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چكيده:
    اين مقاله به معرفى و بررسى جنبه اى متفاوت از آثار هنرمند قرن بيستم، هانرى ماتيس اختصاص يافته است. عالوه بر جايگاه 
خاص ماتيس در نقاشى سده ى بيستم، او سفارش هاى متعددى را در زمينه مصّورسازى كتاب نيز انجام داده است كه جزو برترين 
كتاب هاى هنرى قرن محسوب مى شوند. اعتبار اين كتب بى شك به علت  همنشينى نام نقاش در كنار نويسندگان مطرح قرن 
دو چندان شده است. در اين ميان نثر منظوم و شعر به علت خاصيت خيال انگيزى آن، بسيار مورد عالقه ماتيس بوده است به 
طورى كه قسمت بيشتر كتب مصورسازى شده ى او در حوزه ى شعر است. بر خالف غناى خاص رنگ در نقاشى هاى او، در اين 
تصويرسازى ها، رنگ به كلى حذف شده است و نمودهاى طراحانه و كيفيات بصرى خط با شيوه ها و تكنيك هاى متنوع در خدمت 
بيان تصويرى اشعار درآمده است. ميزان وفادارى هنرمند به متن، هماهنگى طراحى ها و نوشته ها در صفحه، ارزش هاى بصرى 
اين طراحى ها و نحوه ى شكل گيرى تصويرسازى يك كتاب، از مواردى است كه در اين مجال بدان پرداخته مى شود. در موارد 
بسيارى، ماتيس سعى نموده با انتخاب متون ادبى مطلوبش، زبان شخصى خود را با آن ها همسو كند، در نتيجه، تمام كتب مصور 
او به شيوه اى واحد تصوير شده اند. اين مقاله با استفاده از منابع كتابخانه اى و برخى كتب موجود از جمله دايره المعارف ها و 
وب سايت هاى اينترنتى تخصصى به تحرير در آمده است. پيرامون پيشينه ى طرح منابع ديگرى نيز وجود دارد كه پس از مقدمه 

در مورد آن توضيح داده شده است.  
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مقدمه
    در اواخر قرن نوزدهم، تصويرسازى و كاريكاتور براى مطبوعات به واسطه ى امكانات چاپ، 
فضايى را در جهت سامان دادن به هنرى كاربردى فراهم آوردند كه رشد و شكوفايى آن را به 
وضوح مى توان در تصويرسازى هاى اوايل قرن بيستم در كتب و مطبوعات مشاهده كرد. اكثر 
آثار مصورسازى شده ى اين دوره را استادان هنرنوين و نقاشان مطرح نيمه ى اول قرن مصور  
كرده اند. پرداختن به هنرهاى گرافيگى و رواج مديوم هايى چون چاپ دستى و ليتوگرافى كه در 
اين دوره مورد توجه ى فزاينده نقاشان و مصورسازان قرار گرفت، تصويرسازى كتاب را به سمت 
براى  آثار  اين  تكثير  و  نشر  امكان  گرافيگى،  فعاليت  اين  نتيجه ى  در  داد.  سوق  طراحانه  زبان 
خيل بيشترى از مخاطبان فراهم آمد كه اين خود مى توانست در كنار جستجوگرى هاى نقاشانه 
و تجربيات شخصى اين هنرمندان، حلقه ى ارتباطى آنان را با مخاطبان و فضاى فكرى و ادبى 
جامعه حفظ كند.  با وجود اين كه تمام كتاب هاى هنرى نيمه ى اول قرن از اين ابزار هنرى سود 
جسته اند، ولى امكانات متنوع آن باعث شده است كه هر كدام از اين كتاب ها، از نظر نحوه ى 

اجرا، بيان طراحانه و نوع خط و تكنيك، تفاوت هاى فراوانى داشته باشند. 
   عالوه بر داليل تكنيكى و مهارتى كه در جهت گرايش به طراحى در تصويرسازى مؤثر بود، 
مى توان از تشابهات روان شناختى عمده اى بين طراحى و نوشتار (شعر يا داستان) سخن به 

ميان آورد: 
1- تشابهات خلق طراحى و نوشتار ادبى با توجه به همسانى در نحوه ى اجرا، محدوديت ابزار و 

كنش فى البداهه در موضوع. 
2- طراحى به عنوان راه حلى قاطع و كوتاه براى نمايش يك پيام اجتماعى در كنار متن. 

3- ارتباط طراحى با تجربه هاى عامه در شيوه ى ساده ى اجرا و سهولت بيان.
4- قرابت بيشتر طراحى با شيوه هاى بيانى يك تصويرگر. 

كارگاه هاى  روانه  زيادى  سفارش هاى  كتاب،  سازى  تصوير  به  هنرمندان  اقبال  نتيجه  در     
نقاشان و مجسمه سازان مى شد. نقاشانى چون پيكاسو1، شاگال2، روئو3، ماتيس4، كوكوشكا5، 
بنار6 و... آثار ارزشمندى در اين زمينه خلق كردند. در اين ميان ماتيس از نقاشانى بود كه به 
شدت به جلوه هاى بيانى رنگ عالقه داشت و وجد بر آمده از آن را وسيله ى كشف ُسرور هستى 
مى دانست. او از همان آغاز فعاليتش در زمينه ى نقاشى از بيست سالگى سرشار از فكر، منطق و 
احساس بود و هنرى را در سر مى پروراند كه كامًال برخاسته از ذهن آرامش يافته و حساسيتى 
خاص باشد. او با چشمى تيز بين كه در وراى اشياء و اشكال جهان محسوس داشت، آن ها را 
به معادل هايى زيبايى شناختى كه بر آمده از احساس و ذهن نقادانه اش بود، ترجمه بصرى 
مى كرد. ماتيس بهترين فضايل يك اثر هنرى را خرد، سادگى و روشنى مى دانست. عالوه بر 
هيجان رنگ كه پيوسته شور وصف ناپذيرى را در آثارش ايجاد مى كرد، هرگز از طراحى نيز غافل 
نمى ماند. در نتيجه او عالوه بر خلق طراحى هاى آزادانه ، كتاب هاى زيادى را نيز با استفاده از 

