه نقاشــی ن ارتبــاط مســتقیمی ب

ــه  ــی روزان ــودن زندگ ــذرا ب ــار ســنجش از گ ــک معی ی

اســت. روزنامــه، بــه  طــور کلــی بخشــی از یــک نقاشــی 

روزنــگار اســت، امــا هم زمــان در حــوزه ی غیــر هنــری 

خــود باقــی می مانــد، بدیــن ترتیــب پیونــدی بــا 

پدیده هایــی کــه روز بــه  روز در دســترس همــگان 

اســت، برقــرار می کنــد. عــالوه بــر ایــن، ترکیــب 

ــرای  ــینی ب ــگار جانش ــخ ن ــِی تاری ــا نقاش ــه ب روزنام

امضــای دســتی هنرمنــد و نشــانی معتبــر بــرای اعتبــار 

ــود. ــت ب ــه  ی واقعی ــر پای ــنجی ب س

ــق  ــه ی 1960 عالی ــل ده ــی کاوارا در اوای ــار انتقال آث

هنــری را نشــان می دهــد، کــه در نقاشــی تاریــخ نــگار 

ــری  ــپانیایی، 1881-1973(. بط ــو )اس ــو پیکاس ــر 10: پابل تصوی
کاغذهــای  و  زغــال  روزنامــه، 1913.  شیشــه،   ،Vieux Marc

ــدرن.  ــر م ــوزه ی هن ــس، م ــانتی متر پاری ــبیده. x 62.6 46.9  س چس
ــو در  ــته ای دارد: پیکاس ــینه ی برجس ــا پیش ــتفاده ی کاوارا از روزنامه ه اس
اوایــل قــرن از آن هــا الهــام گرفــت و انــدی وارهــول )تصویــر 11( در دهــه 
1960 بــرای بیانــی طعنه آمیــز دربــاره فراگیــر بــودن تصاویــر تولیــد انبــوه 

ــرد. از آن هــا اســتفاده ک

تصویــر 11: تصویــر 11. انــدی وارهــول )آمریکایــی، 1987-1928(. 
پســری بــرای مــگ، 1962. پلیمــر مصنوعــی روی بــوم؛ 182.9× 132 

ــر )1971.87.11(. ــی هن ــری مل ســانتی متر واشــنگتن دی ســی، گال
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ــا  ــری ب ــال اث ــوان  مث ــه  عن ــد. ب ــود می رس ــه اوج خ ب

ــر 12(. ــز« )تصوی ــزی، همه چی ــز، چی ــوان »هیچ چی عن

 یکــی از صدهــا نقاشــِی ایــن دوره، بــه طــرق مختلــف 

می کنــد.  پیش بینــی  را  نــگار  تاریــخ  مجموعــه ی 

ــردان(،  ــت )حروف برگ ــر اس ــیاه، لت ــزرگ س ــروف ب ح

ــط  ــک خ ــد. ی ــکیل می دهن ــزی« را تش ــه ی »چی کلم

مــدادی حــروف را در یــک کادر مســتطیل شــکل 

کــرده  محصــور  می کنــد،  تبعیــت  کاغــذ  از  کــه 

اســت. کلمــه ی »برخــی چیزهــا« جــدا، منــزوی، 

بازنمایــی  موضــوع  به عنــوان  اســت.  بزرگ شــده 

تصویــری، به تنهایــی می ایســتد و خواهــان توجــه 

ــرای  ــئ؟ ب ــک ش ــا ی ــت ی ــک کمی ــوان ی ــت: به عن اس

چــه مقــدار یــا چــه چیــزی؟ بــه معنــای واقعــی کلمــه 

خــارج  قرارگرفتــه و هیــچ اطالعــات کالمــی در خــود 

ــزی« و  ــز«، »چی ــات »هیچ چی ــن کلم ــدارد، بنابرای ن

»همه چیــز« شــکلی بصــری بــه خــود می گیرنــد. 

ــرار  ــب مســتطیل ســنتی ق ازآنجاکــه در چارچــوب قال

خوانــش  »اشــکال«  به صــورت  آن هــا  می گیرنــد، 

یــک شــئ  به عنــوان  کلمــه،  بنابرایــن  می شــوند؛ 

ــوع  ــه موض ــی ب ــک دال انتزاع ــوان ی ــدی و به عن دوبع

تصویــر تبدیــل می شــود.

