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نگاهی اجمالی به تاریخ هنر بیانگر آنس��ت که همواره ش��کل گیری بسیاری از سبک های هنری، برخاسته از غرب بوده و تأثیر تمدن 
ملل دیگر در ایجاد این س��بک ها نادیده گرفته می ش��ود. در حالیکه تأثیر هنر و تمدن شرق را در دگرگونی های هنری قرن بیستم که 
اساس اندیشه مدرن است به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. این تأثیر تا جایی است که در سده های 19 و 20 بسیاری از هنرمندان 
اروپایی که به دنبال ابعاد جدیدی از تصویرگری که با نگاه سنت گرایانه آنها فرسنگ ها فاصله دارد، هستند، جذب هنر شرق می شوند. 
در میان هنرمندانی که از فرهنگ شرق متأثر بودند بی شک می توان به هانری ماتیس نقاش فرانسوی قرن بیستم اشاره کرد. هنرمندی 
که توانسته بود روح هنر ایرانی را درک نماید. این پژوهش برآنست تا با رویکردی تحلیلی آثار قابل توجه ماتیس و تأثیر نگارگری 
ایرانی را در ساختار آن مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی � تحلیلی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته 
اس��ت. نتایج حاکی از آن اس��ت که تأثیر هنر ایرانی در آثار ماتیس انکار ناپذیر می باش��د، به طوری که خود نقاش این امر را بارها در 

مقاالت و خاطراتش عنوان کرده است.
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مقدمه
اگر بپذیریم که اندیش��ه نو و مدرنیس��م با ذهن گرایی 
همس��و بوده، می توان ادعا ک��رد که این ذهن گرایی با 
روح رومانتی��ک که در اواخر قرن 1٨ در اروپا ش��کل 
گرفت، آغاز می ش��ود. در ش��یوه و س��بک رومانتیسم 
روح و عوامل درونی )س��وبژکتیو(1 بر فضای تصویر 
)اوبژکتیو(2 غالب و چیره می شود و هنرمند خود را از 
قید عالم محسوس��ات عینی آزاد می کند. در این زمان 
بود که با عالقه مندی و سفر هنرمندان و شاعران، نگاه 
غرب معطوف و متوجه شرق به خصوص هنر و ادبیات 
ایران  شد. این عالقه مندی را می توان در اولین ترجمه 
داس��تان های هزار و یک ش��ب به زبان فرانسه توسط 
آنتونی گالند٣ در سال 1٧04 دید. پس از آن شخصیتی 
 Les« به نام مون تسکیو4 در سال 1٧21 اثری تحت نام
letter persans« نامه های پرشین را به غربیان پیشکش 
نمود ک��ه این نامه ها ش��رح حال کامل��ی از وضعیت 
اجتماعی، اقتص��ادی وعالئق ایرانی ها بود که در اروپا 
مورد اس��تقبال کم نظیری قرار گرفت. در سفرهایی که 
المارتین5 به شرق داشت در سال 1٨٣6 کتاب سفر به 
شرق را منتشر کرد و اذعان داشت: »در خالل زندگی ام 
شرق پیوسته روشنی بخش روزهای تیره ام بوده است« 
)schnieder,1984,155(. دالک��روآ6 در س��فر خود به 
ش��مال آفریقا در یادداشت هایش می نویسد: »من مانند 
انسانی در رویا هس��تم، مانند انسانی که هر لحظه بیم 
آن دارد تا از این رویای ش��یرین بیدار شود« )حسینی، 

.)6 ،1٣٧9
با موج روح و اندیشه مدرن در میان جامعه قرن 19 و 
به خصوص در میان هنرمندان، دور از ذهن نیست که 
هنرمندان، شیوه های کالسیک و آکادمیک را رها کرده 
و آرمان خود را فراتر از جهان مادی و عینی جس��تجو 
کنن��د. از ویژگی های بارز و مهمی که هنر مدرن را از 
هنر پیش از آن متمایز می س��اخت، نوعی نگاه درونی 
و س��اختاری به خود هنر بود. برای مثال هنر مدرن، به 
نقاشی از آن جهت که نقاشی بود می نگریست و همه ی 
موضوعات دیگر خارج از مباحث شالوده ای نقاشی را 