طراحى، مصورسازى نمود. 
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روش پژوهش
    تحليل و بررسى آثار مورد نظر در اين مقاله به روش توصيفى صورت گرفته است. بدين صورت 
با معرفى هنرمند و آثار تصويرسازى شده اش، از طريق مشاهده و مقايسه، امكان ارزيابى آن ها 
با ساير آثارش فراهم آمده است. در اين تحقيق اين نكته از اين نظر بسيار حائز اهميت است كه 
نام اين هنرمند هميشه با دستاورد هاى نقاشانه و تجربيات ارزشمند او در عرصه ى نقاشى مطرح 
شده است و در مواردى معدود از او با نام تصويرساز ياد شده است، در نتيجه ى روند اين تحقيق، 
بخش قابل مالحظه و مهمى از تاريخچه ى تصويرسازى جهان به مخاطبان عرضه مى شود كه 

خود داراى ارتباط تنگاتنگى با سير تحوالت تاريخ هنر در نيمه اول سده ى بيستم است.
آثار انتخاب شده مورد بحث در اين تحقيق همگى با برخوردهاى طراحانه در حوزه ى تصويرسازى 
خلق شده اند و تقريباً در تمامى موارد مورد اشاره، از رنگ استفاده نشده است. در نتيجه با توجه 
به بوجود آمدن كيفيت هاى خاص بصرى و ارزش هاى خطى در اين طراحى ها در اين مجال 

سعى مى شود به اين سؤاالت پاسخ داده شود:
آيا برخوردهاى طراحانه در اين آثار عالوه بر هماهنگى با فضاى نقاشى هاى اين هنرمندان به 

صورتى هدفمند در مصّورسازى استفاده شده است؟ 
ميزان وفادارى اين نقاش به متون ادبى تا چه حد بوده است؟ 

پيشينه ى پژوهش
    با توجه به فقدان منابع فارسى و كتب ترجمه شده در اين مبحث تخصصى، كتب التين به عنوان 
منابع مرجع، و مستند در اين رساله مورد استفاده قرارگرفته اند. در دايرة المعارف هاى «بريتانيكا7» 
و «امريكانا8» كه شروع رو به رشد تصويرسازى سده بيستم را مديون نقاشان صاحب سبك اين 
دوره دانسته، در مواردى به آثار مصور سازى ماتيس پرداخته شده است. در كتاب ديگرى بنام 
«ماتيس در هنر9» نوشته ى«جك فالم10» كه شامل تحليل مجموعه ى كلى آثار ماتيس است، 
تصويرسازى ها و متدهاى ابداعى وى در شكل گيرى طراحى ها وكتاب هاى مصورش نيز شرح داده 
شده است كه در اين مورد، به خوبى روند كارى او را در خلق يك كتاب نشان مى دهد. در موارد 

ديگر نيز  بنا به ضرورت از پايگاه هاى اينترنتى تخصصى استفاده شده است.

طراحى و تصويرسازى شعر
    ماتيس طراحى خود را ابزارى ذاتى براى بيان قلمداد مى كند:  « من هميشه طراحى را به 
عنوان تمرينى از يك مهارت خاص محسوب نكرده ام، بلكه به عنوان ابزارى كه از روى تفكر 
تسهيل شده است تا سادگى و خود انگيختگى را به نمايش بگذارد، نگريسته ام. اگر من به دستى 
كه طراحى مى كند اعتماد دارم به اين دليل است كه آن را آموزش مى دهم تا به كمك من بيايد، 
 ,Schneider) «.من هرگز خود را مجبور نكرده ام كه اجازه دهم دستم بر عواطفم پيشى بگيرد
1984: 154). روش هاى طراحى او با ذغال، مداد، مداد رنگى، حكاكى، ليتوگرافى و حتى برش 
كاغذ بر طبق موضوع و ذهنيات فردى او متفاوت بود. موضوعات مطلوب او اغلب انگيزشى و 
زنانه بود؛ موضوع هاى ديگر آثار او به جهان واقعى يا تخيلى اقيانوسيه و درياى كارائيب مرتبط 
بودند. تاالب ها، مرجان ها، چهره ى زنان زيباروى اين سرزمين هاى دور دست و موضوعات اساطير 
كالسيك، درون مايه هاى اصلى طراحى ها ى او محسوب مى شدند. اغلب طراحى هاى ماتيس از 
نقاشى ها و مجسمه هايش اطالع مى دهند. احساس او اين بود كه اين طراحى ها بايد تمرين هاى 
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اشاره اى سريعى باشند كه شكل و احساس را كه موضوع در او برانگيخته است، ثبت كند. طراحى به 
عنوان مستقيم ترين  شيوه ى بيان افكار هنرمند اغلب به ماتيس كمك مى كرد تا مشكالت تركيبى 

يا ايده هاى جديد را با سرعت بيشترى به نتيجه برساند.
   يكى از منابع الهام بخش وى، شعر بود. شعر يا نثر منظومى كه ماتيس عاشق آن بود حالت روحى 
خاصى را در او بر مى انگيخت. او در سال هاى آخر عمرش هر روز قبل از اين كه قلم موى نقاشى، 
ماتيس عقيده داشت  اشعار مى پرداخت.  مداد يا سوزن حكاكى را به دست گيرد، به خواندن 
كه شعر مثل اكسيژن است: « درست مثل زمانى كه از رختخواب بيرون مى آييد و شش هاى 
خود را پر از هواى تازه مى كنيد.» (Schneider, 1984: 155). او تصاوير چاپى زيادى توليد 
كرد و بيش از دوازده كتاب را به واسطه ى تالش هاى پيشگامانه ى آلبرت اسكيرا11 و ترياد12

در فرانسه مصورسازى و چاپ نمود. تصويرسازى هاى او شامل آن چيزى بودند كه ماتيس آن ها 
را «كتاب هاى گل» خويش مى ناميد. اين آثار به خودى خود اشياى زيبايى بودند كه از دست 
نوشته ها و كتيبه هاى قرون وسطى الهام گرفته شده بودند. چهره ها، اعضاى بدن، معشوقه ها، 
آن ها  آثارش  بعضى  در  ماتيس  كه  هستند  نفيسى  نگارهاى  و  نقش  نمايانگر  گل ها،  و  ميوه ها 
را با جلوه هاى ظريفى از رنگ غنا مى داد. به عنوان مثال در كتاب «جاز» تصاوير با رنگ هاى 
درخشان، خطوط چرخشى و اشكال جواهر مانند مشخص شده اند. اين كتاب كه با تصاويرى 
از سيرك و همچنين زنان در ميان دريا همراه است، با استفاده از شابلون هاى رنگى بر روى 