یــک طراحــی بــا عنــوان »Egg« )1964( کــه حــروف 

بــزرگ آن، بــا مــداد مشخص شــده اســت، تقریبــاً 

ــد  ــر می کن ــدادی را پ ــکل م ــتطیل ش ــرز مس ــک م ی

ــه دو  ــام Rulers )1964( ک ــه ن ــری ب ــی دیگ و طراح

ــه  ــت، ب ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــق را ب ــش معل خط ک

همیــن ترتیــب، زمینــه را بــرای انجــام کار اصلــی 

 »Egg« ــه ی ــرِف کلم ــه ح ــد. س ــم می کنن کاوارا فراه

درحالی کــه اســتقالل خــود را به عنــوان عناصــر بصــری 

ــی  ــای کالم ــاد معن ــوز در ایج ــد هن ــالم می کنن اع

ــانتی متر.  ــذ؛ 20.5×30.5 س ــداد روی کاغ ــردان( و م ــروف برگ ــت )ح ــز، 1963. لتراس ــزی، همه چی ــز، چی ــر 12: آن کاوارا. هیچ چی تصوی
ــزی« در اینجــا خــارج از  ــرد. کلمــه »چی ــار خــود ک ــوان موضــوع در نقاشــی ها و ســایر آث ــان به عن ــه اســتفاده از زب کاوارا در ابتــدای کار خــود، شــروع ب

ــد. ــدا می کن ــری پی ــت بص ــی اهمی ــود دارد و به نوع ــی وج ــه کالم ــک زمین ی
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ــه ای  ــرز ماهران ــه ط ــا ب ــد. خط کش ه مشــارکت دارن

ــا مســئله ی پرســپکتیو و توهــم مواجــه می شــوند.  ب

بــه  و  شــده اند  کشــیده  مــداد  بــا  خط کش هــا 

نظــر می رســد در فواصــل مختلفــی از ناظــر، در 

ــرا  ــده اند، زی ــزان ش ــی آوی ــاق ضمن ــک ات ــای ی فض

خط کــِش ســمت چــپ کــه نزدیک تــر بــه نظــر 

اســت.  راســتی  ســمت  از  طوالنی تــر  می رســد، 

کاوارا بــا طراحــی از ابزارهایــی کــه در زندگــی عملی 

ــد،  ــا می دهن ــه م ــت ب ــی از واقعی ــات دقیق اطالع

ــاره  ــدی اش ــر دوبع ــض تصاوی ــت متناق ــه طبیع ب

صرفــاً  خط کش هــا  طراحــی  ایــن  در  می کنــد. 