به حاش��یه می راند. در واقع در نقاش��ی مدرن مسایل 
خاص تکنیکی مانند ادراک ش��یء، فرایند دیدن، فرم 
و ترکی��ب و عناصر بنیادین تصویر مانند رنگ و بافت 
و خ��ط، دغدغه اصلی هنرمند بود و موضوع، اولویت 
خود را از دست می داد. از دیدگاه مدرنیست ها، نقاشی 
دنیای پیچیده ای بود از عناصر تصویری و سازماندهی 
خالقانه آنها با یکدیگر. مدرنیس��ت ها به دنبال دنیایی 
بودن��د که نیازهای ذهن��ی و خیالی آنها را ارضا کند و 
امکان تازه ای برای بیان احساسات و عواطفشان بدهد.  
دنیا و هنر ش��رق این امکان را برای غربی ها مهیا کرد. 
تأثیر و ش��یفتگی به دنیای شرق به حدی بود که سبک 
اوریانتالیسم٧)شرق  گرایی( در میان هنرمندان به ظهور 
رس��ید. از سردمداران این س��بک می توان به دالکروآ، 
انگر٨ و ماتیس اش��اره کرد. برای این هنرمندان تجربه 
شرق نوعی رهایی بود. رهایی که نسل جدید اروپا به 
شدت به آن نیاز داشت. ماتیس از معدود هنرمندانی بود 
که درآثارش از هنر شرق و به خصوص نگارگری های 
ایرانی بس��یار متأثر بود. برخالف اوریانتالیس��ت هایی 
چ��ون انگر که مجذوب و ش��یفته دنیای پر ش��کوه و 
خیال انگیز فرهنگ ش��رق بود، ماتیس توانس��ته بود به 
جوهره و روح هنر شرق نفوذ پیدا کند. از ویژگی های 
فرهنگ تصویری هنر ش��رق می توان به عدم توجه به 
بازنمای��ی عینی از طبیعت، نقش توأمان فرم و فضا در 
خل��ق تصویر و در عین ح��ال وادار کردن مخاطب به 

تفکر و تأمل اشاره کرد.
عالوه بر اوریانتالیس��ت ها، هنرمندان پیشگام و رهبران 
هنر مدرن چون کاندینسکی، جکسون پوالک، وازارلی 
و موندریان نیز در آثار خود متأثر از هنر اسالمی � ایرانی 
به خصوص خوشنویسی و نقوش اسلیمی9 بودند. در 
این راستا زیگرید ویشمان می  نویسد: »نقوش آرابسک 
و خط خوشنویس��ی از اوایل قرون وس��طی بر نقوش 
غربی تأثیر گذار بود. تأثیر هنر ش��رق اس��المی بر هنر 
قرون وس��طی، هن��ر باروک و بعدتر ب��ر هنر مدرن را 
بای��د در تجزی��ه و تحلیل ه��ای جدای از ه��م، مورد 
بررس��ی قرار داد« )ش��اد قزوینی، 1٣٨4، 5(. می توان 



37

دورة دوم
شـماره  اول
تابستان 96

این گونه اظهار کرد که عناصر و المان های هنر ایرانی 
در قالب فرم و س��اختار جدید و نو این امکان را برای 
هنرمند غرب��ی فراهم می کرد که بتواند احساس��ات و 
شور درونی اش را بدون هیچ حد و مرزی با رنگ های 

تخت و پر کنتراست بیان کند.

پیشینه تحقیق
هر چن��د مبحث حاضر، مبحثی تازه نیس��ت اما هنوز 
برای بس��یاری از پژوهش��گران موضوعی حاشیه ای و 
اغلب ناش��ناخته و ش��اید کم اهمیت باش��د. به همین 
دلی��ل تعداد اندک��ی از عالقه مندان و پژوهش��گران به 
این مبح��ث پرداخته اند. در زمینه تأثیر هنر ش��رق بر 
مکتب های هنری غرب به ویژه آثار ماتیس تألیف چند 

مقاله با عنوان های:
- قهوه خانه هنری ماتیس و نگارگری ایرانی، نویسنده: 
احس��ان اعتمادی)1٣٧٧(، فصلنامه هنرهای تجسمی، 

شماره دوم
- هانری ماتی��س و نگارگری های ایرانی، نویس��نده: 
روئی��ن پاکباز)1٣٧9(، مجموعه مقاالت موزه هنرهای 

معاصر ایران، تهران
- ملکوت ش��رق و اقلیم خیال غرب، نویسنده: مهدی 
حسینی)1٣٨0(، فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره ٣1
- نفوذ ش��رق در نقاش��ی غ��رب، نویس��نده: مرتضی 

گودرزی)1٣٨1(، مجله رشد آموزش هنر، شماره2
- رویکرد ماتیس از نگارگری ایرانی، نویس��نده: زهرا 
شجاعی)1٣٨2(، مجله کتاب ماه هنر، شماره ٣6 و 46 
- ماتی��س و نگارگ��ری ایرانی، نویس��نده: زهرا خان 

ساالر)1٣٨4(، مجله خیال شرقی، شماره 2
قابل ذکر هستند.

در مقال��ه قهوه خانه عربی ماتی��س و نگارگری ایرانی، 
نگارنده ب��ه بررس��ی تابلوهای ماتیس تح��ت عنوان 
تابلوهای مراکش��ی، می پردازد ک��ه در گالری »برنهیم 
جون« به نمایش گذاشته ش��ده اند و متأثر از فضاهای 

مینیاتورهای ایرانی سده شانزده هستند.
در مقاله هانری ماتیس و نگارگری های ایرانی نویسنده 

به تأثیر هنر ش��رق در آثار هنرمندان غربی به طور عام 
و ماتیس به طور خاص اشاره دارد و نقش هنر ایرانی 
را در ش��کل گیری آثار هنرمندان قرن بیس��تم غیرقابل 

