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 لوژیکی طبیعیویک عملکردِ بی یمنزلههنر به 

 مارک روتکو

 برگردان رامین اعالیی

 

 
 

 جدیاد  شاک  بیسامم قاین هایمااد ن تایی مهم  ز یکای کوتکا،  باه واا، ن مااک  :مقدمه

تعااد د  مقا ااه و   شدک طاا،ز زگااد ی همچااای   و .آفییااد خاا،د دک کاااک ک آبسمی کساای،ن   ز

   یچاه. مامقاد هاای  گیان شاادااگدممفکای و  خا،د ک  باه واا، ن یا  و گ،شت  گمقاد مم  

 مامشاایدک باااه هااای  خاا،د  پیچیااد  و ممااا،  ها دیااد ا  دکباااک  کمااابی هی اان کوتکاا،

دکی  )  یاا،ک  شاامای  1970  ف،کیااه 25 ش دک پااا  ز مااید خ،دخ، داامه مااا   گکااید

    و ک  پ،شاید  دک خا،ن  تکیاه د د  باه دایا  آشا،نخاگه  دک  اا یددمیاک کوتکا، جاااز 



 
 

97 آبان | تجسمی | قطعات   

 
 

 

2 

شااد و دااا  قاایخ خااا ی باکبیم،کیاات و یاا  تیاا  دک کااااکش دیااد  می یاا  جع ااهکااه 

کاااد دکی بعاادها  فاات  مااان میپیااد  کااید.  شاامای  ش بییااد  شااد  باا،د  دداات ک داات

و بییادن داا  ددامد  دک یا   هاا  داد  داطی هکوتک، پاا  ز بععیادن تماامی قیخ

د گگاا  کاید  تاا خالء و آک ماد مضا   گشسامه و آگقادک باه جااک  شادن خا،ن  ز بادگ

بااا وااا، ن ک  دک قا اای یاا  کماااه   شهااا  پی کاااد مم   و و کثااانجااان د د   داات.  

خ، گیااد یکاای  ز یادد شاات ک،تاااهی کااه دک  د مااه می .مامشاای کیدگااد« و قعیااته هایماااد»

  جااود گگی دک هاای دفاا  جسماکها   ی  کمااه  دات. دک  یا  یادد شات کوتکا،  ز  یاد 

باه  صایفاًکسای کاه مقدا،دش  ز آفییادن هاای خ، گاد   یثااک ی میی  کاد و هایماد ک  می

پااا  ز  کوتکاا،  یاا  یادد شاات ک  کدااد. بااه گ اای میفاایوش کداااگدن آن گ اا،د   داات

گ،شاامه باشااد. گی،یاا،ک  ها  کداام،ک ن چهاااک فداا    گقاشاای گداای د د دن  ز پاایو  

 ها گقاشاای یاا  کاااک دفاکشاای  گجااا  دهااد و پاارییفتداای گجا   1958 داااز دککوتکاا، 

 باه کاه هاگاامی  و  ز.   بکشادبا،د  شای فی بسایاک مکاان یا  کاهک   فدا  چهاک کدم،ک ن

کساای  های  شامها  هایمگقاشای  میادو ک » :کاه  دات گقا  کایدمی کااک دافاکش یا   کو 

 ممقاواد بای   با،د  تالشای   ممااا قا،ز  یا  «!کااد کا،ک ک  خا،کد مای غار  آگجاا دک که

 و اای پرییفمااه ک  داافاکش  یاا   و هیچاااد کااه  قیقاات  یاا  بااا خاا،دش و دیگاای ن کاایدن

 و داایا  تیاای   داای   ثاای 30 گهایاات دک کوتکاا، ک  گفیوخمااه  داات. هااایش و هی اان خاا،د

 کدام،ک ن و کد هی ان کاد   های    ماه  کاه باید پایاان باه دفاکش  ی  بی   کگگ ک  خیمایی

چاااد کوز پااا  ز تض،یاا  آثاااک بااه ما اا  کداام،ک ن  باز شاات و  کوتکاا، کااه زیاای  گشاادگد

 پا  ز فسخ قی کد دش با  و  آثاکش ک  پا  یفت. 
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تا، ن  ز هان ک ن یا  دا، ز بسایاک  کزشاماد  دات کاه می "کشای چی   صاالً گقاشای می"

گگاااک ن دک مداای و هاان ک گفاای  کااه دک طاا،ز  وداااک  ز غاکگگاااک ن دک پاااکیا تااا مق ی 

هااا یاااکد مکعاای دااطت ک   ز تداا،ک ت خاا،د پاای گگاک ن دک شاای  کااه میعی،نصاا،معه

دکیافات  جای ام کاه  میاد باه جااود گگی و ت  دواا کاأت، گم باه جای گد  پیدید. م  میکید 

ت پید خات جااود گگی   جای دت. باا  یا   ااز  آن    صعی گگین  و پاد ش بسایاک باا خساپ

  جای  دهاد ان جااود گگیدک بسایاک   ز  ودااک دافاکشکاه   طاال  د کیامماا  شد   دات.

