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چکيد ه

مکتب اصفهان از مکاتب سرآمد  نگارگری د ر د وره ی صفویه است. این نگاره ها نقش بند  روایت های فراوانی اعم از اد بی، عرفانی، تاریخی 

و غیره هستند . متالپسیس یا تد اخل روایی به عنوان نوع خاصی از روایت، موجب تخطی میان سطوح روایی می شود . این ویژگی د ر 

بسیاری از آثار هنری از جمله  نگاره ها قابل بررسی است. برخی از نگاره های مکتب اصفهان با ترسیم سطوح روایی، تخطی های آشکاری 

را از مرزهای ایجاد شد ه به نمایش می گذارند . د ر این نگاره ها سطوح روایی مرزبند ی می شوند  و جهان های د استانی د ر عین جد ایی از 

طریق قاب ها، د ر هم تنید ه می شوند . این مقاله با هد فی بنیاد ین انجام شد ه و مسئله آن مکاشفه ویژگی های متالپسیس د ر نگاره های 

د وره صفوی است. روش پژوهش کیفی با رویکرد ی تحلیلی و براساس جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای و آرشیوهای د ید اری 

است. از این روی سه نگاره  از رضا عباسی با نام های کشتن رستم پیل سفیر را، جنگ تهمورث و د یوان و گلگشت بر مبنای انتخاب 

هد فمند  از موارد  مطلوب گزینش و برپایه چارچوب نظری ارائه شد ه مورد  بررسی و مد اقه قرار گرفته است. نتیجه حاصله نشان از آن 

د ارد  که نگاره های انتخابی از مکتب اصفهان با بهره گیری از فن میزان آبیم سه سطح روایی ایجاد  می کنند  و د ارای متالپسیس های 

بالغی و هستی شناسانه د ر جهات مختلف می باشند . 
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 27، شماره  4، زمستان 1401

هنرهای ایرانی از جمله نگارگری سابقه چند صد ساله د ارد  و از شهرتی 
جهانی برخورد ار است. آثار هنرمند ان نگارگر به خصوص نگارگران د وره 
صفوی د ر موزه های مختلف جهانی چونان گنجینه ای نگهد اری می شود  و 
مورد  پژوهش های فراوانی قرار گرفته است. »ایران د ر د وران صفوی )907-

1135 هجری قمری / 1501-1722 میالد ی( که با د رخشش شاه عباس 
کبیر همراه است د ر بسیاری از حوزه ها اعم از سیاسي، مذهبي، اجتماعي، 
اقتصاد ي و هنري د چار تحوالتی سترگ شد ه است. این تحوالت به خوبی 
د ر هنر نگارگری ایران مشهود  است. نگارگری این د وره تنها شیوه طراحی 
نیست؛ بلکه متاثر از تغییرات مختلف سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. 
د ر شهر تبریز مکتب ترکمانان زیر نظر صفویان رایج بود  و گروهي نیز 
بعد  از فتح شیراز توسط شاه اسماعیل به تبریز آورد ه شد ند  که از گرد  
آمد ن این شیوه ها به تد ریج مکتب تبریز د وم شکل گرفت. با روی کار آمد ن 
صفویان و پایتخت شد ن تبریز، کمال الد ین بهزاد از هرات به این شهر آمد  
تا د ر کتابخانه سلطنتی شاه اسماعیل شروع بکار کند . شیوه ی کار بهزاد  به 
شاگرد انش منتقل شد  که مشهورترین آن ها سلطان محّمد است. د ر این د وره 
هنرمند  نقاش د ر انتخاب موضوع، رنگ و شیوه نقاشی نسبت به د وره های 
پیشین آزاد تر بود . با انتقال پایتخت به اصفهان این شهر به مرکز فعالّیت های 
فرهنگی و هنری تبد یل شد  و د ر اینجا بود  که رضا عّباسی مقد مات هنر 
جد ید  نقاشی را به شاگرد انش آموزش د اد  )د وری، 1386، 213-203(. 
علیرغم تأثیرات خارجی د ر زمان صفویان، برخی هنرمند ان این د وره هنوز 
به سبک ایرانی د ر نقاشی وفاد ار ماند ند . معروف ترین شاگرد  رضا عباسی،  
معین مصور، از سبک غربی اجتناب کرد  و مانند  استاد ش به شیوه ی خطی 
وفاد ار ماند )Farhad, 2010, 115-117(. د ر نیمه اول مکتب صفوي د ر وهله 
نخست آثار اسطوره اي و تاریخي مورد  توجه بود ، سپس آثار اد بي و عرفاني 
و عاشقانه تمثیلي همانند  لیلي و مجنون، که اغلب آن ها پند هاي رموز 
زند گي د ر خود  پنهان د اشتند  و یا اشعار سعد ي، نظامي، عطار )هولود ، 
1385، 54(. از سویی متالپسیس )تد اخل روایی( به عنوان نوع خاصی از 
روایت، موجب تخطی میان سطوح روایی می شود . د ر هر رسانه ای که روایت 

به  نوعی د ر آن جریان د ارد ، متالپسیس می تواند  به وجود  بیاید . مطالعه ی 
متالپسیس به عنوان نوع خاصی از روایت د ر هر رسانه ای می تواند  به شناخت 
و د رک بیش تر آن کمک کند . »اگر بتوان د استان را چنان که بارت می گوید ، 
پد ید ه ای همه مکانی و فرافرهنگی د انست، پس مطالعه ی روایت را نیز د ر هر 
پوششی که باشد  می توان مایه ی تشریک مساعی متخصصان د ر شاخه های 
گوناگون علم و هنر د انست« )هرمن، 1392، 51(. پژوهشگران د ر تالشند  
که که تحوالت تاریخی متالپسیس را مورد  بررسی قرار د هند  تا بتوانند  با 
شناسایی نحوه ی ظهور و بررسی تغییراتش د ر طول زمان به شناخت بهتری 
از آن و د ر نتیجه ارائه ی الگو های کامل تری د ست  یابند . اگرچه ویژگی های 
متالپسیس د ر وضعیت پست مد رن مورد  توجه و کارکرد  قرار گرفته است 
اما تحقیقات گسترد ه پیرامون آن د ر فرهنگ های کهن د ر جهان نشان از آن 
د ارد  که استفاد ه از این شیوه د ر اد بیات و هنر سابقه طوالنی د ارد . واکاوی 
متالپسیس د ر بررسی نگاره های ایرانی که از قد متی طوالنی برخورد ارند  
نیز می تواند  این مد عا را پیش از پیش تائید  کند  و پژوهش حاضر با د رک 
چنین ضرورتی انجام شد ه است. از این روی مسئله اصلی پژوهش حاضر 
مکاشفه ویژگی های متالپسیس د ر نگاره های د وره صفوی است. از سویی 
ناآرامی و تشویق و عد ول از چارچوب های مشخص د ر نگاره های رضا عباسی 
برهم زنند ه ی مرزهای تعیین شد ه ی یک جهان روایی است. رضا عباسی د ر 
بعضی نگاره هایش، سطوح روایی را د ر هم آمیخته و قطعیت مرزها را نقض 
می کند . مقاله ی حاضر بنا د ارد  وجود  سطوح روایی د ر این آثار را شناسایی 
کرد ه و سپس متالپسیس را د ر آن ها مورد  واکاوی قرار د هد . بد ین  سان 