انکار می داند.
در مقاله ملکوت ش��رق و اقلی��م خیال غرب، نگارنده 
تأثیر فرهنگ اسالمی و هنر ایرانی را در آثار هنرمندان 
اروپای��ی چون دالک��روا، المارتین، گوگ��ن و ماتیس 
بررس��ی می کند و ب��ه این نتیجه می رس��د که فرهنگ 
اسالمی به مثابه یک س��اختار و جهان بینی در متحول 
س��اختن بخشی از ذهنیت جدید که منتهی به آفرینش 

هنری در هنر معاصر می شود، می پردازد.
در مقال��ه نفوذ ش��رق در نقاش��ی غ��رب نگارنده به 
نظریه پردازی  های موریس دنی، کاندینس��کی و تسون 
کپین��گ عارف بودای��ی در مورد هن��ر معاصر و نقش 
و تأثی��ر عوام��ل متعدد در خلق اثر هن��ری می پردازد. 
در مقاله رویک��رد ماتیس از نگارگری ایرانی، نگارنده 
به بررس��ی تفاوت میان فضای معنوی در هنر ش��رق 
و فض��ای م��ادی هنر غرب و معرف��ی دو تابلو از آثار 
ماتی��س می پردازد و ب��ه نقش هنر اس��المی، تأثیرات 
نئو امپرسیونیس��م و کوبیس��م در آث��ار او می پ��ردازد. 
س��پس به برخورد ناتورالیستی هنرمند با طبیعت اشاره 
می کند و در انتها نفوذ هنر شرق در آثار ماتیس را بیان 

می کند. 
از بهترین منابع کتاب شناس��ی می ت��وان به کتاب تأثیر 
شرق بر نقاشی اروپا، نوشته پریسا شاد قزوینی )1٣٨4( 
انتشارات دانش��گاه الزهرا، تهران اشاره کرد. کتاب در 
جس��تجوی زب��ان نو، نوش��ته رویین پاکب��از )1٣69( 
انتشارات نگاه نیز تا حدودی به موضوع مورد پژوهش 

اشاراتی کرده است.
در پژوه��ش حاض��ر س��عی می ش��ود تا ب��ه صورت 
جزئی ت��ری  به بررس��ی و آنالیز س��اختاری آثار قابل 
توجه ماتیس و استفاده از اصولی که هنرمند را متأثر از 
نگارگری ایرانی کرده اس��ت، پرداخته شود. با استفاده 
از متون فرانس��وی نیز به نظرات منتقدان هنری در این 

خصوص پرداخته شده است.
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مدل نظری پژوهش:

روش تحقیق
در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، اطالعات اس��نادی-
تاریخی ب��ه صورت کتابخانه ای گ��ردآوری و پس از 
دس��ته بندی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اس��ت. 
پژوهش��گر در این تحقیق تالش می کنند به بررس��ی 
تأثی��ر نگارگری های ایرانی در آثار ماتیس بپردازند. در 
ای��ن پژوهش ابتدا بطور خالص��ه مبانی نظری معرفی 
ش��ده و سپس با انتخاب ش��ش اثر از ماتیس به روش 
نمونه گیری هدفمند، این نقاشی ها  از لحاظ ساختاری 
مورد بررس��ی قرار می گیرند و بر این اساس تأثیرات 
ناش��ی از نگاره ه��ای ایرانی در آثار ماتیس مش��خص 

خواهد شد.

آشنایی ماتیس با هنر شرق
ماتیس در طول زندگی هنری خود همواره سعی می کرد 
در جستجوی روشی متفاوت از آنچه هم عصرانش در 
پی آن بودند، باشد. در ابتدا به مطالعه و تقلید از طبیعت 
پرداخت و معتقد بود که انسان بخشی از طبیعت است 
که می بایست با نگاهی کنجکاوانه به آن نگاه کند. آنچه 
که او در نقاش��ی دنبال می کرد و از آن انتظار داش��ت، 
در دنیا و طبیعت بیرونی اشیا نمی توانست بیابد. او در 

جایی بیان می کند: »من اصال قصدم آن نیست درختی 
را که می بینم ب��ه تصویر درآورم؛ من طرح و تصوری 
از خ��ودم دارم که بیانگر نیاز روحی من اس��ت و آن 
فقط یک درخت نیس��ت بلکه در ارتباط با همه انواع 
دیگر درخت ها می تواند باشد. من اگر فقط به کشیدن 
درخت��ی از طبیع��ت اکتفا کن��م نیازه��ای درونی ام را 
نمی توانم بر طرف س��ازم« )شاد قزوینی، 1٣٨4، 12٨(.

ماتیس برای رسیدن به خواسته هایش باید راهی متفاوت 
از دیگ��ران را می پیمود. در می��ان عواملی که زندگی 
هن��ری او را تحت تأثیر قرار داد، می توان به بازدید از 
نمایش��گاه های آثار هنر اسالمی ابتدا در پاریس و بعد 
در مونیخ و همچنین س��فرهایش به کشورهایی چون 
الجزایر و مراکش اشاره کرد. مطالعه کتاب پیرلوتی نیز 
در اشتیاق س��فر ماتیس به مراکش بی تأثیر نبود. لوتی 
در کتابش مراکش را بدین گونه توصیف می کند: »زیر 
پایم پرنیان است. حریر منقش نیلگونی که در میان آن 
گل های همیش��ه بهار، دور و نزدیک چون چرخ  های 