برش هاى كاغذ مصور شده و جزو آثار مدرن ماتيس در تصويرسازى كتاب است.
   طراحى هاى ماتيس از نظر سادگى و سياليت ظريف آن ها در تقابل با نوشته و متن كتاب هايى 
متنوع  كنتراست هاى  كه  اوست  مصورسازى هاى  شاخص  ويژگى هاى  از  مى كرد،  توليد  كه 
زيبايى را به لحاظ فرم و در عين هماهنگى تصاوير و متن در كتاب هاى او ايجاد مى كرد. او از 
همنشينى نوشته و خطوط طراحى شده بسيار لذت مى برد، حتى در نامه هايى كه به دوستان 
همراه  شده  تزئين  پاكت هاى  و  طرح ها  با   را  خود  طبعى  شوخ  و  صميميت  مى نوشت،  خود 
مى كرد. اين نامه ها حاكى از وقايع زندگى روزانه ى ماتيس است و بينش منحصر به فردى را 
در مورد فرآيند خالقانه ى هنرمند و انديشه هاى او در مورد كار و زندگى عرضه مى دارند و با 
طراحى هايى كه برانگيخته از احساس آن نامه است هماهنگ شده اند. در سال 2001 كل اين 
مكاتبات ارزشمند را كه در حدود 1200 نامه بود، ناشر مشهور فرانسوى « فالماريون13» ويرايش 
و به چاپ رساند. در سال 1941 پس از آن كه ماتيس به سرطان مبتال شد و تحت عمل جراحى 
قرار گرفت، مجبور به استفاده از ويلچر شد. با وجود اين خالقيت او رو به كاهش ننهاد. «زندگى 
دوم» نامى بود كه او براى چهارده سال آخر عمر خود برگزيده بود. بعداز عمل جراحى، او انرژى 
احيا شده و غير منتظره اى پيدا كرد و منجر به فوران خارق العاده ى نمايش هنرى او شد كه اوج 
نيم قرن كار او به شمار مى رفت.  طراحى هاى او در اين زمان وارد مرحله ى جديدى از نوآورى 
شدند. او با كمك دستيارانش تصميم گرفت كالژ بزرگى با برش هاى كاغذ انجام دهد. با حركت 
دادن ماهرانه ى قيچى روى يك برگ كاغذ، مرحله ى پيشرفته اى از كار هنرى خود را آغاز كرد. 

او برش هاى قيچى را «خود واقعى اش» مى دانست؛ آزاد و رها.

اشعار ماالرمه14
    مكتب سمبوليسم15 كه نقش تعيين كننده اى در جهت دهى اصول ادبى و هنرى اواخر قرن 
نوزدهم داشت، زير نفوذ تأثيرات و رهبرى شاعرانى چون استفان ماالرمه16، پل ورلن17 و آرتور 
رمبو18 بوده است. عالقه ى ماتيس براى تصويرسازى اشعار ماالرمه، نشان از نفوذ انديشه هاى اين 
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شاعران و نزديكى اهدافشان با جستجوگرى نقاشانه ى ماتيس دارد. در واقع توسعه ى گرايش هاى 
ناتوراليستى در نقاشى سده ى نوزدهم موجى از نارضايتى را در نزد پيروان مكتب سمبوليسم 
ايجاد كرده بود. سمبوليست ها پيوسته نقاشان را به نقش زدن آن چه در خيال داشتند، رهنمون 
مى كردند و هر چه بيشتر بر درون گرايى و جستجوى واقعيتى متعالى تر از واقعيت محسوس پا 

فشارى داشتند.
   اظهارات ماالرمه اگر به زبان تصويرى ترجمه مى شد، مفهوم تازه ى واقعيت مرئى را كه نقاشان 
در جستجويش بودند، معين مى كرد. او مى گفت: «ُغور در ُكنه چيزها ؛ تصوير يا ايماژ برگرفته 
از چكيده ى رؤياى چيزها؛ اين است شعر» (پاكباز، 1386: 379). در نتيجه او عمر خود را صرف 
پيدا كردن صورت هاى تازه اى در شعر كرد. در اشعار ماالرمه نه شادى وجود دارد و نه غم، نه 
كينه اى ديده مى شود و نه عشق، هيچ حس بشرى وجود ندارد، او شعر را از زندگى دور مى كند 
و از دسترس بيرون مى آورد و به صورتى در مى آورد كه عده ى انگشت شمارى از خواص بتوانند 

آن را درك كنند، بدين جهت است كه فهم آن ها براى همگان ميسر نيست.
كند.  آزاد  نيستند،  شاعرانه  كه  چيزهايى  همه ى  قيد  از  را  شعر  مى خواهد  كه  بود  مدعى  او    
در نظر او فقط «كلمه» ارزش داشت. هنر شاعر اين بود كه شعر را از تركيب كلمات، شاعرانه 
نقاشى  در  ماتيس  كه  همان كارى  يعنى  بيافريند؛  زيبا  ذهنى  جهان  يك  و  بسازد  سحرآميز  و 
ُمُرو19 گوستاو  ماتيس،  استاِد  توسط  نقاشى  زبان  به  كه  بود  آموزه هايى  اينها  مى داد.  انجام 

كه به شدت به انگاره هاى شاعرانه عالقه نشان مى داد، در آرا و عقايد ماتيس نيز تأثيرى ژرف 
نهاد. ماتيس در نقاشى معتقد بود كه شكل هاى طبيعى بايد از نظم معنوى تصوير پيروى كنند 
ديگر،  سخن  به  ( پاكباز، 1386:    423).  شود  مفصل بندى  رنگى  قطعات  با  تصوير   گستره ى  و 
احساس هايش  بيان  براى  آن  هدف  مهم ترين  نقاشى،  در  را  تصويرى  مختلف  عناصر  آرايش  او 
مى دانست كه در نهايت به يك هماهنگى مطللوب منجر مى شد. شباهت ديدگاه هاى ماتيس 
و ماالرمه براى خلق اثر هنرى نقطه ى عطفى بر اولين گام ماتيس در تصويرسازى كتاب اشعار 

ماالرمه بود، كه آن را به يكى از آثار ارزنده ى تصويرسازى قرن تبديل كرد.
با  بود،  شده  پيشنهاد  ماتيس  به  اسكيرا  آلبرت  توسط    1930 دهه ى  در  كه  كتاب  اين     
استقبال و شور و عالقه ى بسيار زياد ماتيس همراه شد؛ در تابستان همان سال در حالى كه 
در پاريس ساكن بود بخش اعظم توجه خود را به اين مأموريت معطوف ساخت. او طراحى هاى 
زيادى براى اين پروژه انجام داد و در پايان 27 طرح حكاكى شده را كه نشان از خلوص باالى 