پاسخگویی به سئواالت زیر می تواند  رهنمون ساز این مکاشفه است.
1( نگاره های انتخابی د ارای چند  سطوح روایی هستند  و این سطوح 

چگونه ایجاد  شد ه اند ؟
2( چه انواعی از متالپسیس د ر نگاره ها وجود  د ارد ؟

3( با توجه به سطوح روایی ایجاد  شد ه د ر نگاره ها و ارتباط میان سطوح، 
حرکات متالپسیس د ر هر نگاره د ر چه جهتی صورت می گیرد ؟

روش پژوهش
روش تحقیق کیفی با رویکرد ی تحلیلی و براساس الگوی نظری کارین 
کوکونن است. »تحقیق کیفي عبارت است از هر نوع تحقیقي که یافته هایي 
را بد ست مي د هد  که با شیوه هایي غیر از روش آماري یا هرگونه کمي کرد ن 
کسب شد ه اند « )استراوس و کوربین، 1385، 17-18(. این روش ها کم تر 
استاند ارد  شد ه و از قواعد  د قیقی پیروي نمی کنند . هر تحقیق، ویژگی هاي 
خاص خود  را د ارد  و نتایج هرتحقیق نیز به مهارتها، بینش، سبک و توانایی 
محقق وابسته است )Elo & Kingas, 2007, 113(. ابزار پژوهش مطالعه و 
گرد آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای و آرشیوهای د ید اری است. براساس 
انتخاب هد فمند  از موارد  مطلوب، سه نگاره  از رضا عباسی با نام های کشتن 
رستم پیل سفیر را، جنگ تهمورث و د یوان و گلگشت گزینش و بر مبنای 

آن چه د ر بخش چارچوب نظری نگاشته شد ه مد اقه و تحلیل شد ه است.

پيشينه  پژوهش
مطالعات اساسی متالپسیس از ژرار ژنت1 )1972( آغاز شد  و پس از آن 

توسط افراد ی هم چون ماری لوررایان2 )2004(، مونیکا فلود رنیک3 )2003(، 
جان پیر4 )2016( )2009(، ورنر وولف5 )2009؛ 20013(، سونیا کلیمک6 
و کارین کوکونن7 )2011(، جولیان هانبک8 )2017( و غیره توسعه یافت. 
تاکنون مطالعات بسیاری د ر مورد  شناسایی متالپسیس د ر آثار اد بی و هنری 
صورت گرفته است اما تا جایی که پژوهش گر مشاهد ه کرد ه پژوهشی د ر 
باب رد یابی متالپسیس د ر نقاشی صورت نگرفته است. د ر ایران نیز تاکنون 
مطالعات   چشم گیری د ر حوزه متالپسیس شکل نگرفته و به جز چند  مورد ، 
  مطالعه ی د قیق و جامعی د ر مورد  آن صورت نپذیرفته است. سمیرا بامشکی 
)1393( متالپسیس را تعریف و انواع آن را د ر مقاله ی »تد اخل سطوح 
روایی« معرفی کرد ه است. او د ر مقاله  اش تعاریفی از متالپسیس های بالغی 
و هستی شناسانه ارائه می د هد  و مد ل چهارگانه ی مونیکا فلود رنیک را معرفی 
می کند . او هم چنین د ر مقاله اش از کارکرد ها و اثرات متالپسیس صحبت 
می کند . الهام بابایی )1396( نیز د ر پایان نامه ی خود  با عنوان »جهان های 
د استانی و سطوح روایی: طیفی از آرمان ها و سبک های اد بی د ر کتابچه ی 
طالیی اثر د وریس لسینگ« به بررسی متالپسیس موجود  د ر رمان منتخب 
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خود  پرد اخته است. تا جایی که پژوهش گر مشاهد ه کرد ه است مطالعه ای 
د ر باب رد پای متالپسیس د ر نگاره های ایرانی صورت نگرفته است. نگاره های 
رضا عباسی بارها به جهات متفاوتی مورد  پژوهش قرار گرفته است اما 
متالپسیس د ر آثارش بررسی نشد ه و تحقیق حاضر از این حیث بد یع و 

نو می باشد . 

مبانی نظری پژوهش
1-تعاریف مهم

1- 1. نگاره
نگارگری هم از انواع د یگر نقاشی بود  که د ر غرب و شرق به نوع ویژه ای 
از نقاشی اطالق می شد . اصوال نگارگری با آبرنگ اجرا می شد  و هنری بود  
که با کتاب سروکار د اشت. د ر این مفهوم، نگاره کال به معنای تصویرپرد ازی 
منقوش د ر نسخه های خطی بود . هنر نگارگری د ر بیش تر فرهنگ های 
جهانی و به ویژه ایران وجود  د اشت و همواره با هنر کتابت یا خطاطی همراه 
بود )آژند ،8،1389(. بنابراین نگاره که بخشی از یک صفحه ی کتاب می باشد ، 

با نقاشی که به صورت مستقل روی بوم کشید ه می شود  متفاوت است.