زرین در گردش اند« )حسینی، 1٣٧9، 10(.
در س��ال 190٣ موزه هنرهای تزئینی پاریس بخشی از 
هنرهای ایران، شامل مینیاتور، سرامیک، صنایع دستی 
و غی��ره را تحت عنوان مجموعه هنرهای اس��المی به 
نمایش گذاشت که ماتیس از آنها دیدن کرد. در همان 
زم��ان بود که ماتیس به کش��ف تأثی��ر رنگ و نقوش 
اس��لیمی در تجس��می غیر واقع گرایانه دس��ت یافت. 
او متوجه ش��د که آثار هنر ایران��ی در ترکیب بندی و 
س��اختاری هماهنگ و موزون، ب��دون رعایت اصول 
زیباشناس��ی مطرح در هنر اروپا مانند سایه � روشن و 
عمق نمایی، توانس��ته به توازنی قابل تحسین برسد. در 
سال 1910 همراه با آلبر مارکه به مونیخ سفر کرد و در 
آنجا نیز با بازدید از نمایشگاهی که از آثار هنری ایران 
مانند قالی و کاش��یکاری ها بود بسیار تحت تأثیر قرار 
گرفت. برای ماتیس نقوش روی قالی ها و سرامیک های 
ایرانی و موتیف های تزئینی روی پارچه ها و کاغذهای 
دیواری، ب��ا ش��اهکارهای هنری هنرمن��دان اروپایی 

برابری می کرد.

 عوامل تأثیرگذار نگارگری 
ایرانی در آثار ماتیس

 استفاده از رنگ های تخت

 استفاده از نقوش تزئینی

ساده شدن فرم های بصری

نش��ان دادن همزمان فضای 
داخلی و خارجی در تابلو

عدم استفاده از بعد نمایی
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ب��رای ماتی��س آن گون��ه ک��ه خ��ود بازگو ک��رده بود 
نگارگری های ایرانی، همواره بیان تمامی احساس��ات 
درونی اش اس��ت. ای��ن نگاره ها ب��رای وی القا کننده 
بهشت جاویدی هستند که او را در بازسازی واقعیات، 
ب��دون آنک��ه ص��ورت ظاهری داش��ته باش��ند، یاری 
می رسانند؛ »تحوالت درونی من برآمده از شرق است. 
در نمایش��گاه هنرهای اس��المی مونیخ ب��ه تحقیقات 
جدیدی دس��ت یافتم. مینیاتورهای ایران��ی به عنوان 
مثال تمام احساس��ات درونی ام را به من نش��ان داد. با 
اس��تفاده از عناصر کاربردیش، این هنر تداعی گر یک 
 .)Xavier, 2008, 155( »فضای عظیم تجس��می است
پورمان از شاگردان ماتیس که در بازدید از بسیاری از 
نمایش��گاه ها همواره او را همراهی می کرد، می گوید: 
»این نمایش��گاه های هن��ر مس��لمانان ویژگی خاصی 
داش��تند و ماتیس یکی از عاشقان گردآوری قالی های 
ایران��ی و صنایع دس��تی و پارچه های آس��یایی بود و 
تماش��ای آنها او را ش��اد و راضی می نم��ود. برای من 

جالب بود احساس و تجربه او را درک کنم، که ماتیس 
چگونه این نقوش هندسی و اسلیمی رنگارنگ قالی ها 
را محققانه بررس��ی کرده و تعادل هنری را در نقوش 
آثار فلزی و به خصوص در ظروف گلی و س��رامیک 

بهتر یافته است« )شاد  قزوینی، 1٣٨4، 1٣6(.

بررسی چند نمونه از آثار مهم ماتیس
از می��ان آثار فراوانی که ماتیس در طول زندگی هنری 
خود به تصویر درآورد، بی شک تابلوی »خانواده نقاش« 
که وی آن را در س��ال 1911 نقاش��ی کرد مثال خوبی 
برای تأثیر غیر قابل انکار هنر ایرانی اس��ت. اس��تفاده 
از عناص��ری چون قالی، نقش های تزئینی، کوس��ن ها، 
رنگ ه��ای تند و خال��ص، کاغذهای دی��واری، نوعی 
قرینگ��ی و تکرار در نقش ها و ش��خصیت ها... همه و 
همه حاکی از اثبات این ادعاس��ت ) تصویر1(. در این 
تابلو نقاش در پی آن اس��ت که با به تصویر کش��یدن 
خان��واده اش، صحنه ای  از زندگ��ی عادی و روزمره را 

www.ebay.com/itm :تصویر شماره1- خانواده نقاش)1911(، سن پترزبورگ، منبع
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نقاش��ی کند که در آن آرامش و آس��ایش موج می زند. 
عدم وجود یک منبع نوری مش��خص و بی اعتنایی به 
اصل سایه روش��ن، هماهنگی بین فضای دو بعدی و 
سه بعدی، مسطح بودن فرم ها و سطوح و به کارگیری 
ارزش یکس��ان رن��گ در ای��ن نقاش��ی، ویژگی های 
مینیاتوره��ای ایرانی را بازگو می کن��د. فلیکس باومان 
درم��ورد تابلو »خانواده نق��اش« چنین می گوید: »با به 
تن کردن لباس یک رنگ و یک شکل پسرهای ماتیس 
در این تابلو شخصیت فردی خود را از دست می دهند 
و مانند نقوش تکرار ش��ونده ای هستند که با تزئینات 
سایر اش��یا تابلو ادغام می شوند. در اینجا ترکیب بندی 
مرکزی م��ورد توجه قرار نگرفته بلکه چش��م نقوش 
تک��رار ش��ونده ای را در س��طح تابلو دنب��ال می کند. 
فرم های تکرارش��ونده در طرح ه��ای انتزاعی در اینجا 
تغیی��ر می یابند و هر تکراری فضایی تزئینی را در کنار 