 گد. ههااا دکیاا  د شاامگگی ک   ز آن گااد و بهااا  جاااود خا قااان تداااویی ک  پید خاات گکید 

کیسا   گجاا    کزش  دا،د ماا ی یا  بیانگا دک های  اا می کاه ب،اریید گ اید  گساگی هی 

 آن ک  د کد. 

 گااا  بااه زد اایقضطی  قیوااه مااا وداای دکک  گیاان دک گ اای بگیییااد.  هادشاا، ک  یاا  

یعاای ]  یا  وداعیت کداد کاهباه گ ای میبا  یا   ااز  . دت دکآمد  شی،   ی  ه، خ، هان

خ،شاایادتی   دات دک مقایساه باا    وداعیت ز  جای و بهاا  کااکش مضیو  ماگدن گقااش 

  دوز  پای  ز آتاد یها،د   یاا دا،ا  مضماد و ها  قااگ،گی کو  شایقی  یاا وواد شکاجه

 باه چینهاا  یا . هاا کوبایو ب،دگاد ]که هایمااد ن دک  ودااک  ،گاا ،ن باا آن مسیضیان  و یه

 مخفیاگاه  طا،ک باه شای،   یا  .شادگد بید شامه ک   دای  ز   ضیعی طاای  باه و تضم  تاهایی

 دک کاه هایمااد گی آن. باید دک باه داا م جاان هاای و یافات  د ماه خطای ت باا م، جهه دک و

-داایباز یااا کگساااگا  فیهیخمااه تجاااک جاگاای  ز یااا زیساامادمی پااییکعا طالیاای وداای

 باااا   اای  مااا .ب،دگااد بخااتگی  ک داامیبه  یفماااد می قاای ک تشاا،ی  ماا،کد 1تیدااام، شاااوی ن

 ک  گاا  بای ز مامکد هان ک ن کااک و ماگدگاد زگاد  کاه ک  تعاد د  آن  فمخااک و بخت باشد

 باانکد خاا،د دایوک ن  گااد ز  بااه د شاماد آکزو کااه کساااگی و کاایم  بیکداای کیدگااد کدیاابی
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 ک  گ اا،د  گااد ز  باادی  شااان بخت کااه ک  کساااگی تمااا  ها زگااد ی بخاا، هیم   اای و شاا،گد 

 وااد  ماا  تدا،ک   گاد ز  باه کاه کاایم دک  ک  زمااگی  جای و  فمخااک بایاد کاایم  زیست

 باه ماا کوز ااک ت،تاا یمی هاا ک یم تضات کاه فکای کاایم هایی گساان باه همچای  باید. گ ،د

 تضاات و فقاای دک و  گااد ییخمه شااانمادک  داایزمی   ز هاااآن  ز تاا  چاااد .بیگاادمی داای

 دک کاااادمی ک کیشااه ک  خ،دشااان خااا  دک با اااد ی و کشااد و کاااادمی زگااد ی مخاااطی 

 .کااد می  مماا  هایشان ها مضدودیت و  و می ت،دط شدن خفه  ز که ا ی

 زگااد ی گهااایی م،فقیاات تاا،هم دک هااا ی   همااه بگاا،ییم تاا، گیم ماای صاای  ت بااه مااا

  هماه گاه  ماا  وجیی گیست کاه  گساان بیخای  ز گقاایو وجا،د خا،د ک  گ یااد .کیدگدمی

ومااکت  باد  گسا ت باه جایگاا  خا،د دک  شااید ]گقاشاان  ودااک  رشامه  هااآن .ها ک آن

های دچاک ت،هم شاد  ب،دگاد  و دک  همیات هایشاان   ماا بعیاد  دات کاه گسا ت کاه  کزش 

  شان مم،هم ب،دگد. ماد  و  جی زمیای

گیساات. کاایدن باای   هماادکد     تقادااا]باادون چیاان  داای کاایدن  پ،شاای کاایدنچشم

 هاای   گم اااک  و کامگماای  مااانماا   ش ک  پرییفمااه  و ،شااتباااز دیگ چشاامان هایماااد بااا

باه کاااک   والقاه و دک  جان.  و باشاد د شاامه  شخ،دخ، دامه  یثااک بابات   صادقه  ،گاه

جان  یا   ودات و چیان دیگای   بهاا  کااکو  یا  . خ، هاد گمای چیان   دهدکه  گجا  می

شااداد و گاه باا مفها،   یثااک و هی کسای کاه خاالد  یا  فکای کااد گاه هاای ک  میگیست. 