عناصــر تصویــری هســتند و نــه ابــزار مفیــدی 

ــد.  ــه کار می رون ــه ب ــق فاصل ــت دقی ــرای ثب ــه ب ک

پیــدا  آشــکارکننده  نقشــی  به این ترتیــب 

می کننــد و بــه  اصطــالح، تفســیر غلــط فضــای 

ماهیــت ســاختگی  آشــکار کــردن  را  ســه بعدی 

اولیــه،  آثــار  ایــن  در  می دهنــد.  نشــان  آن 

some-« ــا egg« ی ــورت  ــان به ص ــمایل و زب »ش

ــوند  ــام می ش ــری ادغ ــه ی تصوی thing« در صفح

ــادآوری  ــا ی ــه م ــا ب ــه خط کش ه ــور ک و همان ط

خــود  بالقــوه  توانایــی  علی رغــم  می کننــد، 

می ماننــد.  باقــی  مســطح  دادن،  فریــب  بــرای 

ایــن  کاربــرد  کــردِن  رد  بــا  نقاشــی ها  ایــن 

نقاشــی های  واقعــی  و  دقیــق  کیفیــت  وســایل، 

تاریــخ نــگار را از پیــش نویــد می دهنــد. آثــار 

ماننــد  تاریخ نــگار،  نقاشــی های  از  قبــل  دیگــر 

ســؤال ها: جملــه بســازید... )تصویــر 13( و کــد 

ــری  ــورد روش هن ــش بیشــتری در م )1965(، بین

مــا می دهنــد. بــه  کاوارا 

در کار قبلــی دو ســتون از اصطالحــات مختلــف وجــود 

مربــع  کادر  یــک  در  دســتی  به صــورت  کــه  دارد 

)گرفتــن(   »to take« فعــل  از  و  نوشته شــده اند 

 to« ــد ــی مانن ــرای عبارات ــت ب ــه عزیم ــوان نقط به عن

take off«)بلنــد کــردن(، »to take out«)بیــرون 

آوردن( to take part in« « شــرکت در آن و غیــره 

اســتفاده می کننــد. در بــاالی دو ســتون دســتورالعملی 

ــه بســازید«. ــر جمل ــوارد زی ــا م نوشته شــده اســت، »ب

نقاشــی های کاوارا، بابیــان صریــح و چشــمگیر تاریخــی 

پیدایــش  لحظــه ی  بــه  خلق شــده اند،  آن  در  کــه 

ــود را در  ــگاه خ ــن جای ــد؛ بنابرای ــاره می کنن ــود اش خ

دامنــه  ی تاریــخ معیــن می کننــد. اگــر در یــک ســطح 

ــدا  ــوش و بی ص ــری خام ــا تصاوی ــی ها تنه ــن نقاش ای

هســتند، در ســطحی دیگــر نشــان دهنده  ی رویدادهــای 

بی شــماری از شــخصی ترین تــا جهانی تریــن اتفــاق 

هســتند کــه در آن تاریــخ به خصــوص روی داده اســت؛ 

ــر  ــگار ب ــی های تاریخ ن ــی، نقاش ــانه های زمان ــد نش مانن

ــر  ــان دیگ ــد، چــه در می ــد می کنن ــط خــود تأکی محی

آثــار هنــری قــرار گیرنــد و یــا بــر روی دیــواری خــود را 

ــازید ...«، 1964.  ــالت بس ــؤال ها: »جم ــر 13: آن کاوارا. س تصوی
مــداد روی کاغــذ؛ x 35.5 43ســانتی متر. درک کاوارا از الگــوی 
ــرای  بصــری واژه هــا در ایــن کار اولیــه ی او مشــهود اســت، به طوری کــه ب
ــرد. ــر می گی ــکان در نظ ــت ام ــن« بی نهای ــل »گرفت ــا فع ــازی ب جمله س
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منــزوی کــرده باشــند. کاوارا بــا اســتفاده از هنــر خــود، 

ــن  ــوان اصلی تری ــت، به عن ــن اس ــه ممک ــان را  ک زم

نیــروی ســازنده تجربــه و آگاهــی انســان در نظــر 

ــد.  ــی می کن ــه شــود به صــورت ملموســی بازنمای گرفت

ــای کاوارا  ــروز«، فعالیت ه ــه ی »ام ــر مجموع ــالوه ب ع

به عنــوان یــک هنرمنــد آثــار مهــم و ادامــه دار دیگــری 

ــه  ــابهی ب ــورت مش ــه به ص ــود ک ــامل می ش ــز ش را نی

دنبــال موقعیــت خــود هســتند و بــا افزایــش مخاطــب 

ــه عمــر به غایــت محــدود خــود، به طــور  ــا اشــاره ب و ب

نامحسوســی، در تضــاد بــا پس زمینــه ی نامحــدود 

از ســال 1966  فضایــی و زمانــی قــرار می گیــرد. 

