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در مطالعات . ی استصورت ساختار به یردر تصاو یتروا ی و بازدارنده برندهپیش هدف این پژوهش، مطالعه عوامل :چکیده

تصویر با ابزارهای ویژه .  پردازی دارند های زبانی قابلیّت روایت شناسی، آثار مصوّر همچون روایت روایتی  ای در حوزه رشته میان

نلسون گودمن از جمله .  کندپردازی ایجاد میفضایی مناسب ولی متفاوت برای روایت( نمایی و غیره رنگ، خطوط، اشکال، ژرف)

های گودمن با تکیه بر ویژگی.  شناسی انجامیده است ی روایت بسط حوزهشناسی به  وی در زیبایی  فیلسوفانی است که آراء

های  رویدادها، روایت« کردنترتیب روایت»و « ترتیب وقوع»ی میان  ی عنصر زمان و رابطهساختاری در آثار مصوّر و مطالعه

، «دار خطّیزمان»( 1ای واحد؛  حد در لحظه، بازنمایی رویدادی وا«زمانآنی بی»( 2: کند تصویری را به چهار گروه عمده تقسیم می

با ساختاری « ای دوره»، بازنمایی رویدادهای «خوردهدار تابزمان»( 3دار؛  ای جهت ای از رویدادها در رابطه نمایش سلسله

یاد شده لزوماً ی او، دو ترتیب در نظریه.  «نمادین»و « جاودانه»، بازنمایی رویدادهای «ضدّزمانی/غیرزمانی»( 4؛ «خورده تاب»

.  شودخلق می« سمفونی»، یا «مطالعه»، «توصیف»دهند و گاهی به جای روایت داستان، یک  محور را تشکیل نمی ساختاری روایت

های تصویری برای ی او در خوانش روایتشناسی گودمن و ارزیابی جایگاه ارزشمند نظریهدر این مقاله نخست به تبیین زیبایی

 ،سو یک از گودمن بحث مورد هاینقاشی تحلیل یارائه با اندکرده تالش مقاله نویسندگان.  ران خواهیم پرداختنخستین بار در ای

 به را یردر تصاو یتروا ی و بازدارنده برندهپیش عوامل دیگر، سویاز  یاز محمّد فراهان ینقاش یکو  صادقی اکبر علی از ینقاش سهو 

 سازیمدل را گودمن شاسیزیبایی ینظریه هایبندیدسته و مفاهیم بکارگیری یشیوه و دهندمورد مطالعه قرار  یصورت ساختار

 .کنند

 

 .پردازی مصور، علی اکبر صادقی، محمّد فراهانینلسون گودمن، عنصر زمان، روایت :واژگان کلیدی
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 مقدمه و طرح مسئله

شناسی در چند است، امّا علم روایتتوجّه متفکّران بسیاری بوده های دور موردپردازی از زمانروایت و روایت

پذیر پردازی را امکانهای روایتاندیشی در تبیین شیوهگیری بوده که ژرفهای چشمی اخیر شاهد نوآوریدهه

لی، الملحضور روایت، بین»شمول به روایت است؛ اینکه ها، نگاه جهانترین این نوآوریاز عمده.  استکرده

های بلند بنابراین، روایت به داستان(.  249. ، ص2311آسابرگر، )« فراتاریخی و فرافرهنگی است همچون زندگی

در این راستا، یکی از .  های ساخت روایت متعدد و گوناگون هستندشود و شیوهو کوتاه زبانی محدود نمی

های از روایت است که اشکال مختلف و ویژگیتعریفی  یشناسی ارائهی روایتپردازان حوزههای نظریهچالش

 . گوناگون روایت را شامل شود

با توجّه به توالی ( 2614)و بروکس ( 2612)داند؛ ریکور روابط منطقی بین عناصر را کلیدی می( 2611)پرینس 

. ، ص2611ژنت، )« بازنمایی یک رخداد یا توالی رخدادها»ژنت روایت را .  کنندو تغییر روایت را تعریف می

اند رخدادهایی که تصادفی به هم اتصال نیافته« یتوالی از پیش انگاشته شده»داند و توالن آن را می( 210

آسابرگر، )« دهندکه در زمان رخ می»داند می« هاییداستان»آسابرگر هم راویت را (.  11. ، ص2313توالن، )

ی رخدادها را به صورت ساختار به عنوان عنصری که ارائهبر علّیّت ( 2669)اونگا و الندا (.  11-21. ، ص2311

گر را ضروری تغییر، علّیّت، و حضور یک عامل تجربه( 2660)بال .  کنندسازد تأکید میپذیر میروایتی امکان

شود، داستان یک می گفتمان رواییو  داستانروایت بازنمایی رخدادها است که شامل »داند و برای ابت می

(.  29. ، ص1111ابت، )« ، و گفتمان روایی بازنمایی این رخدادها است(کنش)توالی رخدادهاست  رخداد یا

در ساختار روایت موضوعی است که بدیهی انگاشته « عنصر زمان»آید اهمیّت همانگونه که از این تعاریف برمی

 . شودبه طور ضمنی بر ضرورت آن تأکید می شود و معموالًمی

برانگیزی دیگری را در مطالعات ی چالشو اهمیّت عنصر زمان در اشکال مختلف روایت حوزهی کارکرد مطالعه

در این آثار مصوّر در خوانش  (2661-2619) 2گودمنشناسی نلسون زیبایی.  استشناسی ایجاد کردهروایت

شناسی و آثار ی روایتکه معرفی آن برای پژوهشگران حوزه گیرد میقرار  شناسیروایتمطالعات  از حوزه

-روایت یبترت»و  «وعوق یبترت» یانمی  ی خود به تبیین رابطهنظریهدر  وی.  روایتی ضروری است-تصویری

پردازد، امّا تمرکز بحث را بر چگونگی عملکرد این دو ترتیب در آثار  یمهای زبانی و دیداری  یتروا در 1«کردن

ر همانند ادبیات و سینما قادر به استفاده از عدم تطابق میان های مصوّاز نگاه او، روایت.  کندمصوّر معطوف می

 نگری،آینده -وتاب های تصویری میزان پیچدر روایت.  کردن در ساختار خود هستنددو ترتیب وقوع و روایت

ها باعث ابطال وتابکننده است و گاهی این پیچ دو ترتیب امری تعیین - 3نگرینگری، و حتّی میانهگذشته
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هیچ کردن و ترتیب وقوع آیا میان ترتیب روایت»سئوال اصلی گودمن این است که .  شود تار روایتی میساخ