 خاااطی بااه پ،شاای کاایدن  ز  جاای و بهااا  ماااد  ت،دااط هایمااادچشم باااابی ی آشااداات. 

 داتمسیی   شا،دن بعکاه گیسات و بای گگیخم   اا شافقت و تای م صادقه دکخ، دت

 .های خع   وجیی به پدید  بخشیدن و مت بی  
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ت، گسات د د   و مید گگی هایمااد پاا  ز ماید مایواد ش تضامیای بای   جاا  ی  جی و پا

تی  بای   گیا  باه  یا  هادد پیاد  کااد.   ای جااود گگی باه ها  داد دک هی ودی  کوش

ت، گااد خاا،د ک  ما اا  چااای   ،یاااد  پااا هایماااد گمیداات کااه ماار هی میهمااان معاایی

ییداااز ن تاااکیخ چااه باای داای تد،بخ، گیااد و ب یایااد دک طاا،ز ها  کاا،چکی بد گااد. شاااد 

ها  وهااد ومیاا  ) ز  شااعیا  یفمااه تااا پیااام ی ن دیگاای  و همچااای   داامفاد  کااااد ان د داامان

هایشااان  ز  یاا  تداااویی آمااد . پیاایو ن مضمااد )مسااعماگان   ماای کساااگی ک  کااه دک خاگه

شامیدگد زیای  کاه مید شاماد  خا، ک تد،یی  بازگمایی شاد   ز بنک اان ماره ی ک  گگاه می

شاا،گد. دک تی میآ اا،د بهشاات مضمااد گندیاا ها  ه،سکیدگااد  یاگ،گااه بااه شاااد  مااان می

 ی یی ممااا،  باا،د  و داااز ط اا  قاااگ،ن مساایضی هی ،گااه و قاا  108کو  شاایقی بااه ماادت 

ها  بادااماگی هعااای  کااه پیشاامی ماا،کد تکااییم و   ماای   دک هماای  دوک  تخییاای مجساامه

  مسااعماگان شااد. دک داایزمی  تاای د می م،ی طاا،ک ن ب،دگااد  ومعاای دک خاادمت خااد  قعمااد 

ها  زی اا  ا  کشایدگد و دک کعیساایی دک صا،فیه تدا،یی  ک  باا م،ز  یا  بی کو  گقاشای

 کت ااطی باا کاید   ماا  یا  جااود گگی پ،شاگدگد. دک مدای هایمااد بای   جااود گگی کااک می

 یفات و هاا ک  باه کااک میمادتی طا،اگی آنخ،شایاد کسای با،د کاه که بی    و گد شت بع

 کید. دید   ود مشان میها میدک گهایت   ی تمید   ز آن

  میااد بااهکااه   ک  هایماااد ن آثاااک  غعاای  گسااان کااه  دوااا کااایم تاا، گیممی مااا بااه طاا،ک کعاای 

 دات.  مای دک  و خای قاین پااگندهم   گد  تخییای کاید جااود گگی خعا  شاد  به ددمیابی

  خاگاه باه خاگاه جسامج،  باه ک  گدپیایو  د کیام کاه 2ما شخدایمی باه  دام دااوگاکوا

 زگاگااه  هااا کال  ها مجسامه آک یااد   اا، ز  هاا کماه ها گقاشاای ها آیاااه باای   یاافم  ماید 

 آتااد دک ودااای   یاا  تمااا کو یاات  داات کااه . بساای  کااید هاشااطیگ  و م،داایقی ودااای 
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 باانکد آتااد» ک  باانکد آتااد  یاا  داااوگاکوا. شاادگد داا،ز گد  شااهی میااد ن دک بنک اای

کااید خاا،د همچااای  دک ماا، کد  هایماااد ن باانکد ک  مج اا،ک می  و. گهاااد  باا،د گااا  «غاایوک

گاااب،د کااااد. یکاای  ز  یاا  هایماااد ن داااگدکو  بااد  آثاکشااان ک  دک ک   خااد  و جاااود گگی 