آثار او بود، براى كتاب در نظر گرفت. 
   حكاكى هاى او براى اشعار ماالرمه در ميان بزرگترين آثار او در فن چاپ محسوب مى شوند. 
ظرافت خطوط موزون به جهت اين كه روى صفحات فلزى حكاكى شده اند، تأثير گذارى و شدت 
بيشترى يافته است، زيرا طراحى به اين شيوه مستلزم قطعيت و فشار سطحى دست است.
ماتيس همزمان روى دو موضوع يعنى تزيين ديواره ى نگاره ى رقص (تصوير 1) و مصورسازى 
رقص،  نگاره ى  ديوار  روى  كار  «هنگام  گفت:  ريساير  برادرش  به  او  است،  كرده  كار  اشعار 
من  مى بريد  را  آن ها  ليديا  مادام  دستيارم  كه  حالى  در  و  مى كشيدم  ذغال  با  را  شكل هايى 
روى اشعار ماالرمه كار مى كردم» (Schneider, 1984: 154). در حالى كه اين دو سفارش 
در نگاه اول به ظاهر داراى عناصر مشتركى نيستند، اما در واقع ماهيت مشابهى دارند، زيرا 

وظيفه ى ماتيس اين نبود كه فقط كتاب را تصويرسازى كند، بلكه هدفش ساخت آن بود.
تمام  در  اين  و  بود  ثابت  ساختار  يك  با  تزيين  تلفيق  او  هدف  رقص،  نگاره ى  ديوار  مورد  در 
مورد  دو  هر  در  زيرا  ماند؛  باقى  او  مشغولى  دل  جاز،  تا  حتى  ساخته  مصور  او  كه  كتاب هايى 
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ديوار نگاره و كتاب او با يك مسأله مواجه بود: چگونه هارمونى كلى را ميان ديوارهاى مختلف و 
صفحات متعدد  برقرار كند؟ اصلى كلى كه پايه ى مصورسازى يك كتاب است.

پيدا  نمود  رقص  تاالر  تزيين  در  كه  كمى  به  كيفى  ويژگى هاى  از  حركت  انتقال  اين جا  در     
مى كند، به عنوان عاملى تعيين كننده در تصاوير ماالرمه، به صورت حركت بين دو صفحه ى 
اوليه ى  تصميم  نتيجه ى  ماالرمه،  كتاب  ماندنى  ياد  به  ويژگى   . است  نمايان  نيز  هم  از  مجزا 
هنرمند براى خلق هر صفحه به شكل يك ديوار است؛ در واقع اين كار او را در سنت بزرگى 
شد  قطع  ناگاه  به  قبل  قرن  چند  كه  سنتى  مى دهد؛  قرار  اين  از  پيش  بيزانسى  كتاب هاى  از 

.(156 :1984 ,Schneider)
   در اين كتاب حكاكى ها در خطوطى صاف و بسيار باريك، سيال و كنترل شده بدون سايه 
پردازى طرح شده اند تا صفحات چاپى تقريباً به اندازه ى قبل از چاپ فضاى سفيد داشته باشند. 
او صرفه جويى ظريف خطى و بدون سايه، در اين مجموعه را عاملى در جهت قدرت بخشيدن 
به ويژگى فرا زمينى اشعار ماالرمه مى داند. با وجود اين كه در اين تصويرها طرح كل صفحه 
را پر مى كند، ولى سفيدى صفحه، پا بر جاى مى ماند؛ زيرا در اين مجموعه، طرح مثل هميشه 
به سمت مركز متمركز نمى شود و به علت خصوصيت آزاد خطوط و همچنين نبودن حاشيه و 
كادر براى محدود شدن، خطوط در كل صفحه گسترش مى يابند و اين هدف با خواست ماالرمه 
مبنى بر اين كه «سفيد مهم به نظر برسد» به خوبى منطبق است. ماالرمه در اين اثر از فواصل 
زمانى ميان لغات استفاده كرده است، همان گونه كه ماتيس اغلب اوقات به فواصل زمانى ميان 
خطوط اشاره مى كند. البته مشابه بودن جنبه هاى زيبا شناختى اين دو شخصيت (ماتيس و 
ماالرمه) به همين مورد محدود نمى شود. شباهت هاى ديگرى هم از طريق مقايسه اظهار نظر 
مشهور ماالرمه كه: «هيچ چيز نقاشى نمى شود بلكه تأثيرى كه ايجاد مى كند كشيده مى شود. 
با پاسخ ماتيس به پرسش يك روزنامه نگار در مورد نظريه ى هنر او، مى توان دريافت كه در اين 
باره  مى گويد: من آن ميز را به واقع نقاشى نمى كنم، بلكه احساسى را كه در من ايجاد مى كند 

.(158 :1984 ,Schneider) «طراحى مى كنم
   در اين كتاب، صفحات سمت راست كه حاوى تصاوير به اندازه ى كل صفحه هستند، رو به 
روى صفحات سمت چپ كه حاوى بيست نكته متنى با حروف ايتاليك است، قرار گرفته اند كه با 
صفحه آرايى خود ماتيس طراحى شده اند. مسأله ى مهم در اين جا متوازن كردن دو صفحه بود؛ 
يكى سفيد با حكاكى ها و ديگرى سياه با حروف چاپى كه نياز هنرمند به تباين هاى همزمان، 
و  نقش  تغيير  با  را  نظر  مورد  نتيجه ى  او  مى كند.  پيدا  كتاب  اين  در  را  خود  نمود  واضح ترين 
نگاره هاى هندسى و محدود نكردن كناره هاى تصوير با كادر به گونه اى كه تماشاگر به اندازه ى 

انتظارش از خواندن متن به صفحات سفيد هم عالقه مند شود، به دست آورد.
   ماتيس دو صفحه اش را با نگه داشتن يك توپ سفيد و يك توپ سياه در دو دست مقايسه مى كند 
كه توسط يك شعبده باز استفاده شده اند. «توپ هاى سفيد و سياه او مثل دو صفحه ى من هستند، 
يكى روشن و ديگرى تيره، متفاوت اما رو در رو، على رغم تفاوت هاى ميان دو شىء، هنر شعبده 
باز در چشمان تماشاگر يك واحد متناسب و متوازن را عرضه مى دارد» (flam, 1973: 107). به 
راستى فضاهاى منفى (سفيدهاى كاغذ) در اين اثر از ارزشى دو چندان برخوردارند و كنتراستى كه 

در فواصل خطوط طراحى هاى ماتيس شكل گرفته، موجب تشديد اين امر مى شود.
بال هاى قو كه تزيين كننده ى اولين شعر اين مجموعه است، موى غرق درآب و يك صورت رو به 
باال با خطوطى بدون مرز كه در خارج از صفحات كاغذ هم امتداد مى يابند، نمايشى شكوهمند از 
توانايى ماتيس را براى تنظيم فضاى صفحه با نقش و نگارهايى كه هرگز به عنوان كران نماهايى 

تصوير 1: هانرى ماتيس، بخشى از اثرديوارنگاره ى 
رقص،1932-1933، نقاشى ديوارى.
منبع تصوير:

آنارسن، ي.ه (1374)، تاريخ هنر نوين، ترجمه ي 
محمد تقي فرامرزي، تهران، زرين وآگاه.