مکانی عمق نمایانه می نشاند« )همان، 154(.

ماتیس در اث��ر دیگری به نام »هارمونی قرمز« )تصویر 
ش��ماره ٣( که در س��ال 190٨  خلق ک��رد، با الهام از 
هنر و نگارگری ایرانی توانست تعادل نوظهوری میان 
جنبه های دوبعدی و س��ه بعدی برقرار کند که ویژگی 
اصل��ی این تصویر بود. عالقه ماتی��س به تزئین گرایی 
عاملی بود که او را از نمایش طبیعت گرایانه اش��یا دور 
می کرد. توجه به هماهنگی رنگ و کنتراس��ت و رابطه 
بی��ن رنگ ها ب��ا فرم، بیان و زیبای��ی خاصی به آثار او 
می بخش��ید. بی شک هدف ماتیس دست یافتن به بطن 
و روح اشیا بود و دنیای ظاهری و خارجی اشیا چیزی 
نبود که او بخواهد بازنگاری کند. در تابلوی هارمونی 
قرمز، هدف ماتیس فقط در کنار هم قرار دادن رنگ های 
تخت و درخش��ان نیس��ت بلکه او از تأثیر رنگ ها بر 
روی یکدیگر و ارتب��اط و هماهنگی آنها بهره می برد. 
ماتیس در این باره می گوید: »یک رنگ فقط یک رنگ 
اس��ت و اعتبار یک رنگ در ارتباط با رنگ های کناری 
آن اس��ت. در بی��ان و درک یک رنگ احس��اس نقش 

اصلی را بازی می کند« )همان، 142(.
سطوح رنگی تخت که در قالب کاغذ دیواری، قالی، و 
یا رومیزی همراه با نقوش تزئینی در ترکیب بندی های 
ب��زرگ ماتی��س خ��ود نمای��ی می کنن��د از بارزترین 
شیوه های کاری او محسوب می شوند. پنجره ای که در 
قس��مت چپ تابلو نمایی از طبیعت را تداعی می کند 
در حک��م یک کفه ت��رازو عمل می کند ک��ه به تعادل 
کل اثر کم��ک می کند. نمایش پنج��ره در آثار ماتیس 
متأث��ر از نگارگری های ایرانی اس��ت که تصویر درون 
تصویر دیگر گش��اده می شود و چش��م مخاطب را به 
س��وی جهانی دیگر می گش��اید. این تطبیق را در پس 
زمینه می توان با تصویر پنجره در نگارگری یوس��ف و 
زلیخا اثر جامی که به س��ال 15٧0 میالدی نقاشی شده 
مقایس��ه کرد. فضای سرس��بز بیرون پنجره با درختان 
بهاری تداعی گر درختان ش��کوفان مینیاتورهای ایرانی 
اس��ت. در م��ورد تابلوی هارمونی قرمز، آلیس��ون کل 
چنین می گوید: »ماتیس رنگ را با درخشش��ی یکسان 
و یکنواخت در سراس��ر تصویر به کار برده است، در  تصویر شماره2- دیدار یوسف و زلیخا، اثر جامی )15٨0م(

www.pinterest.com :منبع
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نتیجه هیچ ناحی��ه ای در پس زمینه قرار نگرفته و فضا 
دوبعدی به نظر می رس��د. اندازه خدمتکار، میز، دیوار، 
پنجره، ظروف، میوه ها و غیره همگی به طور یکس��ان 
توج��ه ما را جلب می کند و دی��دگان ما را به حرکت 
بر س��طحی پر ارتعاش فرا می خواند. جاذبه متقابل این 
رنگ های شدید شبیه به جاذبه متقابل رنگ هایی است 
ک��ه در نگارگری ه��ای ایران کاربرد دارد« )ش��جاعی، 
1٣٨2، 155(. اسلیمی های آبی فام که سطوح رومیزی و 
کاغذ دیواری را در هم ادغام کرده اند، اقتباسی آگاهانه 
از طرح های تزیینی اس��المی هستند. از دیدگاه پاکباز 
منظره ی درون قاب، گوشه ای از یک نگاره ایرانی است 
که نظیر این موتیف ها به کرات در آثار ماتیس مشاهده 
می ش��ود. مینیاتورهای ایرانی راه حل مس��أله ای را به 
ماتیس نش��ان داد که او در نقاشی های سال های 1900 
میالدی با آن درگی��ر بود.چگونه می توان تصویری به 
وجود آورد که س��اختمان فصل بندی ش��ده از اجزا را 
داشته باش��د ولی درکی غیر پرسپکتیوی از فضا ایجاد 

کند )نک: پاکباز، 1٣٧9، 124(.