1- 2. متالپسيس
متالپسیس به عنوان نوع خاصی از روایت موجب د ر هم آمیزی سطوح 
روایی شد ه و مرزهای از قبل  تعیین شد ه را نقض می کند . همان طوری که 
د ر مقاله ی مروری جان پیر می خوانیم: »د ر معنای روایت شناختی آن، 
 Pier, 2016,( »... متالپسیس، که برای اولین بار توسط ژنت شناسایی شد
1(، متالپسیس د ر سال1972 توسط ژرار ژنت تعریف شد  و پس از آن مورد  
مطالعه ی د یگر روایت شناسان قرار گرفت. »متالپسیس د ر لغت به معنای 
“پرش از آن سوی”9 است و وقتی د ر اد بیات، فیلم یا رسانه های د یگر رخ 
می د هد ، مرزهای یک د نیای تخیلی را نگاه می کنند ، طی می کنند  یا به آن 
سوی د یگر منتقل می شوند« (Kukkonen, 2011,1(.  بنابراین متالپسیس 
تخطی میان سطوح روایی می باشد  »هر گونه اشاره یا رفت و آمد  میان سطوح 
روایی« و عاملی است که ساختار تعیین شد ه و قابل پیش بینی روایت را بر 

هم می زند . 

1- 3. ميزان آبيم
برای ایجاد  سطوح روایی تکنیک های روایی متعد د ی وجود  د ارد  که 
میزان  آبیم10 از مهم ترین آن هاست. میزان آبیم با ایجاد  قابی د ر قابی د یگر، 
امکان ایجاد  سطوح روایی را فراهم می کند . د وریت کوهن رابطه ی میان 

متالپسیس و میزان آبیم را این گونه توصیف می کند :

د ر این د استان کوتاه )د استان خولیو کورتازار “تد اوم پارک ها”( 
مرد ی که د ر حال خواند ن رمان است، قربانی قتلی می شود  که 
د ر رمانی که د ر حال خواند ن آن است، صورت می گیرد . د ر 
اینجا مرز بین د استان اولیه )د استان خوانند ه( و د استان ثانویه 
بین  به سرد رگمی  و منجر  )رمان قاب شد ه( نقض می شود  

)Cohn, 2012, 106( . سطوح هستی شناختی متمایز می شود
د ر انواعی از هنر هم چون نقاشی که ایجاد  قاب و به تبع  آن شکستن قاب، 
تصویری و قابل مشاهد ه می باشد ، تکنیک میزان آبیم می تواند  به شکل بصری 

و واضح جهان های روایی را ترسیم و مرزبند ی کند .

1-4. د یوار چهارم 
تکنیک د یگری که برای تخطی از سطوح روایی وجود  د ارد ، شکستن 
د یوار چهارم است. »د یوار چهارم یک ساختار نمایش پرد ازانه11 است که 
برای مفهوم سازی فضای نمایشی به کار می رود  که د ر آن یک “د یوار چهارم” 
خیالی، بازیگر را از تماشاگر د ر جلوی صحنه جد ا می کند . د ر رسانه های 
متکی به د وربین مثل فیلم و تلوزیون، د یوار به لنز د وربین منتقل می شود . 
نمونه هایی از ارجاع یا نگاه مستقیم بازیگر به د وربین به عنوان “شکستن 
د یوار چهارم” شناخته می شود  « (Lam, 2014, 76(. از این طریق تکنیک، 

مرز میان د و جهان متزلزل شد ه و موجب د ر هم آمیزی سطوح می شود . 

2-  متالپسيس
کارین کوکونن متالپسیس را به لحاظ ماهیت و جهت د سته بند ی کرد ه 
و مد ل 6وجهی »ماتریس انواع« را ارائه می کند . او متالپسیس را به لحاظ 
به لحاظ جهت، د ر  ماهیت د ر د سته  ی د وتایِی بالغی/هستی شناسانه و 
د سته  ی سه تایِی نزولی/صعود ی/         افقی)بینامتنی( قرار می د هد . به این ترتیب 
د و حالت برای ماهیت و سه نوع جهت برای متالپسیس د ر نظر می گیرد  
که حاصل د ر هم کناری این ها، د ر مجموع شش حالت پد ید آمد ه د ر تصویر 

)1( است.

2- 1. ماهيت متالپسيس 
2- 1- 1. متالپسيس بالغی

تعاریف زیاد ی از متالپسیس بالغی موجود  است اما تعریف رایان از 
نوع بالغی متالپسیس فراگیر و مورد  پذیرش عموم روایت شناسان است: 
»متالپسیس بالغی پنجره ی کوچکی را باز می کند  که اجازه می د هد  نگاهی 
سریع به سطوح اند اخته شود ، اما پنجره پس از چند  جمله بسته شد ه و 
عملیات با تایید  مرزهای موجود  به پایان می رسد . این نقض موقتی توهم، 
 .)Ryan, 2006, 207( » ساختار اساسی جهان روایی را تهد ید  نمی کند

بررسی متالپسیس د ر نگاره های مکتب اصفهان با تکیه بر الگوی کارین 
کوکونن؛ مورد پژوهی آثار منتخب رضا عباسی

تصویر 1- ماتریس انواع متالپسيس كارین كوكونن.
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همان طور که رایان می گوید  نوع بالغی متالپسیس، فاقد  هرگونه جابه جایی 
فیزیکی است و فقط تأکید ی بر وجود  سطوح روایی صورت می گیرد .

2- 1- 2. متالپسيس هستی شناسانه
می کند :  تعریف  این گونه  نیز  را  هستی شناسانه  متالپسیس  رایان 
»متالپسیس هستی شناسانه گذرگاهی را بین سطوح باز می کند  که منجر به 
 .)Ryan, 2006,  207( » د رهم آمیختگی12 یا آلود گی متقابل سطوح می شود
طبق تعریف رایان د ر متالپسیس هستی شناسانه، مرز میان سطوح از بین 
می رود  و عنصر یا شخصیتی از یک جهان به جهانی د یگر منتقل می شود . 
جولیان هانبک 13نیز این نوع از متالپسیس را »حالت عالمت د ار«14 می نامد  
)Hanebeck, 2017, 93(. بنابراین هرگونه آلود گی سطوح با جابه جایی 
عنصری از مرزهای تعیین شد ه یک جهان به جهانی د یگر را متالپسیس 

هستی شناسانه د ر نظر می گیریم.

