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درآمدي بر تصويرشناسي
معرفي يك روش نقد ادبي و هنري در ادبيات تطبيقى

بهمن نامور مطلق*

چكيده
روابط انسانى برپاية نظرها و ديدگاه     هاى فردى و گروهى شكل مى     گيرد؛ و بررسى اين 
ديدگاه     ها از جنبه     هاى گوناگون، وظيفة تصويرشناسى است. اين مبحث مهم علمى كه در 

قلمروهاى مختلف علمى مطرح مى     شود، در ادبيات تطبيقى نيز اهميت بسيارى دارد.
هدف از نگارش مقالة حاضر، معرفى تصويرشناسى درقالب روش نقد ادبى و هنرى است؛ 
كه در آن، ضمن تعريف اين مبحث، نظرهاى موافقان و مخالفان آن بررسى خواهد شد.

و  ادبى  نقد  تطبيقى،  ادبيات  تصويرشناسانه،  نقد  تصويرشناسى،  تصوير،  كليدواژه     ها: 
هنرى، روابط انسانى.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى.

119
13ـ

ص 8
؛ ص

12 
ارة
 شم
سوم،

سال 
قى، 

طبي
ت ت
دبيا
ت ا
طالعا

م
درآمدي بر تصويرشناسي معرفي...

bnamvar@gmail.com                                                             تاريخ دريافت:88/5/31؛ تاريخ پذيرش: 88/7/21

Archive of SID

www.SID.ir



120

سال سوم ـ شمارة 12

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مقدمه
از  هيچ     گاه  آن     چنان     كه  است  بشر  فرهنگي  فعاليت     هاي  مهم     ترين  از  يكي  تصويرسازي، 
آن فارغ نمي     شود. براساس برخى نظريات، انسان تصويرساز بيش از اينكه در جهان بيروني 
زندگي كند، در جهان تصويري كه خود و ديگران ساخته و پرداخته اند، زندگي مي كند. رابطة 
يك فرد با افراد ديگر، و يك فرهنگ با فرهنگ     هاي ديگر، همواره براساس تصاويري كه از 
آنها دارد، بنا نهاده مي شود. از همين روي، تصوير، نقش مهمي در انديشه و حيات فرهنگ     ها، 

چگونگي نگرش به يكديگر، و تنظيم روابط ميان آنها ايفا مي كند. 
تحقيقات  مهم  عنصر  يك  به     عنوان  ديرباز  از  تصوير  كه  است  اهميت  همين  دليل  به 
ادبي، هنري و حتى فلسفي، و به     طور كلي فرهنگي مطرح شده است. طبقه بندي و مطالعة 
انواع صور، به     ويژه صور خيالي و صور ادبي و هنري، همواره در فرهنگ     هاي گوناگون و با 
نگرش     هاي متفاوت، جزو مطالعات ارزشمند بشري محسوب مي شود. پژوهش     هاي بسياري 
درخصوص تصوير ازسوى نظريه پردازان و نيز در شاخه هاى گوناگون علمي صورت گرفته 
است. درواقع، بخشى از تحقيقات ادبى، هنرى، روان شناسى، انسان شناسى، مردم شناسى و 
نيز فلسفه به همين موضوع اختصاص پيدا كرده است. بر همين اساس مى     توان گفت كه 

تصويرشناسى به     ويژه در معناى عام آن موضوعى بينارشته     اى محسوب مى شود.
در  مى گيرد.  صورت  گوناگون  دانش     هاى  در  آنها  بررسى  كه  دارد  انواعى  تصويرسازى، 
ادبيات، به گونه     هاى متفاوتى به تصوير و تصويرسازى پرداخته مى     شود. در اينجا به يكى از 
آنها كه به      «تصويرشناسى»1 معروف است و به حوزة ادبيات تطبيقى و هنر تطبيقى اختصاص 
دارد، بسنده مى     شود. اين نكته نيز يادآورى مى     شود كه اين بخش از دانش     هاى تطبيقى در 
ايران بسيار ناشناخته مانده و به     جز مواردى اندك به آن پرداخته نشده است. براى اين منظور، 
ابتدا كوشش مى     شود تصويرشناسى تعريف و به جايگاه آن در ادبيات و ادبيات تطبيقى اشاره 

1. Imagologie
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شود؛ آنگاه تاريخچة تصويرشناسى ارائه مى     شود؛ و موضوع بحث     هاى بعدى مقاله عبارت اند 
از: تصويرسازى از ديگرى، انواع ارتباط ميان تصويرپردازان و موضوع جامعة تصويرشده،  و 
انواع تصاوير در ادبيات تطبيقى، خاطرنشان مى     شود كه تصويرشناسى عالوه بر طرفداران، 

مخالفان جدى و برجسته     اى نيز دارد كه به آنها هم اشاره خواهد شد. 