ماتی��س در خص��وص اس��تفاده از رنگ ه��ا و ایجاد 
هارمونی بین آنها در آثارش این گونه توضیح می دهد: 
»اگر من روی پرده لکه های رنگ آبی و سبز و سرخ را 
پهلوی هم بگذارم، با هر لکه ای که می گذارم هر کدام 
از لکه هایی که پیشتر گذاشتم اهمیت خود را از دست 
می دهند. فرض کنید که م��ن می خواهم یک منظره ی 
داخلی بکشم، در برابر خودم یک گنجه لباس می بینم و 
این گنجه احساس رنگ سرخ را به طرز خیلی زنده ای 
در م��ن ایجاد می کند و بنابراین من آن س��رخی را که 
برایم راضی کننده اس��ت در روی پرده می گذارم. میان 
این سرخ و سفیدی پرده رابطه ای ایجاد می شود. وقتی 
که من یک س��بز بر آنها اضاف��ه می کنم و کف اتاق را 
با رنگ زرد نشان می دهم، باز میان این زرد و آن سبز 
و آن س��فید روابط جدیدی ایجاد خواهد شد. اما این 
رنگ های گوناگون متقاب��ال همدیگر را خنثی می کنند 
و الزم اس��ت رنگ های گوناگونی که من بکار می برم 
چنان تعادلی داشته باشند که یکدیگر را از میان نبرند. 
برای حاصل ش��دن این غرض، من باید اندیش��ه هایم 

www.newsoftheartworld.com :تصویر شماره٣- هارمونی قرمز)190٨(، سن پترزبورگ، منبع
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را تحت نظ��م درآورم. روابط میان رنگ ها باید چنان 
برقرار ش��ود ک��ه رنگ ها به جای آن ک��ه همدیگر را 
از می��ان ببرند، همدیگر را بس��ازند. ترکیب جدیدی 
از رنگ ه��ا به دنبال نخس��تین رنگ خواهد آمد و کل 
تص��ورات من را ایجاد خواهد کرد. من ناچار خواهم 
ب��ود رنگ ها را جابه جا کنم ب��ه طوری که اگر پس از 
تغییرات متوالی رنگ زرد بجای رنگ س��رخ مس��لط 
ش��ده باشد، به نظر می رسد که تابلوی من تمامٌا تغییر 

کرده است« )رید، 1٣54، 220(.
در تصویر ش��ماره 4، پرتره دختر نقاش»مارگاریت«، 
ماتی��س همچنان در فضا و حال و هوای مینیاتورهای 
ایرانی به سر می برد. با دقت در چهره مدل، بی درنگ 
متوجه ش��باهت آن با چهره کاش��ی کاری های ایرانی 
متعلق به سده هفده میالدی می شویم. علی رغم تفاوت 
در ن��وع لباس و آرایش مو و همچنین قطع بزرگ اثر 
در مقایسه با نگارگری های ایرانی، می توان گفت، استفاده از خطوط ساده و رنگ های تخت، بی توجهی به واقع گرایی 
و بیان طبیعت گرایانه و از طرفی قلم گیری مالیم نقاش در طراحی از اجزای چهره و س��ادگی حاکم بر فضا، یادآور 

همان حسی است که بیننده در مواجهه با نقاشی های ایرانی پیدا می کند.
ماتی��س در این دس��ته از کارهایش به دنبال ایجاد یک فضای معنوی ب��ه دور از هرگونه بعد نمایی بود. در آثار وی 
ش��کل های طبیعی می بایس��تی از نظم معنوی تصویر پیروی می کردند. نور باید همراه با رنگ بیان می ش��د و گستره 
تصوی��ر با س��طوح رنگی تخت مفصل بندی می ش��د. در نگاه ماتیس، اوج بیان به م��دد رنگ های خالص و ناب به 
دس��ت می آمد. او به کمک تلفیق خط و رنگ، فرمول زیباش��ناختی خود را با واقعیت جهان مرئی اس��تنتاج کرد و 
این فرمول بر اثر کار حس��اس و هوش��مندانه هنرمند آنچنان راه کمال پیمود که خود به واقعیتی دیگر یعنی توانایی 
ذهن خالق انس��ان در برابر طبیعت بدل ش��د )نک:پاکباز، 1٣69، 42٨(. شاید اگر ماتیس بهشت رویایی خود را در 
نگارگری های ایرانی نمی یافت این گونه مجذوب آن نمی ش��د. در واقع نگارگری ایرانی، جهان همیش��ه بهاری بود 