2-  2.  جهات متالپسيس
برای بررسی جهات متالپسیس می بایست سطوح روایی از یکد یگر تمییز 
د اد ه شوند . بنابراین باید  سطوح روایی را شناسایی و امکانات موجود  د ر هر 
سطح مورد  بررسی قرار گیرد . ژرار ژنت به طورکلی سطوح روایی را بد ین 
 شکل د سته بند ی می کند : «هر حاد ثه ای که د ر روایت گفته می شود ، د ر 
سطح د استانی، یک سطح باالتر از عمِل روایت کرد نی قرار د ارد  که روایت را 
تولید  می کند « )ژنت، 1399، 215(. بنابراین به طورکلی یک سطح د استانی 
)سطح پایین تر( و یک سطح مربوط به تولید  سطح د استانی )سطح باالتر( 
د اریم. هرگونه حرکت از سطح باالیی به سطح پایینی، حرکت نزولی و 
حرکت از سطح پایینی به سطح باالیی، حرکت صعود ی د ر نظر گرفته 
می شود . هم چنین حرکت میان د و جهان د ر یک سطح روایی، حرکت 
افقی یا بینامتنی می باشد . کاست و پیر، به طورکلی سه سطح روایی را د ر 
نظر می گیرند : »سطحی د ر متن جهانی که د ر آن روایت د استان راوی-

شخصیت اتفاق می افتد . سطحی که گفتمان راوی اولیه )راوی اصلی( د ر 
آن صورت می گیرد ؛ سطح کنش روایی خارج از مختصات مکانی و زمانی 
نوع د سته بند ی  این   .)Coste&Pier, 2009, 295( اولیه«  گفتمان راوی 
بیش تر برای انواعی از هنر است که د ارای راوی مستقل )جد ا از نویسند ه( 
هستند ، مثالً راوِی کالمی د ر رمان یا راوِی صوتی د ر فیلم که هم چون 
رابطی میان خالق و د استان عمل می کنند . همان طور که کوکونن می گوید : 
»د ر روایت کالمی معموال این راوی است که گفتمان را تولید  می کند . د ر 
 Kukkonen,( »روایت تصویری، چنین راوی  ای اغلب قابل تشخیص نیست
11 ,2011( د ر مورد  نگارگری که روایتی تصویری د ارد ، خالق اثر همان راوی 

می باشد  و راوی هویتی مستقل ند ارد .

2- 3.  مد ل 6وجهی ماتریس انواع متالپسيس كارین كوكونن
2- 3- 1. متالپسيس بالغِی نزولی

د ر ترکیب بالغِی نزولی، متالپسیس هم ماهیت بالغی د ارد  و هم د ر 
جهت نزولی اتفاق می افتد . د ر واقع خطابه ای از جانب سطح باالتر، متالپسیس 
بالغِی نزولی محسوب می شود . متالپسیس بالغی که تنها به کالم و بالغت 
مربوط می شود ، عاری از هرگونه تجاوز بد نی و فیزیکی می باشد . کوکونن این 
حالت از متالپسیس را برای زمانی د ر نظر می گیرد  که نویسند ه مخاطب 
 .)Kukkonen, 2011, 9(  خود  را به طورمستقیم مورد  خطاب قرار می د هد

این خطابه فقط د ر حد  کالم و عاری از هرگونه جابه جایی فیزیکی است 
که از جهانی غیرد استانی مخاطب د استانی خود  را صد ا کرد ه و با او سخن 

می گوید . 
2- 3- 2.  متالپسيس بالغِی صعود ی

با  نزولی  بالغِی  متالپسیس  هم چون  نیز  متالپسیس  از  نوع  این  د ر 
تخطی ای د ر حد  کالم یا نگاه کرد ن به مرزهای ایجاد شد ه مواجه هستیم. 
اما برعکس متالپسیس بالغی ِ نزولی، این بار تخطی از جانب سطح پایین تر 
د ر سطحی باالیی اعمال می شود . »یک متالپسیس می تواند  هم صعود ی و 
هم بالغی باشد  اگر شخصیتی، خوانند گان یا نویسند ه را با بیان کالمی یا با 
نگاه کرد ن به بیرون  از کاد ر خطاب کند  و د ر نتیجه د یوار چهارم را بشکند « 
)Kukkonen, 2011, 9(. د ر این نوع از متالپسیس جابه جایی میان سطوح 
به چالش کشید ه  موجود   تنها چارچوب های  و  نمی گیرد   روایی صورت 

می شوند .

2-3- 3.  متالپسيس بالغِی افقی )بينامتنی( 
د ر متالپسیس بالغِی بینامتنی، با تخطی کالمی د ر جهت افقی مواجه 
هستیم. »اگر مرزهای جهان های د استانی د ر د استان نشان د اد ه شود ، جین 
ایر15 می تواند  د وروته آ16 را فراتر از این مرزها خطاب کند  و او را د ر یک 
 Kukkonen,( به صرف چای د عوت کند«  بینامتنی  متالپسیس بالغی 
9 ,2011(. طبق مثال کوکونن، وقتی د و شخصیت د استانی )جین ایر و 
د روتیا( با یکد یگر گفت وگو کنند ، د ر حالی که هر د و د ر یک سطح روایی 
اما د ر د و جهان د استانی متفاوت واقع شد ه اند ، د ر واقع متالپسیس بالغِی 
بینامتنی رخ د اد ه است. د ر این ترکیب د ر واقع حرکت د ر یک سطح و از 

د استانی به د استان د یگر اتفاق می افتد .

2- 3- 4.  متالپسيس هستی شناسانه ی نزولی
د ر متالپسیس هستی شناسانه ی نزولی تخطی میان سطوح، به صورت 
انتقال فیزیکی روی می د هد . جهت انتقال نیز از جهانی با سطح روایی باالتر 
به جهانی با سطح روایی پایین تر می باشد . همان طور که کوکونن اذعان 
می کند : »نویسند گان می توانند  برای تعامل با شخصیت های د استانی وارد  
د نیای د استانی شوند « )Kukkonen, 2011, 9(. د ر این حالت می توان 
نویسند ه را با شخصیتی د استانی د ر سطح باالتر هم تراز د انست و به یک 
فرمول کلی تر رسید . متالپسیس هستی شناسانه ی نزولی زمانی روی می د هد  
که یک موجود  )نویسند ه یا شخصیتی د استانی( از جهان واقعی یا د استانی 
)سطح باالتر( به جهان د استان د یگر )با سطح پایین تر( به صورت بد نی نفوذ 
می کند . یکی از تکنیک هایی که این نوع از متالپسیس را امکان پذیر می کند ، 
ایجاد  جهان های متعد د  از طریق تکنیک میزان  آبیم می باشد . میزان آبیم با 
خلق د استانی د ر د استانی د یگر )یا قاب د ر قابی د یگر( سطوحی را ایجاد  
می کند  که د ر جهت صعود ی یا نزولی با یکد یگر د ر تعامل قرار بگیرند . بد ین 
شکل هرگونه تخطی و انتقال از جهان د استانی با سطح باالتر به جهان 
د استانی با سطح پایین تر، متالپسیس هستی شناسانه ی نزولی به حساب 

می آید .