ب،تیچعی با،د کاه تضات فشااک  ک،مات ماره ی دااوگاکوا دک فعا،ک گا بیخای  ز آثااکش 

ک  گاااب،د کااید  هاای چاااد کااه بعاادها دوباااک  بااه گقاشاای کو  آوکد. جااا د  صااال  دیااای  

  ی یی )کاه دکدک تغییای مسایی گقاشای غیبای  ز پی،کیسام وهاد ومیا  باه دا  بدون ش   

باادو  ماای همچاااان باای بازگمااایی  داامعالیی چینهااا مممیکاان باا،د  بساایاک گقااد د شاات. هاای 

چاد کاه  یا  تغییای مسایی دک  بماد  وگد  یسام )خی بکااک   قعماد د شاد   ماا دک  د ماه هاای 

 کالدی  ک   ز کد  خاکج کید. 

  ز دیگاای  گاا، . بااید باای   ز مجماا،  دک تاا، نگمی ک  جاااود گگی   یااد   اااز   یاا  بااا

آن ک   غییاان  طاا،ک بااه خاا،د زگااد ی طاا،ز دک  گسااان کااه گاا،وی د کد  وجاا،د اود گگیجاا

. تی باد ن پای و بااز د د   داتهای چاه تماا  ودا،  باه  رشمه داز صد دک و زیسمه  دت

 باه خا،د ت،دای  و تعمایم ت، یاد  فیآیااد شاام  کاه دات بی، ، یکی جاود گگی مفه،   ی 

 هااایدو ک غنز دک شکساا،یی بااه آگچااهچیاان  شاا یه   داات  مضساا،س و قاباا  دک  مضاایط

  کاادمیبا،  می دیگای دایوک  فیآیااد های باه ک  هاای ت، یاد  فیآیاد  می  ی . کادمی بیان

 . دت گاپریی جمااه و بی، ، یکی که آگی

 

  شاک  د کد. کگساگا آغاز و پید   زماگی دک قین چهاکدهم  یما یادت که به دوک  تیدام، 1
 مااید  پیشاا،کش ها دااخای گی دک کااه باا،د  گاکفعاا، دک دیشااااس یکشیشاا  «گاکواداااو جییواماا،» 2

  یفمااه پااید دک کااه آ اا،د   اااا  زگااد ی  ز ک  هاااآن و تیداااگدمی باا،د  گم اکشااان دک کااه واار بی  ز ک 
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 یا  ک  )مادیچی  فعا،ک گا  کا،ممی خاگاد ن   دااوگاکوا15دک  و خای قاین . د شاتمی بی رک ب،دگد 

 دامقی ک یا   خ، داماک آتشای  هاا خطاباه و هاگ،شامه باا و کاید  واال  شایوی غیی و غاصی  ک،مت

 مسااممی تکاای ک و و  د  ماای ها خطابااه. شاادبااه جااا   ک،ماات خاگااد ن ماادیچی  مساایضی جمهاا،ک 

 ددامه ددامه ب،دگاد  گاک دای خا،د دایزمی  دک فسااد و واد  میبای  ز کاه ک  فعا،ک گا ماید  فماو    ی 

  ک،ماات  ز بایااد پاایگا کااه کااید  وااال  خاا،د قاادکت  فاان ید بااا  و و آوکد   ااید داااووگاکوا باادوک

 دک ک  مسایضی جمها،ک کسای با،د کاه   و. کاید فعا، کگا تای  باه و د ک ک   و باااخی   و  یاید کااک 

 بی گااد خت ک  فعاا،ک گا دک ماادیچی خاگااد ن  ک،ماات 1۴9۴ داااز دک گاکواداااو. کااید بیقاای ک فعا،ک گا

 دک ک   ک،ماات هاااآن دک  اااا    ساااس  یجاااد و مااید  مااره ی   سادااات  ز  داامفاد  بااا ت، گساات و

 تیداااگدن و خطابااه و وواا   یاای د کاایدمی کااه کاااک  تاهااا کداایدن  ک،ماات بااه  ز بعاادبگیااید.  دداات

 تمااا  بی اان ک  و . باا،د ج،شااان هااا دیگ و داای  ها شااا  بااا آن ها شاایطان و جهااام  ز مااید 

 بااه ک  هاقماکخاگااه و هاکافااه تمااا  و کااید  وااال  ممااا،  ک  هاااکقو و هاااکاکگاو ز جشاا   مجااا ا