ــگار، کاوارا یــک  ــا معرفــی نقاشــی های تاریخ ن همــراه ب

ــرد  ــه داری می ک ــوری را نگ ــای کالس ــه دفتره مجموع

ــم«.  ــن می خوان ــوان »م ــود به عن ــری ب ــامل اث ــه ش ک

ــال  ــی از س ــا روزهای ــط ب ــه مرتب ــی ک ــات متوال صفح

هســتند کــه کاوارا در آن روزهــا نقاشــی می کــرد، 

ــه  ــت ک ــه اس ــات روزان ــی از مطبوع ــاوی بریده های ح

کاوارا آن هــا را روی یــک ورق اســتاندارد یــا کاغــذ 

گرافیکــی می چســباند و مهــر روز، مــاه و ســال را 

ــرای »مــن  ــه ب ــر آن مــی زد. تکــه چســبانی های اولی ب

می خوانــم« جزئیاتــی در مــورد نقاشــی آن روز خــاص 

ــه ای  ــب، مقدم ــن  ترتی ــه  ای ــرد، ب ــه می ک ــه کاوارا ارائ ب

بــر ایــده ی ایــن اثــر شــد. عــالوه بــر ایــن، ایــن بریده ها 

ــق  ــل خل ــه در مح ــد ک ــده می ش ــی بری از روزنامه های

ــود. ــگار چــاپ  شــده ب نقاشــی تاریــخ ن

ــه ی  ــال 1968، کاوارا دو مجموع ــن از س ــر ای ــالوه ب ع

 “I went” و “I met” بــا عناویــن دفتــر مشــابه،  

دارد. مجموعه هــای ابتدایــی ایــن دفترهــا حــاوی 

گزارش هایــی از برنامــه ی ســفرهای ایــن هنرمنــد 

ــر روی نقشــه زیراکــس  ــز ب ــا جوهــر قرم اســت کــه ب

ــده  ــان داده ش ــوده، نش ــه در آن ب ــهری ک ــده از ش ش

ــای  ــود در خیابان ه ــه ی خ ــیر روزان ــت. کاوارا مس اس

شــهر و حرکتــش از مقصــدی بــه مقصــد دیگــر )مقاصد 

ــادی  ــای ع ــا نیازه ــت وگذار ی ــا کاری، گش ــروری ی ض

ــازی  ــی مستندس ــی خط ــیدن پالن ــا کش ــی( را ب زندگ

شــامل  اخیــر،  دفترهــای  مجموعــه ی  می کــرد. 

ــر روی آن  ــخ ب ــه تاری ــت ک ــه ای اس ــات جداگان صفح

مهرشــده و کاوارا اســامی هرکســی را کــه می شــناخت 

ــده  ــرو ش ــا آن روب ــاعت ب ــت وچهار س ــول بیس و در ط

ــان جــای خــط  ــر، زب ــن اث ــرد. در ای ــپ می ک ــود، تای ب

ــه در  ــردی را ک ــن ف ــال بی ــاط اتص ــرد و نق را می گی

ــرای  ــا ب ــد ت ــکار می کن ــکل گرفته، آش ــان ش ــول زم ط

وجــود فــردی یــک چهارچــوب اجتماعــی بســازد. ایــن 

ســه اثــر )مــن می خوانــم، رفتــم و مالقــات کــردم( کــه 

ــتفاده  ــا اس ــت، ب ــده اس ــد گردآوری ش ــط هنرمن توس

)رســانه های  دســترس  در  نمایشــی  رســانه های  از 

خبــری، نقشــه ها و...(، زمــان انتزاعــی را در برابــر 

واقعیــت بــه  هــم  پیوســته ی مــردم، مکان هــا یــا 

ــوا را  ــا رســماً محت ــذارد ت ــش می گ ــه نمای ــا ب رویداده

ــد. ــل کن منتق

ــرای  کاوارا همچنیــن از شــیوه های ارتباطــی موجــود ب

ــرد. از  ــره می ب ــود به ــناختی خ ــام زیبایی ش ــال پی انتق

ســال 1968 تــا 1979، او هــرروز یــک پیــام را توســط 

ــرد.  ــر منتخــب پســت می ک ــرای دو نف کارت پســتال ب

در هــر مــورد، کارت هــا بــا کادری افقــی یــک صحنــه ی 

ــا  ــود ی ــاکن ب ــه کاوارا در آن س ــهری ک ــاص از ش خ

شــهری کــه در آن زمــان از آن بازدیــد می کــرد، نشــان 

مــی داد )تصویــر 14(.