2- 3- 5.  متالپسيس هستی شناسانه ی صعود ی
متالپسیس  همانند   نیز  صعود ی  هستی شناسانه ی  متالپسیس 
هستی شناسانه ی نزولی )د ر جهت برعکس( می باشد . هرگونه تخطی بد نی 

پیام زین العابد ینی و همکار
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از سطح پایین تر به سطح باالتر، متالپسیس هستی شناسانه ی صعود ی د ر 
نظر گرفته می شود .

2- 3- 6. متالپسيس هستی شناسانه ی افقی )بينامتنی(
د ر متالپسیس هستی شناسانه ی بینامتنی، حرکت د ر یک سطح و از 
د استانی به د استان د یگر جریان د ارد  و نفوذ به جایی د ر همان سطح، 
به شکل فیزیکی اتفاق می افتد . کوکونن برای این حالت از متالپسیس 
مثالی می زند : »د وروته آ می تواند  د نیای مید ل مارچ17 را د ر یک متالپسیس 
 Kukkonen,( »هستی شناختی بینامتنی به مقصد  تورنفیلد18   ترک کند
9 ,2011(. د ر این حالت تخطی آشکار و فیزیکی رخ د اد ه و مرزهای د و 
جهان د استانی د ر هم تنید ه می شوند . د و جهان د استانی همزمان با یکد یگر 
البته  »که  یکد یگر  د ر جهان  می توانند   و شخصیت هایشان  جریانند   د ر 
د ر یک سطح روایی قرار د ارند « رفت وآمد  کنند . شد ت تأثیر این نوع از 
تخطی بیش تر از حالت بالغِی بینامتنی است و این کامالً د ر مثال کوکونن 
قابل د رک می باشد . اینکه جین ایر فقط با یک شخصیت د استانی از راه د ور 
سخن بگوید  )متالپسیس بالغی بینامتنی(، یا اینکه چمد انش را جمع کند  
و به د ید ار او برود  )متالپسیس هستی شناسانه ی بینامتنی( بسیار متفاوت از 

یکد یگر خواهند  بود . 

3- بحث و بررسی
اگر بخواهیم سطوح روایی را د ر یک نگاره د سته بند ی کنیم، سطح 
د استانی مربوط به فضای منقوش نگاره و سطح د یگر مربوط به نگارند ه 
می باشد . اگر قلمروی د استانی )جهان د استانی( یک نقاشی را اند ازه ی بوم 
آن د ر نظر بگیریم، د ر مورد  نگاره ها که د ر بافت کتاب ها خلق می شد ند  این 
جهان متفاوت خواهد  بود . د ر واقع بخشی از کتاب یا حتی یک صفحه از 
کتاب می تواند  به عنوان قلمروی د استانی یا جهان نگاره د ر نظر گرفته شود  و 
هر آنچه پیرامون آن وجود  د ارد  جهانی د یگر خواهد  بود . نگاره های انتخابی 
هر سه د ارای یک ویژگی مشترک و بارز هستند . نگاره ها د ر د ل نگاره ای 
د یگر به تصویر کشید ه شد ه اند . د ر هر سه نگاره، قابی د ر قاب د یگر نقاشی 
شد ه و تکنیک میزان آبیم به وضوح د ر آن ها به چشم می خورد . نگاره های 
منتخب جهان های روایی را به سه سطح قابل تشخیص تقسیم می کنند : 1( 
جهان د استانی )قاب د رونی(، 2( جهان د استانی د یگر )قاب بیرونی(، و 3( 

جهان واقعی )د نیای نگارند ه( )تصویر 2(.
احاطه شد ه است.  بیرونی اش  نگاره، توسط قاب  قاب د رونِی هر سه 
قاب د رونی، شامل جهانی د استانی می شود  که روایتی از انسان ها را به 
نمایش می گذارد . انسان ها عناصر اصلی روایت د ر قاب د رونی را تشکیل 
می د هند  و نگارند ه برای به تصویرکشید نشان از همه ی رنگ ها بهره برد ه 
است. اما قاب بیرونی با پالت رنگی مخصوص و تکرارشوند ه اش فقط شامل 
این تفاوت رنگ و  ِکِرم و طالیی می باشد .  رنگ های محد ود ی هم چون 
هم چنین ترسیم چارچوب قاب د رونی، صریحا جهان های روایی را از هم 
متمایز می کند . د ر فرم تکرارشوند ه ی قاب بیرونی هیچ عنصر انسانی ای به 
چشم نمی خورد  و شبیه به باغی است که د ر آن گل و د رخت و حیواناتی 
هم چون آهو، پرند گان و گوزن د ر حال د وید ن هستند . انتخاب گل و د رخت 
به همراه حیوانات گیاه خوار و بی خطر نشان از آن د ارد  که این جهان )قاب 
بیرونی( جهانی صلح آمیز و بد ون کشمکش است. مرز میان جهان بیرونی  و 
د رونی با ترسیم قابی مشخص می شود  که با د رنظرگرفتن مستطیلی بود ن 
قاب، د ر بعضی جاها بخشی از قاب از بین رفته و جهان بیرون و د رونی 
د رهم تنید ه می شوند . طبق تصویر )2(، قاب خارجی را د ربرگیرند ه ی قاب 
د اخلی د ر نظر می گیریم، بنابراین قاب خارجی سطح باالتری نسبت به قاب 
د اخلی د ارد  )تصویر 3(. هرگونه تخطی و نفوذ از قاب د اخلی به قاب خارجی 
را حرکت صعود ی و تخطی برعکس را حرکت نزولی به حساب می آوریم. 
با اینکه مرزهای قاب د اخلی صریحا د ر نگاره مشخص شد ه اند ، مرزهای 
قاب خارجی از طریق ساختار و فضایی قابل تشخیص  هستند  که صفحه ی 
نسخ خطی به نگاره تحمیل می کند . بنابراین مرزِ میان قاب د اخلی و قاب 
خارجی از طریق ترسیم عینی قاب مستطیلی شکل مشخص می شود  و مرِز 
میان قاب خارجی و سطح باالتر از آن، از طریق هم جواری قاب بیرونی با 

کاغذسفید  د ر کتاب مشخص می شود .