تصوير2: هانرى ماتيس، تصويرسازى اشعارماالرمه، 
اچينگ، موزه ى بالتيمور.
منبع تصوير:
2.www.telegraph.co.uk/
culturepicturegalleries/
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تلفيق  محدود،  نا  خطى  امتداد  حس  با  صفحه  سفيدى  مى دهد.  نشان  نمى كنند،  عمل  بسته 
مى شود تا تأثيرى از درخشش نامتناهى را به وجود آورد. در هماهنگى زيباى اين تصوير با شعر 
ماالرمه كافيست قسمتى از اين شعر را مرور كنيم: « بادهاى سياه در مسير حركت آن ها مثل 
پرچم هايى صف آرايى كرده اند و آن ها را با سرما به سمت شيارهاى ميان بال ها و پاهايشان 

حركت مى دهند» ( flam, 1973: 108).(تصوير 2)
   بررسى اتودهاى ماالرمه به وضوح نشان مى دهد كه نه تنها طراحى هاى اين مجموعه به صورتى 
آنى و يك باره شكل نگرفته اند، بلكه براى تمامى صفحات آن بارها، پيش طرح هاى با پرداختى 
كامل تر از آن چه ديده مى شود، اجرا شده است كه در سيرى تحليلى در جهت كاهش فرم، با حداقل 
خطوط اصلى ترسيم  شده اند. ماتيس معتقد است با استفاده از خطوط اصلى ساده شده مى توان 
وجوه انسانى جامع تر و كامل ترى را بدون توجه تنها به ويژگى ظاهر خلق كرد كه اين خصوصيت در 
واقع شاخصه ى اصلى طراحى هاى او چه در مصورسازى كتاب و چه در طراحى هاى مستقلش است.

   ماالرمه اولين كتاب ماتيس است كه تكميل آن يك سال و نيم طول كشيد و به علت همزمانى 
با اجراى نقاشى ديوارى ( رقص ) در بنياد بارنز، تأثيراتى بسيار مفيد و سازنده از فضاى اين ديوار 
نگاره بر اشعار ماالرمه باقى گذاشت كه ماتيس را بى محابا به سمت زبان پراكنده و گسترده ى 
ماالرمه سوق داد. در نهايت ديوار نگاره ى رقص به اين منظور طراحى شده بود كه تاالر اصلى 
حوزه ى دكتر بارنز را به معبد عشق تبديل كند، معبدى كه پس از آن و براى هميشه رؤياى 
ماتيس بود و كتاب ماالرمه براى آن به عنوان يك مدل داراى معيارهاى كمتر محسوب مى شد 

.(156 :1984 ,Schneider)
   پركارترين و مفيدترين دوره ى تصويرسازى براى ماتيس، از سال 1946 تا 1950 بود كه 
در طى اين سال ها، نُه كتاب را مصور نمود. در اين زمان او به 74 سالگى رسيده بود و در اوج 
او  تصويرسازى هاى  بود.  مشغول  تصويرسازى  به  خود  ويالى  در  نازى ها  شديد  بمباران  تهديد 
با  اصوالً  او  بود.  استوار  شعر  محور  بر  بيشتر  شد،  گفته  كه  طور  همان  كار،  پر  دوره ى  اين  در 
شعر ارتباطى عميق تر برقرار مى كرد؛ به خصوص شاعران مكتب سمبوليسم، ماالرمه و بودلر20 
را مى ستود و آثارشان را بارها مصور نمود. اولين كتابى كه در سال 1946 و بعد از پاسيفا21

مصور نمود «نامه هاى عاشقانه ى يك راهبه ى پرتغالى» بود. اين كتاب در بردارنده ى  نامه هاى 
راهبه اى به نام، ُسرر ماريانا آلكو فورادو22 ( 1640- 1722 ) است كه به عشق خود ابراز داشته 
است. اين راهبه در حدود 1665 با  ماركوئيس23 يكى از افسران سپاه فرانسه كه براى كمك به 
ارتش پرتغال وارد آن كشور شده بود مالقات كرد، شدت عالقه ى او به ماركوئيس در بازگشت 

او به فرانسه با پنج نامه اى كه او نوشته بود آشكار است.
    اين نامه ها اولين بار در سال 1669، و پس از آن طى دوره هاى متعددى به چاپ رسيد. شدت 
عشق و رسوايى عاطفى اقرار شده ى راهبه اى كه افسرى فرانسوى او را ترك كرده است و نيز 
نوآورى خلق شده در اين نامه ها كه بيشتر به رمان شبيه اند، در موفقيتى كه اثر از زمان انتشار 
خود به دست آورده بود، نقشى اساسى داشته است. ماريانا بعدها در دنياى ادبيات عاشقانه و به 
خصوص كشور پرتغال به شخصيتى افسانه اى تبديل شد. فضاى دل انگيز و زيباى اين نامه ها  كه 
در بردارنده ى نهايت احساسات زنى شيفته بود، كامًال با فضاى فكرى و روحى ماتيس هم خوانى 
داشت. او مهرورزى تراژيك يك راهبه را به صورت تجسمى مجدداً احيا كرد و با ظرافت دلنشين 
خط كه شاخصه ى قلم اوست، ما را در مسيرى از اين عشق آتشين هدايت مى كند. او دراين 
طراحى ها، روى خطوط بيرونى تصاوير و پرتره ى تخيلى ماريانا كار مى كند و هر صفحه از لغات 
راهبه ى جوان را با گل ها و ميوه هاى شاعرانه طراحى و تنظيم مى كند. مدلى كه ماتيس براى 
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طراحى هاى چهره ى ماريانا از او استفاده كرد، پرستارى بود كه از او در طى دوره ى نقاهتش در 
بستر پرستارى مى كرد. جالب است كه آرزوى قلبى اين پرستار جوان و زيبا اين بود كه راهبه شود 
و در آن زمان هم در كليساى روبه روى ويالى ماتيس، به راهبگى اشتغال داشت. ماتيس از اين 
شخصيت مجازى ماريانا حدود هشتاد طرح كشيد و در آن تمام امكانات تجسمى چهره ى مدل را 
بررسى كرد. ماتيس در يكى از طرح ها روى شكل هاى چهار گوش تكيه مى كند و در طراحى ديگر، 
اين فرم ها به دواير و خطوط آرام و بدون زاويه تبديل مى شوند. در يك طرح به چشم هاى مدل 
توجه نشده است و در ديگرى تأكيد روى چشم هاست. اگرچه اين هشتاد طرح با يكديگر اختالف 