144

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ر 0

ـها
بـ

تصویــر 14: آ ن کاوارا. مــن در ســاعت 10:18 صبــح بیــدار شــدم، 1976. مهــر روی کارت پســتال. بــه مــدت یــازده ســال، کاوارا یــک مجموعــه 
ــتال ها و  ــک از کارت پس ــر ی ــد. کاوارا در ه ــالم می کن ــود را اع ــدار شــدن خ ــان بی ــا زم ــرد ت ــال می ک ــب ارس ــراد منتخ ــرای اف ــرروز ب ــتال را ه کارت پس
ــال  ــه در ح ــک مجموع ــی از ی ــوان بخش ــع به عن ــرده و درواق ــا را به وضــوح مشــخص ک ــش آن ه ــکان پیدای ــخ و م ــر 15( تاری ــود )تصوی ــای خ تلگراف ه

ــد. ــل می کردن ــرا عم اج
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ــاص  ــر خ ــه تصوی ــه ب ــا توج ــده، ب ــب گیرن به این ترتی

مطلــع  از محــل جغرافیایــی هنرمنــد  کارت،  روی 

ــق  ــان دقی ــر کارت، کاوارا زم ــرف دیگ ــد. در ط می ش

ــا گفتــن »مــن  بیــدار شــدن خــود را مهــر می کــرد، ب

در ســاعت ... از خــواب بلنــد شــدم«. در اصــل، ســنت 

ــؤال  ــر س ــرای زی ــی را ب ــتال، روش ــال کارت پس ارس

ــه  ــرارداد و ب ــار او ق ــر در اختی ــی« هن ــردن »بی زمان ب

ــوان  ــود به عن ــی خ ــر توانای ــوض ب ــازه داد در ع او اج

وســیله ای بــرای برقــراری ارتبــاط و بازنمایــی ارزش آن 

بیــش از یــک شــیء دائمــی و گران بهــا تأکیــد کنــد15.

ــه کاوارا  ــی( ک ــای الکترونیک ــراً نامه ه ــراف )و اخی تلگ

از ســال 1970 به طــور متنــاوب بــرای گیرنــدگان 

ــب  ــن ترتی ــه همی ــت، ب ــرده اس ــال ک ــب ارس منتخ

ــد  ــه می کنن ــز تکی ــاط نی ــدرن ارتب ــای م ــه روش ه ب

)تصویــر 15(.

خوانــده  هنرمنــد چنیــن  از طــرف  فــوری  پیــام 

می شــود: »مــن هنــوز زنــده ام«، بــه گیرنــده ، کوتاهــی 

ــد. کاوارا  ــادآوری می کن ــردی را ی ــور ف ــاز حض و ایج

ــن واقعیــت را نشــان داد کــه الزم نیســت  ــی ای به خوب

ــا  ــد، ی ــای ســنتی محصــور بمان ــری در برگه ه ــر هن اث

ــود  ــاص وج ــرد و خ ــئ منحصربه ف ــک ش ــوان ی به عن

داشــته باشــد و یــا از طریــق شــبکه های تجــاری 

ــود. ــل ش ــروش حاص خریدوف

و   )16 )شــکل  پیــش  ســال  یک میلیــون  اثــر،  دو 

ــر 17(، گســتره  ی وســیعی  ــر مشــابه آن، یک میلیــون ســال آینــده )تصوی ــر و اث ــر 16: صفحــه ای از یک میلیــون ســال قبــل.1969. ایــن اث تصوی
از زمــان را در یــک ماهیــت عــددی بــه نمایــش می گذارنــد و در اینجــا در ایــن حجــم عظیــم محــاط شــده اســت.

تصویر 15: آن کاوارا. من هنوز زنده هستم،1987. تلگراف.
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ــی  ــازه زمان ــر 17(، ب ــده )تصوی ــال آین ــون س یک میلی