، «خورده تاب  یها داستان»)« شودماهیّت اصلی یا ویژگی روایتی داستان موجب از بین رفتن نیست که تضادّی 

 کند؟ حفظ میوتابی در این دو ترتیب موجودیّت روایت را آیا هر پیچ(. 211. ، ص2612

دار زمان»، «دار خطّیزمان»، «زمانآنی بی»: کندگودمن بر اساس عنصر زمان تصاویر را به چهار گروه تقسیم می

داند و پردازی را ضروری نمی وی حضور صریح عنصر زمان در روایت.  4«ضدّزمانی/غیرزمانی»و « خوردهتاب

از نظر .  کندکردن جستجو میتاب ترتیب وقوع و روایتوو پیچی روایت را در بازآرایی  های متمایزکنندهویژگی

های خاصی  که به روش ها هنگامی برخی از داستان» و دنآورمیهرگونه بازآرایی دوام نبرابر  درها گودمن روایت

 یها داستان»)« شوند میتبدیل  9[یا سمفونی]مطالعه به شوند دیگر داستان نیستند بلکه  بازآرایی می

، «سمفونی»اهمیّت دارد و در « های موضوعی ویژگی»، «مطالعه»در   .(229-222. ، ص2612، «خورده تاب 

در ایران، مقاالت بسیاری در خصوص اهمیّت و کارکرد عنصر زمان در ادبیات   .«شناسی های زیبایی جنبه»

ای انجام ن تاکنون مطالعهشناسی گودمی زمان ژنت منتشر شده، امّا از منظر زیباییداستانی بر اساس نظریه

 .کندداک و سید این ادعا را ثابت میهای اطالعاتی ایراننگاهی به پایگاه.  استنشده

های وسیع ی حوزه ی او دربرگیرندهفلسفه آمریکاست کهی قرن بیستم  برجسته زپردا نظریهو گودمن فیلسوف 

با رجوع به ( 2361)بابک احمدی .  شناسی استی علم، و زیباییی زبان، فلسفهشناسی، فلسفهمنطق، شناخت

هم د ضیمران محمّ  .کرده استشناسی او ارائه  ی زیبایی گودمن، شرح مختصری از نظریههای هنر  زبانکتاب 

گودمن شناسی ی زیباییرا به نظریه مبانی فلسفی نقد و نظر در هنرتحت عنوان  اقتباس خوداز بخشی 

 یفلسف ی دانشنامهدر « شناسی گودمنزیبایی»ی مدخل ترجمه  (.104-190 .، ص2363) استادهاختصاص د

ی نقد گودمن انجام شده تنها تحقیقی که با استفاده از شیوه(.  2364)است تازگی منتشر شدهنیز به استنفورد

زی در پردااست که به مطالعه وجوه مختلف روایت( 2364)ی کارشناسی ارشد سیما محمّدی کشکولی نامهپایان

 .های سالوادور دالی پرداخته استنقاشی

و ی نقاشی، پویانمایی ترین هنرمندان معاصر ایرانی است که در زمینهاکبر صادقی یکی از برجستهعلی

های غنی هنر ایرانی با عناصر در آثار وی سنّت.  ی خود داردکارنامهتصویرسازی آثار ارزشمندی را در 

های پارسی ای با تکیه بر نمادهای ایرانی و اسطورهالعادههای فضایی خارقشود و ترکیبسوررئالیستی آمیخته می

ای ها نه تنها مضامین اساطیری، تاریخی، عرفانی، و عاشقانه نمود گستردهدر بیشتر این نقاشی.  شودایجاد می

-نیز از جمله نقاشان سبک قهوهمحمّد فراهانی .  چشمگیر دارداییاست بلکه عناصر روایی نیز جلوهپیدا کرده

شود که در آثار خود موضوعات آشنای مذهبی، تاریخی، و حماسی را با سبک و سیاقی ای محسوب میخانه
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های صادقی به همراه یک اثر از فراهانی براساس ای از نقاشیدر این مقاله، برگزیده.  استایرانی به تصویر کشیده

های های ساختاری و مفاهیم چهار گروه روایتگیرد تا ویژگیرار میشناسی گودمن مورد تحلیل قزیبایی

 .تصویری گودمن مدلسازی شود

 

 تحقیق روش

ی تصویرآثار پردازی در  روایت خصوصدر شناسی نلسون گودمن در این پژوهش تالش شده است مفاهیم زیبایی

و چگونگی کارکرد آنها مورد بحث قرار ی روایت های متمایزکنندهتوصیفی تببین شود و ویژگی-با روش تحلیلی

ی این تحلیل ساختاری بستری مناسب برای پیوند هنرهای تجسّمی، ادراک بصری، و ادبیات فراهم ارائه.  گیرد

-ی او برای نخستین بار در ایران، فهم عمیقی از عوامل پیشهمچنین ارزیابی جایگاه ارزشمند نظریه.  کندمی

های این نظریه را بندیکند و روش بکارگیری مفاهیم و دستهت در تصاویر را فراهم میی روای برنده و بازدارنده

براساس ( 2: های زیر پاسخ دهیمکنیم به پرسشبدین منظور تالش می.  کندسازی میبرای عالقمندان مدل

کارکردهای متفاوتی برخوردار ها و دهد و از چه ویژگیپردازی در آثار مصوّر چگونه رخ میی گودمن روایتنظریه

تاب داستان با وپیچ( 3ای است؟ پرداخت روایت در تصاویر دارای چه شرایط متفاوت و عناصر ویژه( 1است؟ 

 پذیر است؟حفظ ساختار روایت در تصاویر تا چه حد امکان

 

 های تصویریی گودمن در خوانش روایتنظریه

دهد و  مورد تأمّل قرار می( 341 .، ص1116اسپیری، )« یلیفلسفه تحل»ی  انواع هنر را در حوزه گودمن

ها  نظامی از نشانه ،معتقد است که در خلق انواع هنر وی . کند میمطالعه  انههای غیرزبانی را ساختارمند بازنمایی

 پذیردصورت می« وجه داللت»ا یک ب ،«توصیف زبانی»، مانند «بازنمایی در تصویر».  دو نمادها نقش دار

روایت ، و وصف خصوصیات آنچه دهیدهی، شکل  ، چراکه هر دو در سازمان(3 .، ص2691، های هنر انزب)