زيادى دارند، ولى نوعى همبستگى در همه ى آن ها ديده مى شود (ژيلو، 1381: 218).
    در مجموعه اين نامه ها، ماتيس به هماهنگى دو صفحه در كنار هم اهميت بسزايى داده است 
و نوشته و تصاوير را به صورتى متعادل در صفحه تنظيم كرده است (تصوير3). ماتيس مى گفت 
آرزو دارد كه هنرش همچون يك صندلى راحت باشد كه خستگى را از چشم انسان بزدايد و به 
او اندكى خوشى و لذت بدهد (پاكباز، 1386: 429). اين جمله كه بارها در بيان تفكرات ماتيس 
درباره ى نقاشى هايش تكرار شده است، در هنر تصويرسازى او نيز قابل ارزيابى است. در واقع او 
در كتاب هايش نيز به چيزى جز تعادل نمى انديشيد و در اين جا نيز به دنبال يك صندلى راحت، 
براى خواننده ى كتاب است، ولى آنچه در اين ميان فدا مى شود، احساس ناب كاراكترهاست. 
ماتيس در وانهادن احساس و جستجوى وسايل تصويرى ناب به موندريان شباهت دارد. براى 
مثال، مى گويد: رنگ ها و خطوط نيرو هستند و راز آفرينش در بازى و تعادل اين نيروها نهفته 
است (بكوال، 1387: 185). اين شگرد ماتيس است كه تنها به وسيله ى خطوط ساده، فرمول 

زيبايى شناختى خود را از واقعيت جهان مرئى اخذ مى كند.
     مأموريت بعدى ماتيس كتاب «گل هاى بدى» نوشته ى بُودلر بود كه يك سال بعد از «نامه هاى 
عاشقانه ى يك راهبه ى پرتغالى» به چاپ رسيد. اين كتاب طى سال ها توسط هنرمندان بزرگى 
از جمله اميل برنار25، جيكاب اپستين26، ژرژرئو  تصويرسازى شده است؛ كه هر كدام از آن ها 

اشعار انتخابى خود را بر مبناى فضاى ذهنى خويش تفسير نموده اند.
    بودلر به واسطه ى اعتقاداتش، كه از لحاظ آموزش، رويكردى كالسيك داشت و به جهت بيان، 
بينشى مدرن را در سر مى پروراند، مدلى تازه و دشوار را در فن شاعرى ايجاد كرده بود كه كتاب 
«گل هاى بدى» اوج آن محسوب مى شود.  بودلر اولين مجموعه اين شعر را در 1857 با امضاى خود 
به دوستش دالكروا27 تقديم كرد. اين كتاب در مدت انتشارش به دليل بيان غيراخالقى و هتك حرمت 
مذهبى نسبت به آموزه هاى كليسا، درگير غوغاى يك داد خواهى شد. اين ماجرا سرانجام با جريمه 
نقدى بودلر و حذف شش قطعه از اين مجموعه پايان يافت. «گلهاى بدى» طبق نظر بسيارى به عنوان 
مهم ترين و تأثير گذار ترين مجموعه شعر منتشر شده در اروپاى قرن نوزدهم محسوب مى شود و گفته 
شده است كه بعد از تورات و انجيل بيش از هر كتاب ديگرى در جهان ترجمه و چاپ شده است. اين 

اشعار، آخرين برآيند رمانتى سيسم، مقدمه ى سمبوليسم و اولين نمود مدرنيته است.
    ماتيس در كتاب خود كه به سال 1947 انتشار يافت، رويكرد متفاوتى نسبت به ديگر نقاشان 
در مصورسازى آن اتخاذ كرد. او به جاى تالش براى مستند سازى ويژگى هاى روايى اشعارى 
كه انتخاب كرده بود، سى وسه پرتره چاپ سنگى را براى يك گزيده ى سى وسه شعرى از كتاب 
برگزيد؛ از جمله پرتره خودش، بودلر، سه مرد جوان و بيست و نه زن را طراحى نمود. اين تصاوير 
به همراه سى وسه حروف بزرگ با حكاكى چوبى و سى وهشت طرح زينتى با خطوط تزئين شده، 
در  ماتيس  خطى  زيبايى شناسى  اينجا  در  دادند.  شكل  را  بدى  گل هاى  كتاب  تصويرى  فضاى 

خدمت بيان احساس و احوال درونى چهره ها قرار مى گيرد.

تصوير3: هانرى ماتيس، تصويرسازى كتاب 
نامه هاى عاشقانه ى يك راهبه پرتقالى، اچينگ، 
1946، انتشارات ترياد، پاريس.
منبع تصوير:
www.henri-matisse.net/poetry_
french.html
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به اعتقاد ماتيس، هر يك از اين پرتره ها، از طريق وضعيت، حالت يا قيافه خود معناى ويژه اى 
را دنبال مى كند. ماتيس بر خالف منتقدان زمان خود كه تالش مى كردند با همراه ساختن هر 
شعر بودلر با زنى كه احتماالً الهام بخش آن شعر بوده است او را بشناسند، از مدل هاى امروزى 
براى طراحى پرتره ها استفاده كرد. او به جاى رجوع به تصاوير زنان در دوره ى زندگى بودلر، 
به مدل هايى كه يكى از آن ها يك فرد دو رگه سياه پوست است، اتكا كرد. اين چهره البته در 
نقاشى ها و حكاكى هاى ديگرش هم ديده شده است (تصوير 4). ظاهر خوش تركيب و در عين 

حال نگاه موقر و مغرورانه ى او، با بعضى از اشعار بودلر متناسب مى نمايد:
« من نمى دانم زير كدامين نگاه آتشين بال هايم ذره ذره مى شوند.

عشق زيبا رويى سرنوشت مرا محكم كرده است.
نيم سوخته است.