3- 1.  كشتن رستم پيل سفير را، شاهنامه، قزوین، 1005-995 
د ابلين  كتابخانه چستربيتی،  به رضا عباسی،  ه.ق، منسوب 

)تصویر 4(
این نگاره شامل متن هایی د رون قاب د اخلی می باشد  که صریحاً تخطی 
کالمی د ر روند  روایت را به نمایش می گذارد . می توان متالپسیس بالغی را 
به حالتی اختصاص د اد  که از طرف نگارگر تخطی کالمی د ر جهان د استانی 
یا جهان منقوش اعمال می شود . بنابراین این تخطی که د ر د سته بند ِی 
متالپسیس های بالغی قرار می گیرد ، از جانب نگارند ه بر جهان نگاره اعمال 
شد ه است. نوشته ها که شامل توضیحاتی د ر باب نگاره می باشند ، د ر بخش 
شمال شرقی و جنوب غربی قاب د اخلی نگاره به چشم می خورند . نوشته ای 
که د ر بخش شمال شرقی واقع شد ه است، به مرزِ جد اکنند ه میان قاب 
د اخلی و قاب خارجی چسبید ه است و جزئی از عناصر قاب د اخلی محسوب 
می شود . اما نوشته ای که د ر بخش جنوب غربی قاب د اخلی واقع شد ه، 

تصویر 3- سطوح روایی در نگاره های انتخابی.تصویر 2- جها ن های روایی د ر نگاره های انتخابی.
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د ر معرض محوشد گی و د رهم آمیختگی  قاب د اخلی و خارجی قرار گرفته 
است. اگر قاب مستطیلی د اخلی را بد ون محوشد گی ها د ر نظر بگیریم، 
نوشته د ر بخش د اخلی قرار د ارد  اما سمت چپ آن با پای فیل و صخره های 
قاب بیرونی تماس د ارد . با توجه به اینکه هر د و نوشته د ر چارچوب د اخلی 
واقع شد ه اند ، می توان آن ها را متعلق به قاب د اخلی د انست. بنابراین تخطِی 
مربوط به نوشته ها فقط متالپسیس بالغی نزولی محسوب شد ه که از جانب 

نگارگر د ر قاب د اخلی اعمال  شد ه اند .
محوشد ن بعضی از قسمت های قاب د رونی، نشان از د رهم آمیختگی 
قاب د رونی و قاب بیرونی نگاره است. بخش شرقی قاب د رونی کامالً د ارای 
مرز و چارچوب است، طوری که به طور صریح د و جهان مجزا از یکد یگر را 
نشان می د هد . د ر بخش های شمالی و جنوبی، قاب د رونی د ارای شکستگی 
و محوشد گی می باشد . هم چنین جهانی از جنس قاب د رونی د ر بخش غربی 
قاب بیرونی امتد اد  یافته است و گویی د ر بیرون قاب نیز جریان د ارد . تخطی 
د رخت از قاب د رونی به قاب بیرونی، متالپسیس هستی شناسانه صعود ی 
محسوب می شود . شاخه های د رخت با گذر از چارچوب ترسیم شد ه برای 
قاب د اخلی به قاب بیرونی نفوذ می کنند . از آن جایی که با شکسته شد ن 
چارچوب سمت چپ قاب د اخلی، جهان قاب د رونی به قاب بیرونی نفوذ 
کرد ه است، گویی میان جهان های روایِی د استانِی هم گون از طریق قاب 
بیرونی ارتباط برقرار شد ه است. فیل از جنس و رنگ عناصر د رونی قاب 
است که جهت ایستاد نش د ر نگاره، نشان از آن د ارد  که از سمت چپ 
نگاره به سمت قاب د اخلی حرکت کرد ه است. از آن جایی که قاب بیرونی 
د ارای پالت رنگ مخصوص خود  است )ِکِرم-      طالیی(، می توان گفت فیل 
نمی تواند  متعلق به قاب بیرونی باشد . فیل از جهانی د یگر که شبیه به جهان 
قاب د رونی  است به جهان د اخلی نفوذ کرد ه است. فیل که گویی متعلق به 
د استانی د یگر است، با نفوذش به جهان د استانِی قاب د رونی، متالپسیس 

هستی شناسانه ی بینامتنی مرتکب شد ه است.

3- 2. جنگ تهمورث با د یوان، شاهنامه شاه عباسی، قزوین، 
995-1005 ه.ق، منسوب به رضا عباسی، كتابخانه چيستربيتی،  

د ابلين
این نگاره نیز شامل متن هایی د رون قاب د اخلی می باشد  که متالپسیس 
بالغی نزولی را به نمایش می گذارد . متن ها همگی د ر قاب د اخلی واقع 
 شد ه اند  و حتی د ر بخش هایی که مرزها از بین رفته اند  نیز با تصور قاب 
ازبین رفته، باز هم د ر چارچوب و قلمروی قاب د اخلی قرار می گیرند . د ر این 
نگاره مرزهای شمالی و شرقی قاب د اخلی، کامالً د ست نخورد ه و مستحکم 
باقی ماند ه اند . اما مرزهای غربی و جنوبی قاب د اخلی کامالًً از بین رفته و با 

قاب بیرونی تلفیق شد ه است. 
حضور د یو د ر بخش شمال غربی قاب بیرونی نشان از آن است که د یوها 
از طریق قاب بیرونی به قاب د رونی نفوذ کرد ه اند . اما رنگ بند ی د یوها با 
پالت رنگی مخصوص به قاب بیرونی )ِکِرم-    طالیی( متفاوت است، بنابراین 
این طور به نظر می رسد  که د یوها متعلق به قاب بیرونی نیستند  و تنها 
از طریق این قاب توانسته اند  به قاب د رونی نفوذ کنند . ممکن است قاب 
بیرونی تنها د ریچه و گذرگاهی میان جهان د یوها و جهان انسان های قاب 