مطرح  اریزبان و تصویر این است که در زبان عناصر نوشت وجه داللتی یعمدهتفاوت   .شود، نقش دارند می

پیوستگی هنر و علم  گودمن به . نمایی و غیره های دیداری رنگ، شکل، خطوط، ژرف است، در تصاویر جلوه

-192 .، ص1116 ،اشتاین برنر)دهد  قرار می مطالعهمورد « های علمی نمونه»و آثار هنری را مانند  اعتقاد دارد

هایی چون  شناسی به روش« بازنمایی تصویری»تا  شودموجب می وی رایتحلیل علمی هنر ب  (.191

نامه و  زندگی»، «فمینیسم مارکسیسم و» یکردهایدر رو« نگاری و تمرکز بر محتوا شمایل» یا «گرایی شکل»

 (.2361آدامز، ) محدود نشود« روانکاوی» و، «نامه خودزندگی
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ترتیب وقوع .  «کردنترتیب روایت»و « ترتیب وقوع»: داندرا در ساختار روایتی کلیدی می« ترتیب»گودمن دو 

  .شوندی آن وقایع روایت میواسطهبهکردن فرآیندی است که چیدمان وقایع داستان است و ترتیب روایت

از نظر گودمن،   .شودشده تفاوتی ایجاد میشود که میان دو ترتیب یادای بازآرایی میبه گونه در روایت معموالً

اگر گزارش رویدادها طبق ترتیب وقوعشان امری »پذیر که ضروری است و ها نه فقط امکانعدم تبعیّت ترتیب

، «خوردههای تابداستان»)« شدندشدت معیوب و ناتوان می شد، سینما و ادبیات به میضروری و همیشگی 

های زبانی چالش برانگیز نیست چون ابزارهای زبانی، ها در روایتاز نظر او، تبیین این ترتیب(.  211. ، ص2612

ی میان رابطه( «سرانجام»و ، «قبالً»، «آنگاه»، «سپس»مانند )های گذار ساختارهای نحوی و معنایی، و نشانه

 (. 211. همان،ص)کند ها را مشخص میترتیب

ی ، گزارش روزنامه از یک مسابقه«خورده؛ یا، داستان، مطالعه، و سمفونی تاب های  داستان»ی گودمن در مقاله

جلو افتاد، دیرتر از همه مسابقه را شروع کرد، سر پیچ اصلی از همه  اکسکالیبر»: زندسواری را مثال میاسب

ی  سپس در پایان مسیر مسابقه در جایگاه چهارم قرار گرفت، امّا نیرویی تازه گرفت و با اختالف کمی برنده

کند و سپس، چیدمان رویدادها را پس و پیش می(.  66. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)« میدان شد

ی میدان شد،  اکسکالیبر با اختالف کمی برنده»: برای مثال.  کندهای جدیدی از این گزارش ارائه مینسخه

اگرچه در پایان مسیر مسابقه، پس از جلو افتادن در پیچ اصلی، در جایگاه چهارم قرار گرفت و این در حالی بود 

اگرچه ترتیب »از دیدگاه گودمن، در این نسخه (.  66. همان، ص)« که مسابقه را دیرتر از همه شروع کرده بود

گودمن   .(66. همان، ص)« رسد هیچ چیز نامتعارف به نظر نمیامّا مالً عکس ترتیب وقوع است، کردن کاروایت

توانند با حفظ ی تصاویر و فیلم هم میداند و معتقد است مجموعههای زبانی نمیاین کارکرد را محدود به روایت

-ها نشانههای زبانی نقش دارند، در فیلمهای ادبی نشانهدر روایت.  های گوناگون بازآرایی شوندداستان به شیوه

آدامز، )« خط، شکل، فضا، رنگ، نور و تاریکی»های دیداری مانند های زبانی و دیداری، و در تصاویر نشانه

 (. 23. ، ص1122

ها واضح است، دو ابزار در تعیین های ادبی و سینمایی که عدم توافق میان ترتیباز منظر گودمن، در روایت

« ت و معلولیفرآیندهای علّما از  دانش پیشین»و « های زمانینشانه»: رویدادها نقش دارند« قوعترتیب و»

کردن مشخص ترتیب روایت وی معتقد است که هرگاه(.  212-211. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)

نظر بگیریم؛ سپس  کردن درکه ترتیب وقوع را همان ترتیب روایت خواهد بودی ما این هواکنش اولیّ» باشد

؛ در مجموع دانش پیشین خودبا توجّه به های زمانی موجود در روایت و  اصالحات مورد نیاز را مطابق با نشانه

البته، (.  211. همان، ص)« کنیممیت و معلولی، اعمال فرآیندهای علّنیز است و آنچه روی دادهنسبت به 
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گودمن معتقد است .  بردوقوع پی کردن و ترتیبق میان ترتیب روایتتواف نبودبه با این دو ابزار توان همیشه نمی

-کردن همچنان نامشخص باقی میتغییر در ترتیب روایتگونه ترتیب وقوع مشخص نیست و با هر»در مواردی 

کند به زمان تشخیص عدم توافق ها متفاوت میآنچه روایت سینمایی را از دیگر روایت  .(212. همان، ص)« ماند

در مواردی که وارونگی و جابجایی زیاد باشد تشخیص آنها با توجّه به فرآیندهای علّت و معلولی .  شودبوط میمر

 . بردزمان بیشتری می

« آوردرا بوجود نمیبرد یا داستانی کامالً متفاوت داستان را از بین نمی»ترتیب وقایع معموالً  9«دادنوتابپیچ»

سئوال اساسی او .  بخشد، امّا گودمن این مسئله را عمومیت نمی(211. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)

ماهیّت موجب از بین رفتن نیست که هیچ تضادّی کردن و ترتیب وقوع آیا میان ترتیب روایت»: این است که

-خص نمیها را مشوتابگودمن میزان دقیق این پیچ(.  211. همان، ص)« شود؟اصلی یا ویژگی روایتی داستان 

های مصوّر در این ی روایتتفاوت عمده.  شودها به روایت منجر نمیکند و معتقد است هرگونه بازآرایی ترتیب

پردازی در صفحات و آید، حال آنکه، در ادبیات و سینما روایتاست داستان در یک نگاه به نمایش درمی

-ی ترتیب وقوع با ترتیب روایتزمان و رابطه ی عنصرگودمن با مطالعه.  پذیردهای متوالی صورت میسکانس

-زمان»، «دار خطّیزمان»، «زمانآنی بی»: کندبندی میهای تصویری را در چهار گروه عمده دستهکردن، روایت