دادن نام من به خاك براى اين بوده است كه قبرى
.(150 :1984 ,Schneider) «براى من در نظر بگيرد

    اما آنچه از مجموع پرتره ها به دست مى آيد، طراحى هايى هستند كه ميل به فانتزى شدن 
كاراكترها را بيشتر در خود نمايان مى كنند (تصوير5). اين پرتره ها، نشانى اندك از فضاى رنج 
ديده و تلخ كامى هاى عاشقانه اشعار بودلر را در خود دارد. ساده سازى افراطى حالت ها و اشارات 
غمزه گون زنان ( واقعى يا تخيلى ) در آثار ماتيس، در خدمت يك بيان و الگوى آرمانى از چهره 
زن قرار گرفته است. تا جايى كه مجموعه ى پرتره هاى او را به گالريى از تصاوير زنان جذاب 
تضادهاى  از  ماتيس،  زنانه ى  چهره هاى  در  مى شود،  ديده  كه  همان طور  است.  كرده  تبديل 
روانى و رنجش هاى خفته ى بشرى، خبرى نيست و همگى در پى دست يافتن به يك زيبايى 
اسطوره اى و آرام بخش هستند. اين امر در مورد چهره ى مردان متفاوت است. در دو پرتره اى 
كه از مردان طراحى نمود و در كتاب «اشعار آنتيليسس»28 و «گل هاى بدى» چاپ شده اند، 
استعداد فوق العاده ى خود را در برخورد با كاراكترهاى متنوع و ماهيت درونى شخصيت ها آشكار 
مى كند (تصاوير 6و7). يكى از اين تصاوير، چهره ى بودلر است و ديگرى چهره ى آنتونى نائو29

 كه مجموعه «اشعار آنتيليسس » توسط او سروده شده است. در اين طراحى ها به نظر مى رسد 
كه جستجوى ماتيس براى دستيابى به تعادل ميان امر عينى و امر ذهنى با موفقيت بيشترى 
نيز       شناختى  روان  ويژگى هاى  داراى  فردى  شباهت  بر  عالوه  پرتره  دو  اين  است.  بوده  همراه 
مى باشند. ماتيس براى رسيدن به اين تعادل مهم در طراحى هايش، شگردهاى خاصى را به كار 
مى برد. او در مقدمه ى كتاب جاز يك راه حل فنى از اين دست را توصيف مى كند: «(محور) 
عمودى در ذهن من است، كمكم مى كند تا به خط هايم جهت دقيق بدهم، و حتى در سياه 
مشق هاى شتاب زده ام، هيچ خطى، براى مثال شاخه ى درختى در يك منظره، بدون آگاهى از 
اين رابطه با (محور)عمودى شكل نمى گيرد: منحنى هاى من بى عقل نيستند» (بكوال، 1387: 7). 
اين گونه است كه او در ترسيم طراحى هاى خود كامآل آگاهانه عمل مى كند تا به وحدت نهايى 
چهره ى  به  ماتيس  كتاب هاى  بيشتر  يابد.  دست  مدل  درونى  شخصيت  و  كاراكتر بيرونى  بين 
زنان اختصاص داده شده است كه از اشعار آنتونى نائو الهام گرفته شده اند. شعر نائو، موضوع هاى 
خود را از سفرهاى دريايى در جزاير آنتيليسس گرفته است؛ جايى كه مجسمه ى چهره ى زنان 
جزاير با غنا و خارق العادگى خود الهام ديگرى براى خلق پرتره هاى زنانه ى ماتيس بود. او در طى 
اين دوره تا سال 1950 مجموعه هاى زيادى را و از جمله اشعار چارلز دورلئان30، پير رونزارد31،

تريستان تزارا32 و پير روردى33 را مصور نمود. تصاوير اين كتاب ها تمامى با يك شيوه ثابت و 
جاز  كتاب  سازى  مصور  در  ماتيس  متفاوت  مجموعه ى  تنها  شده اند،  تزئين  زنان  پرتره هاى  با 

تصوير5: هانرى ماتيس، تصويرسازى  براى 
كتاب گل هاى بدى.

منبع تصوير:
www.henri-matisse.net/

poetry_french.html

تصوير4: هانرى ماتيس در حال طراحى از هاتين 
ماالتا، مدل طرح هاى كتاب گل هاى بدى اثر 

بودلر.
منبع تصوير:

www.henri-matisse.net/poetry_
french.html
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است كه در سال 1947 منتشر شد. اين كتاب حاوى بيست صفحه از موضوعات مختلف است 
كه از فرهنگ مردم، اساطير و درون مايه هاى سيرك گرفته شده است. اين  تصاوير به صورت 
طرح هاى بريده شده ى رنگى به همراه متنى دست نوشته ى خود ماتيس، در آن كتاب به چاپ 
به عنوان زمينه ى رنگى فرم ها محسوب مى شود و  رسيد. متن دست نوشته در اين جا صرفاً 
نقشى صرفاً بصرى دارد. جاز تنها مجموعه اى است كه ماتيس در آن از طراحى به صورت بيان 
خطى استفاده نكرده است و رويكردى نقاشانه را با سطح هاى گسترده و كالژ شده ى رنگى عرضه 
مى دارد. بيست صفحه ى اين كتاب به همراه نوشته هاى در هم و بر هم، سرشار از ريزه كارى 
مربوط  سيرك  به  آن  اصلى  درون مايه هاى  كه  است  بخش  شادى  متهورانه ى  اشارات  و  ايما  و 

مى شود. (تصوير 8)
 پرداخت ماتيس به فضاى رنگى با توجه به سال هايى كه او در بستر بيمارى به سر مى برد،  به 
لحاظ غناى رنگى جنبه اى مسرت بخش به اين تصاوير بخشيده است. به طورى كه  ساتيه  در 