د رونی باشد .
د ر این نگاره نیز همانند  نگاره ی اول، جهانی از جنس قاب د رونی د ر 
بخش غربی قاب بیرونی امتد اد  یافته است و این طور به نظر می رسد  که 
د ر بیرون قاب نیز اد امه پید ا می کند . با اینکه د ر بخش شرقی قاب بیرونی، 
چنین امتد اد ی به چشم نمی خورد  و قاب د رونی و قاب بیرونی هر د و بد ون 
تخطی به تصویر کشید ه شد ه اند . این امتد اد  می تواند  ارتباط با جهانی د یگر 
)جهاِن بیرون از قاب بیرونی( را تد اعی کند ؛ جهانی که هم می تواند  متعلق 
به نگارند ه باشد  و هم متعلق به نگاره های د یگر که هر کد ام جهان روایی 

خود  را د ارند .
جهت  و  واقع شد ه اند   د اخلی  قاب  د ر  سربازها  اکثر  که  آن جایی  از 
حرکتشان به سمت قاب بیرونی ترسیم شد ه، بنابراین قاب د اخلی را جهان 

تصویر 4-  كشتن رستم پيل سفير را، شاهنامه، قزوین، 995-1005 ه.ق،
منسوب به رضا عباسی، كتابخانه چستربيتی، د ابلين.

تصویر 5-  جنگ تهمورث با د یوان، شاهنامه شاه عباسی، قزوین، 995-1005 ه.ق،
منسوب به رضا عباسی، كتابخانه چيستربيتی،  د ابلين.

پیام زین العابد ینی و همکار



73

مربوط به انسان ها و قاب خارجی را جهانی که د یوها از طریق آن به جهان 
انسان ها نفوذ کرد ه اند  د ر نظر می گیریم. د ر بخش شمال غربی قاب بیرونی، 
جد الی میان د یو سفید رنگ و سربازِ شمشیر به د ست روی د اد ه است. د یو 
د ر قاب بیرونی قرار د ارد  اما سرباز از قاب د اخلی به قاب خارجی نفوذ کرد ه 
است. تخطی سرباز از مرز میان قاب ها متالپسیس هستی شناسانه محسوب 
می شود  و از آن جایی که از قاب د اخلی به قاب خارجی رفته است، جهت 
تخطی نیز صعود ی د ر نظر گرفته می شود . حضور د یوان مشکی رنگ د ر 
بخش جنوب غربی قاب د اخلی نیز نشان از متالپسیس هستی شناسانه ی 
می باشد . د یوان که گویی از یک جهان د استانی د یگر به جهان د استانِی 
قاب د رونی نفوذ کرد ه اند ، جهت حرکتشان افقی)بینامتنی( د ر نظر گرفته 

می شود . 

موزه  كار رضا عباسی،  ه.ق،  اصفهان،1020  3- 3. گلگشت، 
ارميتاژ،  سن پطرزبورگ )تصویر 6(

بنابراین  می باشد .  نوشته  فاقد   قبل،  نگاره ی  د و  خالف  نگاره  این 
متالپسیس بالغی نزولی که توسط نگارند ه بر جهان د استانی اعمال می شد  
د ر مورد  این نگاره اتفاق نمی افتد . د ر مقایسه با د و نگاره ی قبلی، مرز قاب 
د اخلی و قاب خارجی د ر این نگاره مستحکم تر و د ست نخورد ه تر باقی ماند ه 
است. عالوه  بر اینکه د ر این نگاره خالف د و نگاره ی قبل، قاب بیرونی نیز 
مرز مشخصی با جهان بیرونی اش د ارد . به طورکلی د و مرزِ میان قاب د رونی 
و بیرونی و همین طور قاب بیرونی با جهان بیرونی ترش واضح تر و برجسته تر 

از د و نگاره ی قبلی است.

د ر بخش شمالِی قاِب د اخلی، بخشی از شاخه های د رخت و ابر های 
آبی رنگ از قاب د اخلی به قاب خارجی نفوذ کرد ه اند  که نشان از متالپسیس 
هستی شناسانه ی صعود ی می باشد . اما با وجود  این تخطی هم چنان مرز 
میان قاب د اخلی و خارجی قابل مشاهد ه است . خالف د و نگاره ی پیشین 
زمانی که قاب ها د ر هم آمیخته  می شد ند ، مرزها کامالً از بین رفته و د ید ه 
نمی شد ند . این نگاره هم نشینی و بزمی چند نفره  است که با د نبال کرد ن نگاه 
اکثر شخصیت ها، به مرکز توجه  نگاره خواهیم رسید . مرکز توجه د ر این 
تصویر، مرد  اشراف زاد ه ای با د ستار سفید  رنگ د ر قسمت راست قاب د اخلی 

است که زنی سر بر شانه اش نهاد ه است. 
ماهیت کاراکترها و لباس های د و زنی که د ر قاب بیرونی ایستاد ه اند ، 
د قیقاً از جنس کاراکترهای موجود  د ر قاب د اخلی هستند . بنابراین این د و 
زن از بزم قاب د اخلی به قاب خارجی رفته و از آن جا د ر حال تماشا و تعامل 
با قاب د اخلی هستند . تخطی د و زن به شکل فیزیکی از قاب د رونی به قاب 
بیرونی، متالپسیس هستی شناسانه ی صعود ی به حساب می آید . زنی که با 
رد ای نارنجی رنگ د ر قاب بیرونی ایستاد ه کامالً د ر ناحیه ی قاب بیرونی قرار 
د ارد  و جهت نگاهش به سمت قاب د رونی و اشراف زاد ه می باشد . زن د ر 
قاب بیرونی ایستاد ه و به قاب د رونی نگاه می  کند ، بنابراین می توان گفت که 
متالپسیس بالغی د ر جهت نزولی اتفاق افتاد ه است. با نگاه کرد ن موجود ی 
از بیرون قاب )سطح باالتر( به د رون قاب )سطح پایینی(، مرز میان د و سطح 
روایی نقض می شود . اما چون تخطی به شکل فیزیکی اتفاق نمی افتد ، این 
نوع از متالپسیس با شد ت کم تری به نمایش گذاشته می شود . اما کمی 
پایین تر از زن رد انارنجی، زن د یگر با لباس نارنجی و کمربند ی آبی به چشم 
می خورد . این زن نیز عمال تخطی هستی شناسانه مرتکب شد ه است. او 
د قیقاً روی مرز قاب د اخلی و خارجی زانو زد ه و د ستش را روی آرنج مرد ی 
که د ر قاب د اخلی د رازکشید ه گذاشته است. نصف بد ن زن د ر قاب بیرونی 

و نصف د یگرش د ر قاب د رونی واقع شد ه است )تصویر 7(. 