تصويرشناسي: تعريف و حوزة آن
چنان     كه اشاره شد، در اين مقاله دربارة يك رويكرد و نقد خاصي از معرفت تصويري 
يعني «ايماگولوژي» بحث مى     شود كه در ترجمه معادلي بهتر از «تصويرشناسي» نمي توان 
برروي آن نهاد. با اين حال، اصطالح «تصويرشناسى» بسيار عام و فراگير است؛ درصورتي     كه 
عام  معناى  در  تصويرپژوهى  از  محدودي  بخش  و  دارد  خاصي  تعريف  نقد،  و  رويكرد  اين 
و  كمى  ازنظر  منطقى  رابطه     اى  محتوا،  و  عنوان  ميان  ديگر،  بيان  به  مي گيرد.  دربر  را  آن      
كيفى وجود ندارد، اما نبوِد كلماِت مناسب در اين خصوص، موجب استفاده از كلمه     اى عام 
در معنايى خاص شده است. به اين دليل در همين جا الزم است از يك سوءتفاهم لفظي 
جلوگيري و اعالم شود كه تصويرشناسي ـ كه در اين نوشتار بررسي مى     شود ـ معناي خاص، 
تخصصي و محدود خود را دارد. درواقع، واژة «تصويرشناسى»، واژه     اى نو است كه حتى در 
برخى از فرهنگ     هاى لغت هنوز ثبت نشده      است، شورل1 در اين خصوص، ضمن مقايسه با 

اسطوره     سنجى مى     نويسد: 
حتى  فرهنگ     هاى  كه  هستند  نو  ابداعات  از  اسطوره     سنجى،  و  تصويرشناسى  عبارت  دو 
تازه نيز آنها را همچنان ناديده انگاشته     اند: به     طور مثال، فرهنگ گنجينة زبان فرانسه در 

ويرايش مجازى آن در سال 2004. (شورل، 2009: 9)   
درحقيقت، موضوع تصويرشناسى، مطالعة تصوير «ديگري» و به بيان دقيق     تر، تصوير 
«فرهنگ ديگرى» و يا عناصر آن در ادبيات و يا هنر است. به عبارت ديگر، تصويرشناسى، 
1. Chevrel, Yves
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دانش و روشى است كه در آن، تصوير كشورها و شخصيت     هاى بيگانه در آثار يك نويسنده 
يا يك دوره و مكتب مطالعه مى     شود. شورل در اين      باره مى     نويسد: 

تصويرشناسى، موضوع ديگرى را در تمامى اشكال ممكن آن مورد پرسش قرار مى دهد. 
(همان، ص 2)

بنابراين، هدف تصويرشناسى، بررسى تصوير فرهنگ خودى در ادبيات ديگرى يا فرهنگ 
تصويرپردازى  همواره  تصويرشناسى،  در  روى،  همين  از  است.  خودى  ادبيات  در  ديگرى 
بينافرهنگى مورد نظر است. الن مونتاندون1 در تعريف تصويرشناسى، بر موضوع «ديگرى» 

تأكيد مى     كند و مى     نويسد:
تصويرشناسى، مطالعة بازنمايى     هاى بيگانه در ادبيات است. (مونتاندون، 1997: 252)

از نظر وى، اين بازنمودها، يا براساس گونه     هاى ادبى همچون سفرنامه     ها و يا بر تخيل 
گروهى يا جمعى همچون استروتيپ     ها و كليشه     ها از يك كشور بيگانه استوار شده     اند. 

در حوزة ادبيات، تصويرشناسى بيش از هر بخشى، به ادبيات تطبيقى مربوط و در اين 
بخش بررسى مى     شود. «ديگري» و «تصوير ديگري»، همواره يكي از مضامين دلكش و 
جذاب ادبيات جهاني محسوب مي شده و از نخستين موضوعاتي است كه در تاريخ ادبيات 
مي توان از آن سراغ گرفت. اين «ديگري» در بسياري از موارد، در آثار اسطوره اي و حماسي 
باستاني به صورت      هاي گوناگون و فراخودي يا فروخودي به     تصوير كشيده شده است. تخيل 
درمورد «ديگري» و تصويرپردازي از آن، هميشه با مقايسة با خود صورت گرفته و در اغلب 
اين موارد، «خود» محور مقايسه بوده است. البته در فرهنگ     ها، با توجه به مباني و نگرش 
آنها، نگاه     هاى متفاوتى به «ديگري» داشته     اند. به عبارت ديگر، ميان فرهنگ     ها و چگونگى 

تصويرى كه از غير ساخته و پرداخته     اند، ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد.
مناسب است يادآورى شود كه در تصويرشناسى حتى معناى تصوير نيز دگرگون مى     شود. 