ــری را از 998310  ــال قابل اندازه گی ــیع و درعین ح وس

قبــل از میــالد تــا ســال 1969 بعــد از میــالد و از 

ــا ســال 1001980 نشــان می دهــد9.16  ســال 1981 ت

ــه تفکیــک  ردیــف ســتون پی درپــی کــه در هرســال ب

ــی در 2  ــفید 2/81 ×11 اینچ ــای س ــه، در کاغذه ده

ــه تعــداد 10 جلــد تایــپ   مجموعــه دفتــر یادداشــت ب

ــون ســال  ــا نشــان دادن یک میلی شــده اســت. کاوارا ب

گذشــته و میلیــون ســال آینــده در فضــای واقعــی یــک 

ــه  ــک »حجــم«، ب ــر در ی ــان دقیق ت ــه بی ــا ب ــاب، ی کت

معنــای واقعــی کلمــه، مفهــوم غیرمــادی بــودن زمــان 

را بــا مــادی بــودن ملمــوس می آمیــزد. هماننــد تمــام 

ــی  ــن و نمایش ــت نمادی ــروف غای ــداد و ح ــار او، اع آث

ــری  ــکال بص ــوان اش ــود به عن ــرد خ ــا عملک ــود را ب خ

ــوا  ــرم و محت ــب، کاوارا ف ــد. به این ترتی ــم می آمیزن دره

را در تفهیــم آثــاری ادغــام می کنــد کــه ظرفیــت 

ــی  ــکان، به صــورت انتزاع ــان و م انســان را در درک زم

و قابل مشــاهده نشــان می دهنــد.

تصویر 17: آن کاوارا. یک میلیون سال بعد.1981.
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ــال در کنسرســیوم . 1 ــه قب ــه ای ک ــه براســاس مقال ــن مقال   ای

ــت،  ــده اس ــگارش ش ــده، ن ــر ش ــژون )آن کاوارا ( منتش دی

ــگاه 1985. ــوگ نمایش کاتال

  ایــن نقاشــی در 73 ومیــن نمایشــگاه آمریکایــی مــوزه ، 9 . 2

ــه همــت ای.جیمــز اســپریر و آن  ــا 5 اوت 1979 ، ب ــن ت ژوئ

روریمــر بــه همــراه ســایر آثــار کاوارا بــه نمایش گذاشــته شــد. 

ــدازه ، 16  ــا همــان ان ــار نقاشــی دیگــری ب ــو در کن ــن تابل ای

جــوالی 1969 ،از مجموعــه ی تاریــخ نــگار )"نیل آرمســترانگ 

، ادویــن ای. آلدریــن ، جونیــور ، مایــکل کالینــز"( نصب شــده 

ــه  ــاه ، همانطــور ک ــه م ــو 11 ب ــاب آپول ــه در روز پرت ــود ک ب

زیرنویــس آن )نــام فضانوردان آن ســفر آورده شــده( مشــخص 

اســت، نقاشــی شــده اســت.

ــر مینیمــال: منتخــب . 3 ــه نقــل از گریگــوری باتکــوک، هن   ب

انتقــادات )نیویــورک ، 1968( ، ص. 157

ــرت . 4 ــا راب ــه ای ب ــن ، "مصاحب ــس توچم ــل از فیلی ــه نق   ب

ریمــن: آرتفیمــون )مــه 1971( ، ص 53.

  بــه نقــل از کریســتل ســائر ، "رابــرت ریمــن: معرفــی" ، در . 5

زوریــخ ،ســالن هنرهــای بیــن المللــی جدیــد ، رابــرت ریمــن 

،. کاتالــوگ نمایشــگاه )1980( ، ص. 15

  نقــل شــده در لنــدن ، گالــری تیــت ، پینــی مانزونی: نقاشــی . 6

هــا ، نقــش برجســته ها و اشــیا ، کاتالــوگ نمایشــگاه )1974( 

، ص. 47

  همان.. 7

ــگ ؛ در . 8 ــک رن ــی ت ــن ، "ماجراجوی ــو کلی ــل از ای ــه نق   ب

هوســتون ، انســتیتوی هنــر ، دانشــگاه رایــس ، ایــو کالیــن ، 

بیــن المللــی ، نــگاه به گذشــته، کاتالــوگ نمایشــگاه )1982-

83( ، ص 220.

  بــه نقــل از مارگیــت روول ، "آد رینهارت:ســبک بــه عنــوان . 9

بازگشت"،نیویورک،ســاالمون آر، مــوزه گوگنهایــم، آد رینهارت 

و رنــگ، کاتالــوگ نمایشــگاه )1980( ص.23.