تصویر 6-  گلگشت، اصفهان،1020 ه.ق، كار رضا عباسی، موزه ارميتاژ،  سن پطرزبورگ.

تصویر 7- وقوع انواع متالپسيس د ر نگاره های انتخابی.

نتيجه
نگاره های انتخابی از مکتب اصفهان با بهره گیری از فن میزان آبیم سه 
سطح روایی ایجاد  می کنند  و د ارای متالپسیس های بالغی و هستی شناسانه 
د ر جهات مختلف می باشند . د ر نگاره های عباسی، با وجود  تکنیک میزان آبیم 
یا قاب د رقاب جهان های روایی د ر سه سطح ایجاد  شد ه اند . د و سطح د استانی 
که شامل قاب د رونی و قاب بیرونی می شوند  و یک سطح د یگر که مربوط به 

نگارند ه و نگاره های د یگر )بینامتنیت( می باشد . د ر نگاره ی اول کشتن رستم 
پیل سفیر را و نگاره ی د وم جنگ تهمورث با د یوان وجود  متن ها د ر البه الی 
نقش ها د ر قاب د رونی، متالپسیس بالغی را ایجاد  کرد ه است و چون متن ها 
از جهان نگارگر بر جهان د استانی اعمال شد ه اند  بنابراین می توان آن ها را 
متالپسیس بالغی نزولی به حساب آورد . د ر هر سه نگاره عناصری هم چون  

بررسی متالپسیس د ر نگاره های مکتب اصفهان با تکیه بر الگوی کارین 
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د و زن د ر نگاره ی گلگشت، شاخه ی د رختان، ابرها و غیره از قاب د رونی 
)سطح پایین تر( به قاب بیرونی )سطح باالتر( نفوذ کرد ه بود ند  که متالپسیس 
هستی شناسانه ی صعود ی را به وجود  می آورد ند . د ر نگاره ی اول و د وم، 

پی نوشت ها
1. Diachronic.                             2. Mari-Lure Ryan.
3. Monika Fludernik.                 4. John Pier.
5. Wener Wolf.                          6. Sonja Klimek.
7. Karin Kokkonen.                   8. Julain Hanebeck.
9. a Jump Across.                      10. Mise en Abyme.
11.Dramaturgic.                         12. interpenetration.
13. Julain Hanebeck.                 14. The Marked Case.
15. Jane Eyre.                            16. Dorothea.
17. Middlemarch.                      18. Thornfield.
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جابه جایی از جهان د استانی د یگر به جهان د استانِی قاب د رونی، متالپسیس 
هستی شناسانه ی افقی )بینامتنی( را شکل د اد . 
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Isfahan school is one of the leading schools of manuscript 
illustrations in the Safavid era. These manuscript illustrations 
reflect many narratives, including literary, mystical, 
historical, political, and so on. Metalepsis, as a special 
type of narrative, causes transgression between levels of 
narrative. This feature can be explored in many works of 
art, including manuscript illustrations. Around the world, 
especially in Europe, narratologists are trying to study the 
historical developments of metalepsis to better understand 
it by identifying how it appeared and examining its changes 
over time, thus providing more complete models. Although 
the properties of metalepsis have been considered in 
the postmodern situation, extensive research on it in the 
ancient cultures of the world shows that the use of this 
method in literature and art has a long history. Some of the 
manuscript illustrations of the Isfahan school, by drawing 
narrative levels, show obvious transgressions of the created 
boundaries. In these manuscript illustrations, narrative levels 
are demarcated and fictional worlds are intertwined while 
being separated through frames. Analysis of metalepsis in 
Iranian manuscript illustrations that have a long history can 
further confirm this claim. No research has been observed 
in this field so far and the present research has been done 
with the understanding of the importance and necessity of 
filling the existing scientific gap in this field. This article 
seeks to discover the characteristics of metalepsis in the 
Safavid period manuscript illustrations with a fundamental 
purpose. The method of this research is qualitative with a 
descriptive-analytical approach and based on collecting 
information from library sources and visual archives. It is 
worth mentioning that unrest, encouragement, and deviation 
from specific frameworks in Reza Abbasi's manuscript 
illustrations break the defined boundaries of a narrative 
world. In some of his manuscript illustrations, Reza Abbasi 
mixes narrative levels and violates the certainty of borders. 

Therefore, three illustrations by Reza Abbasi with the names 
"Rustam kills the elephant", "Tahmuras defeats the demon 
army" and "Golgasht )Picnic with a nobleman)" have been 
selected based on the purposeful selection of the desired 
items and based on the presented theoretical framework. 
The result shows that the selected manuscript illustrations 
from the Isfahan school create three levels of narrative by 
using the mise en abyme technique and have rhetorical and 
ontological metalepsis in different movements. In the first 
manuscript illustration, "Rustam kills the elephant" and in 
the second manuscript illustration, "Tahmuras defeats the 
demon army", the presence of verses in the inner frame 
creates rhetorical metalepsis. On the other hand, because the 
texts from the world of the painter have been applied to the 
world of fiction, so they can be considered as descending 
rhetorical metalepsis. In all three illustrations, elements 
such as two women in the illustration of Golgasht, tree 
branches, clouds, etc. have penetrated from the inner frame 
)lower level) to the outer frame )higher level), which creates 
ascending ontological metalepsis. In the first and second 
manuscript illustrations, the shift from another fictional 
world to the inner frame fictional world forms a horizontal 
)intertextual) ontological metalepsis.

Keywords
Metalepsis, Narrative Levels, Iranian Manuscript Illustra-
tions, Isfahan School, Reza Abbasi.
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