.(111 :1973 , Flm) «مورد جاز گفته است: «اين كتاب غم هاى او را برطرف كرده است

نتيجه
    پرداختن به طراحى وكيفيت هاى خطى در اين آثار نشان مى دهد كه طراحى تا چه حد 
خصوص  به  امر  اين  سازد.  هماهنگ  متن  با  تصوير  قالب  در  را  ادبى  اثر  يك  تشريح  مى تواند 
مناسب  بسيار  اشعار  مصورسازى  براى  آن  بودن  فى البداهه  و  خودانگيختگى  خاصيت  دليل  به 
از  موفق تر  بسيار  كتاب  ساختار  كلى  هماهنگى  جهت  به  اشعار،  تصويرسازى  در  ماتيس  است. 
رمان، عمل كرده است و اين نشان دهنده ى ارتباط درونى او با شعر است كه فضاى بازترى را 
براى ذهنيات سيال او به همراه دارد، چنان كه بيشتر آثارش به تصويرسازى اشعار اختصاص 
يافته است. در نتيجه او هميشه معادل هاى ادبى طرح هاى خود را در متون افسانه اى و اشعار 
جهت  در  شعر  براى  او  تصويرسازى  ديگر  عبارت  به  مى گرفت؛  سراغ  خيال انگيز  و  اسطوره اى 
كمك به تكميل فضاى تصويرى اشعار است و در بهترين شكل، تجلى قسمتى ازفضاهاى درونى 
شعر است كه ساختار ادبى متن، بدون معادل هاى بصرى آن، معنايى كامل نخواهد داشت. اين 
امر در اشعار ماالرمه و ديگر كتب شعرى او واضح تر است. اين عوامل باعث شده است كه بيشتر 
كتاب هاى مصور او با شيوه اى واحد و طراحى هايى يكسان تصويرسازى شوند كه در واقع نشان 
از غلبه شخصيت نقاشانه او در پرداختن به متون ادبى و قرار دادن تصويرگر در مقامى همپاى 
نويسنده متن است، به طورى كه موضوع مورد عالقه ى او (پرتره ى زنان) در تمامى آثارش حضور 
دارد. آنچه در اين ميان اهميت دارد انتخاب هاى خاص اين نقاش براى مصورسازى بود، زيرا او 
بيشتر آثارى را سفارش مى گرفت كه با فضاى ذهنى و زبان هنرى اش نزديكى بيشترى داشته 

باشد، در نتيجه زبان شخصى او با متون ادبى منتخب همسو مى شد. 

تصوير7: هانرى ماتيس، چهره ى بودلر 
تصويرسازى براى كتاب گل هاى بدى
منبع تصوير:
www.henri-matisse.net/poetry_
french.html

تصوير8: هانرى ماتيس، تصوير سازى كتاب جاز 
منبع تصوير:
www.centrpompido.fr/education/
ressources/ens-m

تصوير6 : هانرى ماتيس، چهره ى آنتونى نائو، 
تصويرسازى براى كتاب اشعار آنتيليس،1935
منبع تصوير:
www.henri-matisse.net/poetry_
french.html
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نگاهى به روش هاى ماتيس در تصويرسازى شعر

پى نوشت:
.Pablo R.Picasso -1

.Marc chagall -2
.Ceorges Rouault -3

.Henri Matisse -4
.Oskar kokoschka -5

.Pierre Bonnard -6
.Britannica -7

.Americaana -8
.Matisse on Art -9

.Jacked Flam -10
Albert Skira . -11 (1904-1973) ناشر سويسى، وى از معروف ترين ناشران مجالت ادبى و هنرى قرن 20 بود كه با 

آندره برتون و سورئاليست ها همكارى داشت.
.Traid -12

.Flammarion -13
.Mallarmes Poesies -14

Symbolism -15. ،نمادگرايى يا سمبوليسم يكى از مكاتب ادبى و هنرى است، اين مكتب در پايان سده نوزدهم به 
وجود آمدشارل بودلر پيشگام اين راه شد.

Mallarmes -16 (1842-1898) شاعر فرانسوى مكتب سمبوليسم.
Paul Verlain -17 (1844-1896) شاعر فرانسوى مكتب سمبوليسم.

Artur Rembo -18  (1854-1891) از شاعران فرانسوى و بنيانگذار شعر مدرن.
Gustave Moreau -19 (1826- 1898) نقاش و معلم فرانسوى از جمله نقاشان وابسته به مكتب سمبوليسم به شمار 

مى رود و اهميت او به جهت پرورش هنرمندانى چون ماتيس و روئو است.
Charles Baudelaire -20 (1821-1867) شاعر و نويسنده فرانسوى از مطرح ترين اديبان مكتب سمبوليسم.

Pasiphae -21 ،يكى از رمان هاى تصوير سازى شده توسط ماتيس.
.Mariana Srr Lkv Fvradv -22

.Markvyys -23
.Lefteurs Du mal -24

Emile Bernard -25 (1868-1841 ) نقاش و منتقد فرانسوى كه در آفرينش مفهوم جديد نقاشى با گوگن و وان 
گوگ سهيم بود.

Jacob Epstein -26 (1880- 1959) پيكره ساز آمريكايى.
.Eugene Delacroix -27

. Antillaises -28
. Antoine Nau -29

Charles Dorleans -30  (1860-1919) شاعر و نويسنده فرانسوى.
Pierre de Ronsard -31 (1524- 1585) شاعر فرانسوى كه به شاهزاده شاعران معروف بود.

Tirstan Tzara -32 (1896- 1963) شاعر، مقاله نويس و منتقد هنرى فرانسوى كه در ادبيات دادائيستى دست داشت.
Pierre Reverdy -33 (1889- 1960) شاعر فرانسوى كه در جنبش هاى هنرى سورئاليسم، كوبيسم و دادائيسم در 

دوره هايى همراه بود.
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نگاهى به روش هاى ماتيس در تصويرسازى شعر

منابع: 
الف: فارسى

- آنارسن، ي.ه (1374)، تاريخ هنر نوين، ترجمه ي محمد 
تقي فرامرزي، تهران، زرين وآگاه.

- بكوال، ساندرو (1387)، هنر مدرنسيم، ترجمه روبين پاكباز 
و ديگران، تهران، فرهنگ معاصر.

- پاكباز، روبين (1386)، در جستجوي زبان نو، تهران، آگاه.
- ژيلو، فرانسوا (1381)، زندگي من با پيكاسو، ترجمه 

عليرضا گران نظر، تهران، نشر ماه ريز.

ب: التين
- Americana, encyclopedia، 
(1995)، Voluime 14، U.S.A، Grolire 
incorporated. 
 -Bois yve, alain، (1998), matiss and 
Picasso، flam Marion Paris.
- Flam , Jacked, (1973),  Matiss on Art, 
first publisued, phaidon London. 
- Pierre، Schneider، (1984)،  Matiss،  
Thames & Hodson، London.

پايگاه اينترنتى:
- www.pablopicasso –suite . htm 
[12/08/2008]
- www.franklinbowlesgallery.com/
Shared_Elements/ArtistPages/Matisse/
pages/matisse_home.html[13/10/2008]
- www.lib.udel.ud. spec.exnibits.text. 
htm.[04/02/2008]

- www.answers.com/topic/henri-
matisse [03/02/2008] 
- www.henri-matisse.net/poetry_
french.html[08/11/2008]
- www.poetryintranslation.com/PITBR/
French/Mallarme.htm[08/11/2008]
- www.georgetownframeshoppe.
com/washington-post-article3.
html[12/08/2008]