پردازیم و با های هر یک از این چهار دسته میدر ادامه به تبیین ویژگی.  «ضدّزمانی/غیرزمانی»و « خوردهدار تاب

ی کنیم مفاهیم و شیوهی گودمن تالش میاکبر صادقی و محمّد فراهانی بر اساس نظریههای علیاشیخوانش نق

 .سازی کنیمنقد او را مدل

 

 زمانهای تصویری آنی بیروایت

-داستان»)« معنا است ترتیب وقوع مشخص امّا بی»ی گودمن، گروه اوّل تصاویری هستند که در آنها در نظریه

داند و دلیل صحبت او این نوع تصاویر را روایی ولی بدون ترتیب وقایع می(.  212. ، ص2612، «خوردههای تاب

-زمینه و پسدر پیش.  کنددر خصوص ترتیب وقوع را آگاهی و دانش پیشین ما از رویداد مورد نظر عنوان می

های زمانی و ی نشانهتصویر دربردارنده اند، امّا هیچ قسمتی ازی این نوع تصاویر رویدادهایی در حال وقوعزمینه

بینیم وضعیت آنچه می.  فرآیند علّت و معلولی نیست که براساس آنها بتوان ترتیب وقوع حوادث را مشخص کرد

بدون توالی وقوع و توالی  ،زمان بی»ویر اتصاین .  ی شروع و پایان داستانآنی و ایستایی است بدون نمایش نقطه

ترتیبی که روابط  - هیچ ترتیب الزامی یا غالبی برای تفسیر تصویر وجود ندارد»چراکه  هستند« کردنروایت

پردازی را ی عمده از روایتگودمن دو جنبه(.  212. همان، ص)« مربوط سازد مکانی تصویر را به روابط زمانی
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در .  شودتلویحاً روایت میشود و آنچه آنچه به وضوح به تصویر کشیده می: شمردبرای این گروه از تصاویر برمی

و تنها روابط ( 212. همان، ص)« بر نیست شود زمان پردازی و نه آنچه آشکارا روایت می نه روایت»این گروه، 

کردن و ترتیب وقوع ترتیب روایت چون.  کنددرک می شده را قابلمکانی است که آنچه آشکارا به تصویر کشیده

وارونه .  کردمطرح توان نمیی بین این دو عنصر  الی در خصوص تغییر رابطهئوهیچ س»هستند،  معنا هر دو بی

امّا هیچ  ،کند است معکوس میشده  کردن تصویر، روابط مکانی را هم در تصویر و هم در آنچه به تصویر کشیده

همان، )« بر است شود زمان آنچه تلویحاً روایت می»زمان های بیدر روایت(.  212. همان، ص)« تأثیر زمانی ندارد

.  شود نهفته استو قدرت تصویر در ورای تصویر و آنچه در ذهن مخاطب به صورت تلویحی روایت می( 212. ص

، 1111)« ادراک روایتی»دهند نوعی ی واحد و ثابت را نشان مینیز اعتقاد دارد که تصاویری که یک صحنه 1ابت

های ثابت مانند یک عمل انعکاسی، دن زمان روایت در صحنهگرایش انسان به دخالت دا»: کنندایجاد می( 9. ص

خواهیم به آنچه در آنجاست پی ببریم، بلکه خواهان دانستن آنچه نه تنها می.  عملکردی تقریباً غیرارادی است

خوردگی در معنا شدن دو ترتیب، هرگونه وارونگی و تاببا بی(.  9. همان، ص)« اتفاق افتاده است، نیز هستیم

ی مکانی اجزای ها تنها موقعیت و رابطهوتابهای مصوّر، پیچدر این گروه از روایت.  تأثیر خواهد بودویر بیتص

 .ماندمی باقی نخورده دست داستان اصلی ماهیّت و دهندمی تصویر را تغییر

-را در این گروه تصاویر مورد بررسی قرار می( 2تصویر ) 0اثر پیتر بروگل تغییر کیش پال قدیسگودمن نقاشی 

 گر مسیحیان در مسیر خود به سمت داماسکوسپال شکنجه: این نقاشی به داستانی از انجیل اشاره دارد.  دهد

شود و یکی از افتد؛ با ظهور عیسی در هیئت آذرخش، پال دگرگون میی آذرخش از اسب میخاطر ضربهبه

ی خاص و در مرکز تصویر، تنها در نقاشی بروگل، نمایش افتادن از اسب در یک لحظه.  گرددحواریون مسیح می

با این وجود، به تصویر .  کند، بدون اینکه تأثیر زمانی و توالی وقایع ایجاد کنداز لحاظ مکانی اهمیّت پیدا می

داستان را چنان این نقاشی .  دسازپذیر میدرآوردن این لحظه تجسّم رویدادهای پیش و پس از آن را امکان

هیچ قسمتی از  و افتد حرکتی در آن اتفاق نمی چکند عمالً هیتماشاچی فراموش می»کند که  جذاب روایت می

های درحال  است کنشآنچه به وضوح نشان داده شده . ها نیستتصویر از لحاظ زمانی جلوتر از دیگر قسمت

   .(212. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)« است وقوع نیستند بلکه یک وضعیت آنی

توان تصویری با ی صادقی را مینانوشتهی از مجموعه( 1تصویر ) 6به مناسبت هفتاد و پنجمین تولدنقاشی 

-اندازی شلوغ به تصویر کشیده شدهدر این نقاشی، جشنی ایرانی در چشم.  زمان دانستعناصر روایی آنی و بی

شاه آرمیده بر تخت در سمت چپ، پهلوانی در حال : زمینه مشخص استبرجسته در پیشی سه صحنه.  است

بین این سه صحنه .  ها در مرکز، و گروه نوازندگان و ملکه در سمت راستزورآزمایی به همراه گروه رقصنده
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ی شروع و نقطه ای واحد هستند، بدونفرآیند علّت و معلولی و کنش زمانی وجود ندارد و همگی متعلّق به لحظه

فضای .  بینیم که فضا را به دو نیم کرده استهایی را میی تصویر ستونزمینههمچنین، در پس.  پایان داستان

ی سربازان در سمت راست و جماعت وسیع جلویی مربوط به جشن درون کاخ شاهی و فضای پشتی شامل دسته

های مجزا روابط مکانی بین ها با شخصیتدی فضا و صحنهبنتقسیم.  باشدگر در منتها الیه چپ تصویر مینظاره