 www.wikiart.org :تصویر شماره4- مارگاریت دختر نقاش)190٨(، منبع

www.kermancrafts.com :تصویر شماره5- کاشی کاری ایرانی متعلق به اصفهان، سده هفده میالدی، موزه لوور، منبع
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ک��ه ماتیس هم��واره به دنبالش ب��ود و این هنر به وی 
آموخت چگونه می توان واقعیت را بازنمایی کرد بدون 
آنکه صورت ظاهری داش��ته باش��د. در اثر دیگری از 
هنرمند تحت عنوان »طبیعت بی جان با بادمجان ها« نیز 
با ح��ال و هوای نگارگری های ایرانی مواجه هس��تیم 
)تصویر6(. در این تابلو فیگور انس��ان حذف ش��ده و 
در عوض س��ه بادمجان در وسط تابلو دیده می شوند. 
بادمجان ها بر روی میزی با رومیزیی پر نقش و نگاری 
ق��رار گرفته اند ک��ه در عین حال مرکز توجه نیس��تند 
بلکه آنها نیز در میان نقوش��ی که سطح تابلو را احاطه 
کرده ان��د، گم ش��ده اند. در این اثر نیز س��طوح از یک 
ارزش رنگی برخوردارند و به صورت تخت اس��تفاده 
شده اند. در قسمت باال سمت راست تصویر پنجره ای 
به چش��م می خوردکه ارتباط بیننده را با فضای خارج 
برق��رار می کند. در می��ان تابلو پاروان س��بز رنگی که 
پوش��یده از نقوش اسلیمی س��فید رنگ است به چشم 
می خورد که عالوه بر کنتراس��ت شدید رنگی، فضای 
داخل را از فضای خارج پالن عقبی مجزا می کند. یکی 
از ویژگی ه��ای مهم نگارگری های ایرانی به خصوص 
در آث��ار کمال الدین بهزاد، نش��ان دادن فضای داخل و 
خ��ارج به ص��ورت هم زمان در یک تصویر اس��ت و 
ماتیس در تالش اس��ت تا این اصل را در اثرش پیاده 
کند. در این تابلو، دورترین و نزدیک ترین مکان برای 
هنرمند از ارزش تصویری یکس��انی برخوردارند و از 
بعدنمای��ی خبری نیس��ت. ماتیس در تالش اس��ت تا 
نوعی هماهنگی را بین عناصر )طبیعت بی جان، فضای 

خارج و فضای داخل اتاق( ایجاد کند.

دوره نیس در آثار ماتیس
س��فرهای متوالی ماتیس بین سال های 1911 � 19٣0 
به کش��ورهای ش��مال آفریقا از جمل��ه مراکش روی 
اف��کار و بس��یاری از آثار وی تأثیر می گ��ذارد. به نظر 
پیر اش��نایدر10 متخصص آثار ماتیس، س��فر به مراکش 
برای هنرمند نه تداعی کننده یک واقعیت محیطی است 
و ن��ه یک خاطره لذت بخش، بلکه این س��فر برای او 

یک شبیه سازی اس��ت. برای ماتیس همواره یک اصل 
وجود دارد و آن عبارتس��ت از اینکه هنر اسالمی این 
توانای��ی و ق��درت را دارد که بیانگر یک فرم و حالت 
ای��ده آل از زیبایی و هارمونی باش��د در عین اینکه این 
هنر، هنری است کامال تزئینی، که تصویر انسان به جز 
در مینیاتورهای ایرانی جایی در آن ندارد. با این افکار 
هنرمند دیگ��ر پاریس را مکانی ک��ه او را به اهدافش 
یاری رس��اند، مناس��ب ندید لذا در دهه 20 از پاریس 
به ش��هر س��احلی نیس11  در جنوب فرانسه نقل مکان 
می کند. در این زمان کارگاه ماتیس به یک صحنه تئاتر 
تبدیل می ش��ود. کارگاه او مملو از اشیا و صنایع دستی 
شرقی � ایرانی است. اشیایی از قبیل قالیچه، پارچه های 
تزئینی و س��نتی، منقل، کوس��ن های رنگ��ی، ظروف 

سرامیکی و پاروان هایی با موتیف های اسلیمی.

مارسل سامبات در مورد دوره زندگی ماتیس در شهر 
نی��س چنین می نویس��د: »دوره نیس تأثیر ش��گرف و 
عمیقی در آثار ماتیس گذاش��ت. در این دوران ماتیس 
همچنان پرانرژی ب��ه فعالیت هنریش ادامه داد و نبوغ 
و اس��تعدادش به آثار وی نظم خاصی بخشید«. در این 
دوران یکی از س��وژه های اصلی آث��ار ماتیس را زنان 
حرمس��را یا اودالیسک12  ش��کل می دهند. در آثار این 
دوره، هنرمن��د در خل��ق فضاهای داخل��ی از عناصر 

تصویر شماره6- طبیعت بی جان و بادمجان ها)1911(، موزه گرونبل،
 www.geocities.ws :منبع
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تزئینی ش��رقی همچون قابی دور س��وژه اصلی اس��تفاده می کند. تزئین گرایی در هنر اس��المی با انگیزه تزئین گرایی 
ماتیس متفاوت است. در هنر ایرانی � اسالمی،  عناصر تزئینی در جستجوی عالمی متعالی و پر معنا هستند در حالی 
که ماتیس در تزئین گرایی های آثارش به دنبال مفهومی آرامش بخش بود. او در اس��تفاده از این عناصر در پی ایجاد 
حس سرمستی و خوشی و راحتی برای تماشاگر بود. موتیف ها و نقوش، برای ماتیس در حکم نشانه های ساختاری 
بودند که قابلیت اس��تفاده در جنبه های مختلف تصویری را داش��تند. زمانی که هنرمند در فکر تغییراتی اساسی برای 
بیان و القای احساس��اتش در س��اختار و واقعیت اشیا بود، این عناصر ش��کلی بودند که به کمک او می شتافتند. آنها 
ترکیبات پویا و دینامیکی بودند که در تضاد با فرم های 
هندس��ی معمارگونه و مطابق با شخصیت ها و اشیا در 