  ایــو کالیــن ، "جنــگ: کمی اســطوره شناســی شــخصی تک . 10

ــس  ــگاه رای ــر ، دانش ــتیتوی هن ــتون ، انس ــگ" ، در هوس رن

ــت 7( ، ص. 218 )یادداش

ــم )یادداشــت 8( ، . 11 ــوزه ســاالمون آر. گوگنهای ــورک ، م   نیوی

ص. 26

ــه نقــل از کالیــن، هوســتون ، انســتیتوی هنــر ، دانشــگاه . 12  ب

ــت 7( ، ص. 221  ــس )یادداش رای

  همان ، ص. 224. 13

  پیشــنهاد شــده توســط هنرمنــد در گفتگــو بــا نویســنده ، . 14

ــه 1985. ژانوی

ــه . 15 ــی ک ــف شــد، زمان ــه در ســال 1979 متوق ــن مجموع   ای

ــتفاده  ــا اس ــتال ه ــه روی کارت پس ــتیکی کاوارا ک ــر الس مه

مــی کــرد از کیــف او در اســتکهلم بــه ســرقت رفــت. ایــن کار 

ممکــن اســت روزی از ســر گرفتــه شــود. اســتکهلم ، موزیــم 

مدمــا ، آن کاوارا: تــداوم! ناپیوســتگی 1963-1979 ، کاتالــوگ 

ــگاه )1980-81( ، ص. 105 نمایش

ــه کاوارا . 16 ــالی ک ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــروع / خاتم ــخ ش   تاری

مجلــدات را شــروع کــرده متفــاوت اســت. یــک میلیــون ســال 

- گذشــته در دوازده نســخه وجــود دارد ، در حالــی که نســخه 

هــای یــک میلیــون ســال - آینــده هنــوز بــه اتمــام نرســیده 

اســت ، هشــت یــا نــه نســخه تــا بــه پایــان رســیدن آن باقــی 

مانــده اســت.
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- انتشار در موسسه ی هنر شیکاگو.
- مطالعات موزه، موسسه هنر شیکاگو.

RORIMER, "The Date Paintings of On Kawara," pp. 137-120. 

This article is based on an earlier essay published in Le Consortium Dijon, On 

Kawara, exh. cat. 1985. 

1. This painting was exhibited in the museum's 7(rd American Exhibition, June 

-9August s, 1979, organized by A. James Speyer and Anne Rorimer, along with 

other works by Kawara. It was installed next to another painting of the same size, 

July 14 tgep, Today Series )"Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin, Jr., Michael Collins"(• 

which was painted on the day of the launching of the Apollo 1 t to the moon, as its 

subtitle )which names the astronauts of that voyage( suggests. 

2. Quoted in Gregory Bancock, ed., Minimal Art: A Critical Anthology )New York, 

1968(, p. 157.

3. Quoted in Phyllis Tuchman, "An Interview with Robert Ryman: Artfimon )May 

1971(, P. 53. 

4. Quoted in Christel Sauer, "Robert Ryman: Introduction," in Zurich, InK. Halle fiir 

intemationale neue Kunst, Robert Ryman, alt. cat. )198o(, p. ti. 

5. Quoted in London, Tate Gallery, Piny Manzoni: Paintings, Reliefs and Objects, 

exh. cat. )1974(, p. 47. 

6. Ibid. 

7. Quoted in Yves Klein, "The Monochrome Adventure; in Houston, Institute for the 

Arts, Rice University, Yves Klein, int- oh, A Retrospective, exh. cat. )83-1982(, p. 220. 

8. Quoted in Margit Rowell, "Ad Reinhardt: Style as Recurrence: in New York, 

Solomon R. Guggenheim Museum, Ad Reinhardt and Color, exh. cat. )1980(, P 23. 

9. Yves Klein, "The War: A Little Personal Mythology of the Monochrome," in 

Houston, Institute for the Arts, Rice University )note 7(, p. 218. 

10. See New York, Solomon R. Guggenheim Museum )note 8(, p. 26. 
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11. Klein quoted in Houston, Institute for the Arts, Rice University )note 7(, p. 221. 

12. Ibid., p. 224. 

13. Suggested by the artist in conversation with the author, January 1985. 

14. The series stopped in 1979, when the rubber stamp Kawara used on the postcards 

was stolen from his briefcase in Stockholm. This work may be resumed someday. 

See Stockholm, Modema Museet, On Kawara: continuity! discontinuity 2979-1963, 

exh. cat. 80-0980, p. los. 

15. The beginningkoncluding dates vary according to the year in which Kawara 

started the volumes. One Million Years—Past exists in twelve edi-tions, while 

editions of One Million }ears—Future are still in progress, eight or nine having been 

completed.