از نظر .  ی دیگر نیستای جلوتر از صحنهاست، امّا از لحاظ زمانی هیچ صحنهاجزای تصویر را موجب شده

کردن؛ چراکه هیچ ترتیب الزامی یا بدون توالی وقوع و توالی روایت ،زمان بیاست این تصویر روایتی »گودمن 

« مربوط سازد ترتیبی که روابط مکانی تصویر را به روابط زمانی - تفسیر تصویر وجود نداردغالبی برای 

 (.  212. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)

 
 به مناسبت هفتاد و پنجمین تولدعلی اکبر صادقی، : 2تصویر     .سیپال قد شیک رییتغ بروگل پدر، تریپ: 1 ریتصو

 

ها محدود به یک به دلیل نبود تفاوت در موقعیت زمانی اجزای تصویر، اعمال شخصیّت( 1تصویر )در این نقاشی 

قدرت تصویر در ورای آنچه   .افتددر زمان متفاوتی اتفاق نمیهیچ قسمتی  وحرکتی  چهیی واحد است؛ لحظه

-ر ذهن مخاطب به صورت تلویحی روایت میشده نهفته است و آنچه در تصویر نیامده د آشکارا به تصویر کشیده

در این .  یابدبرای مثال، رویدادی مانند تدارکات پیش از جشن و اتفاقات بعد از آن در ذهن ما تجسّم می.  شود

.  قابل تصوّر نیستی بین این دو عنصر  رابطهو  ستمعنا کردن و ترتیب وقوع هر دو بیترتیب روایتنوع تصاویر، 

 .امّا هیچ تأثیر زمانی ندارد ،کند روابط مکانی را معکوس می تصویروارونه کردن 

 دار خطّیهای تصویری زمانروایت

برخوردار ترتیب معینی از پردازی  و روایت است برشود زمان آنچه به وضوح روایت می»در این گروه از تصاویر، 

ی زمانی تصویر و دانش پیشین ما از ها؛ همچنین، نشانه(212. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)« است

وقایع خطّی، با آغاز و پایانی .  فرآیند علّت و معلولی در تعیین ترتیب وقوع رویدادها اهمیّت بسزایی دارند
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.  پذیر استامکان کردنترتیب روایت و ترتیب وقوعی میان شوند و تشخیص رابطهمشخص به تصویر کشیده می

روشنی قابل تشخیص   به . . . های مکتوبهمانند داستان»کردن در این تصاویر ایتی گودمن، ترتیب رودر نظریه

مشهود است و  بر روایت «تأثیر ارتباط زبانی»عالوه براین، (.  214. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)« است

-فرهنگدر  واست، شان از چپ به ر جهت ،های مصوّر طنز از جمله داستان ،های تصویری در ملل غربی، روایت»

انداز ی مجزا در امتداد یک چشممعموالً چند صحنه(.  212. همان، ص)است « ، از راست به چپیشرقهای 

ها و حضور مکرر آنها بر گیری شخصیّتمکانی، جهت-ای همچون روابط زمانیهای ویژهیابد و نشانهنمایش می

 .کنندهای روایتی را محرز میروی خطّی مستقیم وجود ویژگی

دهد که تصویرگر روایت عشق را مورد بررسی قرار می( 3تصویر ) 21یاکوپو دل سالیواز  داستان پسوخهگودمن 

با حضور پسوخه در هر »انداز واحد، رویدادهای متعدد در یک چشم.  میان کوپید و دختری به نام پسوخه است

پسوخه به عنوان شخصیّت .  تشخیص هستندقابل ( 212. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)« یک از آنها

غیرممکن بودن حضور یک شخص در »ها حضور دارد و ی صحنهی سپید در همهاصلی داستان در جامه

های کند که تفاوت وضعیت مکانی در صحنه ه این موضوع میهای مختلف در زمانی واحد ما را متوجّ مکان

(.  212. همان، ص)« شده تفسیر شود اتفاقات به تصویر کشیدهبایست به عنوان تفاوت موقعیت زمانی  مختلف می

دهد که رویدادها یکی پس از دیگری و با گذشت زمان اتفاق نقاش با استفاده از حضور مکرر پسوخه نشان می

کردن  جهت اصلی روایت»عالوه، به.  در غرب مطابقت دارد قرارداد زبانیبا  داستان پسوخهتوالی اصلی .  افتندمی

که در آن هفت ( 214. همان، ص)« شود تر از پسوخه تعیین میهای بزرگ تشخصیّ دهی ا استفاده از جهتب

 .شخصیّت از هشت شخصیّت سفیدپوش پسوخه متمایل به راست هستند

 
 .داستان پسوخه و،یدل سال اکوپوی: 3 ریتصو
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.  ی صادقی نیز در این گروه از تصاویر قابل تحلیل استنانوشتهی از مجموعه( 4تصویر ) 22پیوند ازدواجنقاشی 

.  شده استاندازی واحد به تصویر کشیدهی مختلف امّا در چشمجشن ازدواج، در سه صحنهاین نقاشی نمایش 

و تفاوت وضعیت مکانی سه مکان و سه کنش مختلف در ( عروس و داماد)تکراری دو شخصیّت اصلی حضور 

صادقی .  افتنددر این تصویر، رویدادها یکی پس از دیگری و با گذشت زمان اتفاق می.  کندرا آشکار میزمانی 

نمایش وقایع با آغاز و پایانی .  حضور مکرر آنها را به صورت رنگی و در ارتباط با فرش قرمز نشان داده است

ین تصویر، جز تعداد در ا.  پذیر کرده استرا امکان کردنترتیب روایت و ترتیب وقوعی بین مشخص رابطه

ای به صورت در هر صحنه تنها نقاط ویژه.  معدودی از اشکال، کلّ زمینه و متعلّقات مربوط به آن فاقد رنگ است

داستان عروس و داماد و پیوند آنها از آغاز .  باشندهای مختلف میاند که خود گویای مکانرنگی نشان داده شده

دهد که گیری وقایع در تصویر نشان میتشخیص جهت.  ازنمایی شده استتا پایان جشن با ظرافت و خالقیت ب

را مدنظر قرار داده است که در نظریه گودمن قابل ( از چپ به راست)صادقی از این نظر جهت نوشتار غربی 

ها و دو شخصیّت متمایل به سمت راست و رویداد پایانی است؛ تنها دلیل دهی اسبتوجیه نیست، چراکه جهت