آثار ماتیس ایفای نقش می کردند.
در س��ری تابلوهای زنان حرمس��را که ماتیس در طول 
س��ال های اقامت در نیس به تصویر کشید، از بازرترین 
ویژگی ه��ای این دس��ته از کاره��ای وی اس��تفاده از 
موضوعات شرق گرایانه همراه نقوش تزیینی و اسلیمی 

بود.
تصوی��ر ش��ماره ٧ و ٨ ، تأثیر نگارگ��ری ایرانی را  در 
بکارگی��ری رنگ های تخت و درخش��ان، پرس��پکتیو 
دو بعدی، استفاده از خطوط کناره نما و ساده کردن فرم ها 
به خوبی می توان دید. در این تصاویر انتزاع دیوار، قالی 
و کاغذ دیواری همراه با موتیف های تکرار شونده روی 
زمی��ن و دیوار، هیچ جایگاهی در نقاش��ی اروپای قرن 
بیستم ندارد. برعکس می توان گفت که رابطه مستقیمی 
با نگارگری عصر صف��وی ایران دارد. برای او تصاویر 
آن قدر س��اده می ش��ود تا به عناصر ن��اب بصری، فرم 

www.pileface.com :تصویر شماره٧- ادالیسک با شلوار قرمز)1924(، پاریس، منبع

تصویر شماره٨- ادالیسک و شطرنج)192٨(، پاریس،
www.floresypalabras.blogspot.com :منبع
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دورة دوم
شـماره  اول
تابستان 96

و رنگ ناب دس��ت یابد. با دس��تیابی ب��ه این عناصر، 
معان��ی عمیق تر و پاالیش یافته تری عرضه می ش��د که 
می توانس��ت نقاش را ب��ه اوج اهدافش، دس��تیابی به 
تعادل، نیل به پویایی و غایت خلوص هنری رهنمون 
س��ازد. از طرفی نوع پوشش مدل ها که با البسه شرقی 
آراس��ته ش��ده اند و اس��تفاده از المان های شرقی مانند 
قالی، منقل، پاروان همراه با نقوش اس��لیمی در محیط 
پیرامون مدل ها، به آثار رنگ و بوی شرقی می دهد. در 
جدول ش��ماره 1 می توان آثار مورد بررس��ی در مقاله 
حاضر و عوامل تأثیرگ��ذار از نگارگری های ایرانی را 

جمع بندی نمود.   

نتیجه گیری
فرهنگ و هنر ایرانی به مثابه یک ساختار و جهان بینی 
در متحول ساختن بخشی از ذهنیت جدید که منتهی به 
آفرینش هنری در هنر مدرن شد، نقشی تعیین کننده و 
انکارناپذیر داشت. برای هنرمندان پیشرو سده بیستم، 
تجربه هنر ش��رق، تجربه یک رهای��ی بود؛ رهایی که 
نس��ل نوین اروپا شدیدا به آن نیاز داشت و با توجه به 
آن، ایسم های هنری قرن بیستم دچار تحولی چشم گیر 
ش��د و راه را برای جریان س��یال ذهن فراهم ساخت. 
در می��ان هنرمن��دان پیشرو � ش��رق گرا، هانری ماتیس 
یکی از معدود نقاش��انی بود که ب��ه عمق و روح هنر 
ش��رق به ویژه نگارگری های ایران��ی نفوذ پیدا کرد و 

استفاده از نقوش تزیینی و اسلیمیاستفاده از فرم پنجرهکاربرد رنگ های تختساده شدن فرم هانام اثر

1( خانواده نقاش

  

2( هارمونی قرمز

٣(پرتره دخترنقاش

4(طبیعت بی جان با 
بادمجان ها

                    

5(ادالیسک با شلوار 
قرمز

6(ادالیسک و شطرنج
                

جدول شماره 1- آنالیز عوامل تأثیرگذار بر آثار ماتیس، منبع: نگارنده 
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توانس��ت اصول و قواعد آن را در آثارش چه به صورت مس��تقیم و چه به صورت غیر مستقیم به کار گیرد. اجتناب 
از عینیت گرایی، القای اندیش��ه از طریق فرم و فضا، بازی نور و رنگ، رس��یدن به کمال در سادگی و خالصه شدن 
فرم ها، خلوص رنگ ها و همچنین به کارگیری نقوش تزئینی و اسلیمی، همگی عواملی بودند که توجه ماتیس را به 
س��وی هنر ش��رق و به ویژه مینیاتورهای ایرانی جلب کردند. در عین این که نقش تعیین کننده ای در متحول ساختن 

ذهنیتی جدید در خلق آثار هنری معاصر داشتند.
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