 باه دیادای ها داازمان تماا  وگاکوا داا .گما،د ت ادی  دیاای وعا،  آما،زش می کن و کعیسا و گمازخاگه

 شا،ک    1۴95 دااز دک مسایت ویسای ت، اد ویاد داا یوز دک. کاید  واال  معغای ک  کشیشاان مجم  جن

 فعاا،ک گا جمهاا،ک  دک خااد   ک،ماات ک اایا ک  مساایت ویساای  و  پیشاااهاد بااه فعاا،ک گا جمهاا،ک 

 ددات شاد  ودا  قا، گی  گاه و باشاد   های گاپاریی تغییای قا، گی  بایاد خد   جمه،ک  قاگ،ن. کید  وال 

 و هااباگ . شاد معغای  رشامه غییدیاای هااباز  و هاجشا  کعیاه فعا،ک گا مسایضی جمه،ک  دک. بشی

 مساایضیان. شااد تاداایا مضاایومی  بایاااد یاا  آن جااا  بااه و  یدیااد ممااا،  کبااا و تعطیاا  هاصاای فی

 ها پ،شااد. کیدگااد هدیااه بااد ن ک  خاا،د ها  گگشاامی  و  ،شاا، کها زگااان آمدگااد  کماا  بااه معمقااد

 کعیااه. شاادگد داا،ید  آتااد دداات بااه  اا،   و فضشاااء ماایتک ی  و زگاکاااک ن.  یدیااد تضااییم کگگاکگااگ

 پیشاه  یفمااد  مای کوز  کوزهاا غا ای مای .  یدیاد مماا،   یا، گی هاا باز  وا، نه ب ق عی تفییضات

. پید خمااادمی آن خ، گاادن بااه بیکاااک  زمااان دک د شااماد خاا،د دداامیس دک ک   گجیاا  هماا، ک  وک ن

 داااوت هاخاگااه قهاا،  و هاکداام،ک ن. یافاات  خمداااخ کعیسااا دک گماااز و دوااا بااه ماضداای   جمماوااات

 فاایوش و خییااد. باا،د تعطیاا   ماااک  همااه وواا  کوزهااا  دک. شاادگدمی تعطیاا  ظهاای  ز بعااد شااد

 کفی ا،یی میتکای کاه کسااگی زباان. شاد مماا،  شایطاگی و داا ه هااکماه تدااویی  فااخی  ها    سه

   هاای فاای می  مساال،ز مساایضی  مااام،ک ن.  یدیاادمی داا،ک   شااد می د د  تشااخیو کفاای یااا شاادگدمی

 زگاد ن باه و زد   کما  ک  قماکبااز ن.  یفماادمی ک  آن د شات همای   باه آاتای زیاات زگای   ای ب،دگد 

 دک و ت،قیاا  هیجااایی  ز ک  دااا ه هااا کماه و وطاای ها شیشااه م،داایقی  آات هاااآن. بیدگاادمی
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 فاااخی هااای  آثاااک و تابع،هااا  دوک   یاا  دک. کشاایدگدمی آتااد بااه شااهی میااد ن دک تعطیاا  کوزهااا 

 دیا  و ماید  وقیاد   فا  مسال،ز  گگیندای،ن هاا د د ا . شاد دا،ید  آتاد باه ددات چیای   دماد ن

 ویسای ت،داط کاه آداماگی گاپاریی تغییای قا، گی    یوایاه و جای قااگ،ن  دم به هاد د ا   ی  ب،دگد  خد 

 دک زگاد  زگاد  گفای هان ک ن مسایت ویسای گاا  باه. کیدگادمای  کام  دت  شد   بالغ بشی گ،  به مسیت

 همااه داااووگاکوا فشاااکها  و زوک ا،یی تضکمااات . داا،یدگد جااان شاکاجه زیاای دک یااا داا،خماد آتاد

 1۴97ماای ۴ دک پااا  ویااد کوز م،و ااه طاای دک. کشاااگد وماا،می وداایان بااه و  جااییت و خساامه ک 

 و قعاای طغیااان یاا  بااه زود  بااه آشاا،ه آن و زدگااد شاا،کش بااه دداات شااهی ج، گااان  ز هااایی یو 

 فجاا،ک و فساا  و باااز  قماااک بااه وعااای طاا،ک بااه مااید  و شاادگد باز شااایی هامیکااد .  یدیااد ت اادی 

 بخااد فی گسااه   گقاااله تااا گاا،ز ید  ز  کوپااا  دک جدیااد دیاداای  گدیشااه تاااکیخ. )بااه گقاا   ز پید خماااد
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