 . ل تصور تاثیرپذیری وی از فرهنگ غرب استقاب

 
 .پیوند ازدواجعلی اکبر صادقی، : 4تصویر 

 

 خوردهدار تابهای تصویری زمانروایت

های داستان») کندنمیتوافق میان دو ترتیب را دیکته  عاملیهیچ های مصوّر، گودمن معتقد است در بازنمایی

گیری از چپ به راست یا برعکس انجام تواند بدون جهتپردازی مصوّر میروایت(.  214. ، ص2612، «خوردهتاب

-میانه»و حتّی « نگریآینده»، «نگریگذشته»از نظر گودمن .  کننده باشندهای زمانی تعیینوتابشود و پیچ

به « نگریمیانه»بار از وی برای نخستین.  باشند پردازی از توالی وقوع می انحراف روایتی همه نشانه« نگری

های زمانی در روایت -به عبارت دیگر، آرایش مکانی.  گویدها سخن میعنوان نوعی از عدم توافق میان ترتیب

-زمانی وقایع به-های زبانی، آرایش مکانیدر روایت.  های زبانی کارکردی متفاوت داردتصویری نسبت به روایت
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شود و فضای انداز ارائه میر همه چیز در یک چشمشود، امّا در تصاویدرپی مشخص میی جمالت پیواسطه

 .  هایی مثل چپ، راست، باال، پایین، و مرکز استمحدود شامل بخش

، بر استشود زمان آنچه روایت می( 9تصویر ) 21پیرو دی کازیمو اثر( فالکت سایلینسیا ) کشف عسلدر تصویر 

ی مجزا حضور دارد و غیرممکن شخصیّت در سه صحنهدر این نقاشی، یک .  نیستواضح  کردنترتیب روایتامّا 

سه رویداد این اثر شامل .  سازدمکانی را ممکن می -های مختلف روابط زمانیبودن حضور همزمان فرد در مکان

کنند او را بلند کنند، و افتد، سپس چند نفر تالش میابتدا سایلنیس از اسب خود می: است ی سایلنیس از افسانه

اهمیّت عنصر زمان در روایت این رخداداها انکارناپذیر است، امّا زمان وقوع آنها .  مالندزخم او گل می در آخر بر

-، رویداد نخست در مرکز تصویر نشان داده شدهکردنترتیب روایتدر .  کردن آنها متفاوت استبا زمان روایت

ها خطّی و طبق فرض کنیم که صحنهاگر   .است، رویداد دوم در سمت راست و رویداد پایانی در سمت چپ

-های تابداستان»)« نگریای از آینده نمونه»شوند، آنگاه قرارداد زبانی در غرب از چپ به راست روایت می

ی نخست در سمت چپ نشان خواهیم داشت، یعنی رویداد پایانی به عنوان صحنه( 214. ، ص2612، «خورده

در شک  بی»کند، امّا با این استدالل که گذاری میشماره 1-2-3ورت گودمن رویدادها را به ص.  استداده شده

ترتیب گیری مشخص ی جهتفرضیه( 214. همان، ص)« پردازی از چپ به راست نیست جهت روایتاین تصویر 

شکی نیست که ترتیب وقوع رویدادها آرایشی خطّی از ابتدا تا پایان دارد و امکان .  کندرا رد می کردنروایت

آرایش مکانی امّا این جابجایی در .  ارد که در این توالی اولین رویداد بین رویدادهای بعدی روی دهدند

در این .  شودتواند در مرکز و مابین دو رویداد دیگر نشان دادهپذیر است و رویداد نخست میامکان پردازی روایت

اتفاق  نگریهنخواهیم داشت بلکه میان گرینیا گذشته نگریآینده»ی گودمن در این نقاشی صورت طبق گفته

 .(219-214. همان، ص)« افتد می

 
 ای نبرد کربال از محمّد فراهانیخانهنقاشی قهوه: 6تصویر                          .کشف عسل  مو،یکاز ید رویپ: 5 ریتصو
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 به خوردهتاب و غیرخطّی روایت یشیوهاز نبرد کربال به  یبخش ،(9 یرتصو) یمحمّد فراهان ایخانهقهوه ینقاش در

 آنها نام نوشتن با هاشخصیّت کردن مشخص نقاشی از سبک این هایویژگی از یکی.  استشده کشیده تصویر

 مکرر حضور.  دارد اهمیّت وقایع ترتیب کردن روشن در عاشورا یحماسه از ما پیشین دانش با توأم که است

 هاینشانه وجوداز  یمتفاوت حاک هایموقعیت در( اکبرعلی حضرت و حسینامام )داستان  یاصل هایشخصیّت

 رویداد پنج به مربوط زمینهپس و دهدمی نشان را دشمن با هاشم بنی نبرد زمینهیشکلّ پ.  است یمکان-زمانی

 یواسطهبه امّا کندنمی پیروی وقوع ترتیب از کردنروایت ترتیب تصویر این در.  شودمی صحنه این از بعد و قبل

 یرتصو جلوی درنبرد  یصحنه اگرچه.  برد پی آن پردازیروایت یشیوه به توانمی تصویر در موجود هاینشانه

 یصحنه دو بین صحنه اینداستان  یعوقا ترتیب در امّا استشده دادهشده نشان  ییبزرگنما رویداد یکعنوان  به

 شهادت نبرد، یصحنه حسین، امام با اکبرعلی حضرتوداع ) دهدمی رخ زمینهپس چپ سمت در موجود

 و عباس، حضرت شهادت اش،تشنه طفل و حسین امام با کابلی درویش برخورد هایصحنه(.  اکبرعلی حضرت

 در اغراق.  افتندمی اتفاق نبرد یصحنه از پس که هستند رویدادهایی نیز زمینهپس در ریاحی بن حرّ یتوبه

 در.  استشده پردازیروایت در انحراف به منجر تصویر این در دیگر رویدادهای به نسبت رویداد نمایش یک

 بن حرّ یتوبه یاو حضرت عباس  اکبرعلی حضرت شهادت) دیگر رویدادهای دادن نشان ترکوچک یقتحق

 و طراحی مالحظات دلیل به بلکه نیست رویدادها این کم اهمیّت از حاکی زمینهپس به آنها انتقال و( ریاحی

 واست  ایخانهقهوه هاینقاشی ناپذیرییبخش جدا نقّالی.  استگرفتهداستان شکل  یتدر روا وتابپیچ ایجاد

ها بلکه در خود آنها نیز امری انکارناپذیر نه تنها در روایت زبانی این نقاشی نگریآینده و نگریگذشته از استفاده

ای وارد نکرده و بر جذابیت آن رویدادها در این بازنمایی نبرد کربال بر اصل داستان خدشهوتاب دادن پیچ.  است

 .افزوده است

 ضدّزمانی/های تصویری غیرزمانیروایت  

ی مشخصی با ساختار روایتی ندارد و رویدادها بر اساس آرایش های تصویری گاه عنصر زمان رابطهدر روایت

های در تصاویر گروه چهارم، فضایی پرازدحام با رویدادها و صحنه.  شوندمکانی امّا غیرزمانی چیده می

 «درپیچیمسیر پیچ»ندارد و ترتیب وقوع رویدادها « دهی ثابتجهت»شود که متمایزنشده به تصویر کشیده می

ی در نگرهو حتّی میان نگری، گذشتهنگریآینده(.  219. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)کند دنبال میرا 

-انداز نشان میدار، چندین رویداد را در یک چشمهای زماناست و اگرچه مانند روایت معنابیاین نوع تصاویر 

ی آرایش مکانی و غیرزمانی رویدادها در چنین تصاویری عدم رابطه.  دهند، امّا چیدمان رویدادها مشخص نیست

های با ترتیب»، این تصاویردر گودمن بر این باور است که .  سازدساختار روایتی و عنصر زمان را نمایان می
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ه نیستم، بلکه با الگوهای متفاوت هانحراف از ترتیب وقوع مواج گوناگون هایپردازی یا درجه متفاوت روایت

-های تابداستان»)« مکانی و یا حداکثر درجات متفاوتی از پیچیدگی متناسب با ترتیب وقوع روبرو هستیم

های داستان باعث تغییرات زمانی کردن صحنهبنابراین، وارونه کردن تصویر یا عوض  .(210. ، ص2612، «خورده

: از منظر گودمن، عنصر مکان در چنین تصاویری اهمیّت بسزایی دارد.  تأثیر استشود و بر اصل داستان بینمی

 به خاطرخلق آن  رزمانی است؛ گویازندگی، مکانی و غی  ی یک دورهمربوط به این آرایش مصوّر از رویدادهای »

این بودن و نمادین  جاودانگیبا توجّه به  رویدادها،فرض کردن فانی ای یا  دورهبه جای مالحظات طراحی 

 (.  219. همان، ص)« استرویدادها صورت گرفته

ی  شاهزادهیک از  «ای نامه تصویر زندگی»های تصویری غیرزمانی، نقاشی های روایتگودمن در تببین ویژگی

های این اثر قدیمی اهمیّت آنچه در چیدمان صحنه.  دهدرا مورد مطالعه قرار می( 0تصویر ) 23بوداییژاپنی 

دهد نشان می ها ها و صحنه قرار گرفتن چهرهی شیوه . دادن شخصیّت مذهبی و روحانی شاهزاده استدارد، نشان

است که هر یک وقایعی از « ی بزرگپنج پرده»مل این اثر شا.  دهی تصویر از راست به چپ استکه جهت

« اندبرحسب ترتیب زمانی وقوع چیده نشده»ها های این پردهصحنه.  کشندزندگی شاهزاده را به تصویر می

رویدادها از زمان حاملگی تا سن  ،ی نخست در پرده»(.  221-216. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)

ی سوم از هفده تا چهل و نه سالگی؛  ی دوم از شش تا چهل و سه سالگی؛ در پرده هبیست و هفت سالگی؛ در پرد

ی پنجم از نه تا سی و  ی راست پرده ی چهارم از شانزده تا پنجاه سالگی، زمان مرگ شوتوکو؛ و در نیمه در پرده

سمت چپ هر  ینییپا ی گوشه ی شماره، 1در تصویر (.  216. همان، ص)« است گذاری شده هفت سالگی تاریخ

 ی دهنده موجود در مرکز هر مربع نشان ی شماره . ستاشده رسم  ی مربع معادل سن شاهزاده در زمان حادثه

ها بر طبق حضور او در صحنه  .مشابه است ی در پرده گرید ی نسبت به حوادث رسم شده  حادثه یخیتار تیموقع

های زمانی و فرآیندهای بدین ترتیب نشانه.  ندارد نگری هم وجودگذشته نگری وآیندهآرایش منظمی نیست و 

ی معنوی و روحانی از امور  مالحظات طراحی درکنار فاصله»دهند و علّت و معلولی معنای خود را از دست می

. ، ص2612، «خوردههای تابداستان»)« سازد را باطل میرویدادها ترتیب زمانی وقوع  ربتأکید  دنیوی هرگونه

ی بودایی تحت تأثیر تغییرات زمانی نیست و مفاهیم غیرزمانی یا پردازی داستان زندگی شاهزادهروایت  .(221

 .تأثیرحتّی ضدّزمانی، معنویت، جاودانگی و نمادین در چیدمان رویدادها نقش دارند و جابجایی رویدادها بی
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   8 ریتصو.                           یتیهاتا نو چ ی،شیشاهزاده شوتوکو تائ ی نامه یزندگ: 7 ریتصو

 

است و ترتیب وقایع خالی از اثر کرده، ساختار روایی روابط زمانی را بی(6تصویر )صادقی  هفت شهردر نقاشی 

هر نقطه از .  اند و هیچ کنش زمانی با یکدیگر ندارندها تفکیک نشدهصحنه.  ی استپایانو  ی آغاز نقطههرگونه 

پوش با قلبی در های مجزا و اعمال خاص خود است، امّا حضور تکراری شخصیّت زرهشخصیّتتصویر دارای 

این اثر اقتباسی آزاد و سوررئال از منطق الطیر .  سمت چپ بدنش حاکی از محوری بودن او در داستان دارد

مانند در شکال قلبدر این تصویر، ا.  شودباشد که در آن مراحل عرفان در هفت وادی عشق خالصه میعطار می

ها، های مختلف مانند قلب، پوشش متفاوت شخصیّتدر حقیقت استفاده از شکل.  اندکلّ زمینه پراکنده شده

.  ها، و سایر اشکال مدرن در نمادین کردن و پرداخت روایتی این اثر تأثیر بسزایی دارندهای مختلف، موشکمکان

در اطراف .  استشدن مانند برج بابل در مرکز تصویر حال تکمیل کند برجی درآنچه بیش از همه خودنمایی می

در این تصویر، (.  21تصویر )اند این برج شش مکان مختلف است که بدون هیچ نظمی کنار هم قرار گرفته

پردازی ی علّت و معلولی با دیگر رویدادها ندارد و فنون روایترویدادی که در یک مکان در جریان است رابطه

دار بودن روایت ها گواه زمانپوش در این مکانحرکت شخص زره.  معنا هستندبی نگری، گذشتهنگریآیندهند مان

این هفت منزل به زمان، مکان، فرهنگ یا مذهب .  نیست، بلکه حرکتی نمادین در راه معرفت، عشق، و فنا است

ها در کنار ها و سایر ویژگیموشکدر این تصویر، عصر مدرن با .  شمول استخاصی محدود نیست و جهان

 .  استنمادهای عهد عتیق قرار گرفته
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 21تصویر هفت شهر                               علی اکبر صادقی،: 6تصویر           

های مفهوم ابدی عشق محوریت دارد به همین خاطر ساختار روایی آن فراتر از نشانه هفت شهر،در داستان 

کردن در آن وجود ندارد؛ بازآرایی و جابجایی وقایع تنها منجر به ای مبنی بر توالی روایتهیچ نشانه . زمانی است

های داستان تغییرات زمانی و کردن کلّ تصویر یا جابجایی صحنهوارونه.  شودتغییراتی در توالی وقوع وقایع می

 .گذاردن نمیکند و هیچ تأثیری بر اصل داستاایجاد نمی« کردنترتیب روایت»

 

 گیرینتیجه

وجود .  بر نیستلزوماً زمان شودمی آنچه آشکارا روایتنه و کردن  روایتشناسی گودمن نه ی روایتدر نظریه

پردازی تصویری و توان شرط اساسی برای روایتهای تصویری را نمیروابط زمانی و سیر زمانی حوادث در روایت

کند که گودمن تأکید می.  های دیگر تلقّی کردها و بازنمایییفی، گفتمانهای توصمتمایز کردن آنها از گونه

تالقی با شرایط زمانی خاص و از طریق که شود انگاشته میاز گفتمان  مندی زمان اگونه ،مشخصطور بهروایت 

 شرایطیچنین شناسی وی وجود ، ولی در بحث زیباییشود میمتمایز از توصیف یا تفسیر  ها،ویژگیدیگر 

-که به« زمانی»دهند، نه در وضوح نشان میدر آنچه است که به « داستان»و « توصیف»تفاوت .  ضروری نیست

هیچ وجه دلیل تمایز   شود به می روایت ضمنییا  که آشکاراهرآنچه بر بودن زمان.  کنندطور تلویحی ایجاد می

در « ترتیب وقوع»و « کردنترتیب روایت»لکرد ی روایت عمبرای گودمن، عامل متمایزکننده.  یستروایت ن

وتاب در برای هر یک میزان خاصی از پیچ« سمفونی»، و «مطالعه»، «داستان»ی وی با مقایسه.  تصاویر است
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امّا  ،آورندبازآرایی به هر میزانی را تاب میها روایت در نگاه گودمن، بعضی از.  دهدها را مورد توجّه قرار میترتیب

 . گیردشکل می« سمفونی»یا « مطالعه»افتد اتفاق میهای خاص بازآرایی  که به روش خی هنگامیبردر 

کنند ولی در این است که همگی رویدادهایی را بازنمایی می« سمفونی»، یا «مطالعه»، «داستان»ویژگی مشترک 

« داستان»، «سمفونی»و « مطالعه»جزء اصلی یک روایت، برخالف .  ی بازنمایی آنهاستتفاوت اصلی در شیوه

از این منظر، .  ی وقایع داستان استی ارائهاست و اگر داستان را توالی وقایع بدانیم، روایت فرآیند یا شیوه

از دید .  کنندای خاص داستانی را روایت میهای مصوّر به شیوهتصاویر متعلّق به هر یک از چهار گروه روایت

آنها پرداخته شود ترتیب زمانی وقوع  رفتار بیمار براساس به نشناسی که گزارش رواگودمن، اگر وقایع یک 

و گزارش به یک ماند باقی نمیدیگر داستانی چیده شوند،  رویدادها به عنوان عالئم بیماری  اهمیّتبراساس 

های موضوعی نگاری بیش از ویژگیپردازی و وقایعدر داستان، روایت.  شودبدیل میی موردی ت تحلیل یا مطالعه

شوند و هدف بیان های موضوعی چیده می، رویدادها براساس ویژگی«مطالعه»ی در گونه.  اهمیّت دارد

های خاصی باعث محو یا نیز ویژگی« سمفونی»در .  ای، و غیره استنامهموضوعات روانشناسی، مذهبی، زندگی

نتیجه .  24شودمیداده شناسانه یانی یا زیباییهای ب ویژگیبه  شود و نقش عمدهرنگ شدن روایت داستان میکم

ای متمایز های مصوّر غیر ممکن است چراکه هر یک شیوهوتاب در روایتکردن میزان دقیق پیچکه مشخصاین

های متفاوتی را در آنها روش« کردنروایت یبترت»و  «وعوق یبترت»گیرند که بر همین اساس تبیین بکار می

ی خاص آورد، امّا گاهی پیچ وتابیک روایت معموالً در مقابل تغییرات گوناگون تاب می گرچها.  کندطلب می

 .شود از دست رفتن روایت میباعث 

 

 :نوشتپی

 
1 

Nelson Goodman 
2 

Order of occurrence and Order of telling 
1 

Flash-forward, Flash-back, and Flash-between 
1 

Timeless Momentary, Temporal Linear, Temporal Twisted, and Atemporal\ Antitemporal 
1 

Study or Symphony 
1 

Twisting 
1 

The Conversion of Saint Paul by Pieter Bruegel the Elder 
8 

H. Porter Abbott 
1 

As 11th
 Birthday 

11 
The Story of Psyche by Jacopo del Sellaio  

11 
Wedlock 
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12 
The Discovery of Honey (or Misfortunes of Silenus) by Piero Di Cosimo  

11 
First screen of painted biography of Prince Shōtoku Taishi by Hata no Chitie 

 
است که « سمفونی»ای از نمونه (Hockey Seen) شدههاکی دیدهی نمایشی گودمن به نام برای مثال، قطعه 24

. ، ص1116کارتر، )ترکیبی از رقص، موسیقی، نقاشی، و غیره است « ایی اجرایی چندرسانهپروژه» به عنوان یک

91-92.) 
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