پاژو2 ـ  كه از برجسته     ترين تصويرشناسان فرانسوى به     شمار مى     رود ـ نوشته است:
1. Montandon, Alain                                  2. Pageaux, Daniel - Henri
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مفهوم تصوير، در معناى تطبيقى، تعريف يا بهتر بگوييم يك فرضية تحقيقاتى را يادآورى 
مى كند كه مى تواند چنين طرح شود: هر تصويرى موجب يك آگاهى هرچند مختصرى 
از يك «من» نسبت به يك «ديگرى»، يك «اينجا» نسبت به يك «آنجا» است. (پاژو، 

(60 :1994
پاژو در اثر خويش، به تفاوت خود و ديگرى و نيز تفاوت مكان اينجا و آنجا اشاره مى     كند؛ 
اما بايد يادآورى شود كه موضوع تصوير در ادبيات تطبيقى از اين هم محدودتر و مشخص     تر 
مى      شود؛ زيرا موضوع تصويرشناسى در ادبيات، تصوير هر ديگرى نيست. ديگرى را مى     توان 
به دو دستة بزرگ «ديگرى درون     فرهنگى» و «ديگرى برون     فرهنگى» تقسيم كرد. به     طور، 
موضوع  پژوهشگران،  از  گسترده     اى  بخش  براى  دست     كم  درون     فرهنگى»  «ديگرى  حتم، 

ادبيات تطبيقى نيست؛ چنان     كه پاژو در ادامه بر اين مسئله تأكيد مى     كند و مى     نويسد:
بنابراين، تصوير بيانى، ادبى يا غيرادبى، از فاصلة معنادار بين دو نظام از واقعيت فرهنگى 
است. با مفهوم فاصله، جنبة بيگانگى را مى     يابيم كه تمامى تفكر تطبيقى را شكل مى     دهد. 

(همان)
پاژو در ادامه توضيح مى     دهد كه مفهوم فاصله در دانش     هاى گوناگون متفاوت مى     شود 

چنان     كه در جامعه     شناسى، فاصلة طبقاتى يا نژادى مورد نظر است.
همچنين مناسب است در اينجا همراه با شورل يادآورى شود كه در تصويرشناسى بيش 
از اينكه موضوع تكوين و خلق يك تصوير باشد، انتقال آن است.  به همين دليل، رابطة 
ميان تصاوير در تصويرشناسى، اهميت ويژه     اى دارد. در بررسى تصويرشناسانه، از ديگر نقدها 
نيز مى     توان بهره برد. در اين زمينه مى     توان از نظريه و روش     هايى همچون نقد روان     شناسى، 
نقد جامعه      شناسى، زيبايى     شناسى دريافت، نقد جغرافيايى و نيز نقد پسااستعمارى ياد كرد كه 

از آنها در تصويرشناسى در ادبيات تطبيقى استفاده مى     شود. 

تصويرشناسى و تاريخچة آن
چنان     كه عنوان شد، موضوع تصوير از ديرباز در مطالعات بشرى رايج بوده است، ولى 
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به     عنوان يك دانش يا دانش فرعى، همانند تعداد زيادى از دانش     ها در قرن بيستم شكل 
گرفت. اين دانش امروزه براى خود تاريخچه، محققان، روش، نگرش و آثارى فراوان دارد 
از  تصويرشناسى  نوشتار،  اين  موضوع  با  ارتباط  در  است.  توسعه  و  رشد  درحال  همچنان  و 

نخستين گرايش     هاى ادبيات تطبيقى محسوب مى     شود. 
پيشگام  و  الهام     دهنده  را  كاره1  ـ       مارى  ژان  محققان  اغلب  تصويرشناسى،  درمورد 

تصويرشناسى در فرانسه تلقى كرده     اند. مورا2 در اين      باره نوشته است: 
در فرانسه، حركت تعيين كننده براى چنين تحقيقاتى را ژان ـ       مارى كاره آغاز كرد. بررسى 
او، با عنوان نويسندگان فرانسوى و سراب آلمان (1947)، بيانگر همة توجه تحليلى به 

«تفسير دوجانبة ملت     ها، مسافرت     ها و سراب     ها» بود. (مورا، 2005: 205)
مطالعات  قبيل  اين  كه  است  پنجاه  و  چهل  سال     هاى  در  مى     شود،  مالحظه  چنان     كه 
به     صورت نسبتًا نظام     مند در جامعة علمى فرانسه (ازسوى كاره) مطرح مى     شود. ازنظر پاژو، 

تصويرشناسى پس از ژان       ـ مارى كاره با گويار ادامه مى     يابد؛ چنان     كه مى     نويسد: 
از  يكى  دهه،  چندين  به مدت  تصويرشناسى،  يا  بيگانه  بازنمايى     هاى  يا  تصاوير  مطالعة 
فعاليت     هاى مورد توجه «مكتب فرانسه» در ادبيات تطبيقى بوده است. اين مطالعه را كه 
ژان ـ       مارى كاره آغازگر آن بود، ماريوس ـ       فرانسوا گويار3 در فصل پايانى اثر كوچكش 
در مجموعة «چه مى     دانم؟» دفاع و تبيين كرد (1951): «بيگانه چنان     كه ديده مى     شود». 

(پاژو، 1994: 59)
اما شورل در اين      باره به سراغ وضع واژة «تصويرشناسى»، مى     رود و از همين روى بر 

نقش هوگو ديزرنك4 تأكيد مى     كند و مى     نويسد: 
عبارت تصويرشناسى در پايان سال     هاى 1960 و به      دنبال تحقيقات محقق تطبيقى هوگو 
تطبيقى را مشخص كند، شاخه اى كه  ديزرنك مطرح شد تا شاخة ويژه     اى از مطالعات 
به تخيل فرهنگى به     خصوص بازنمايى بيگانه مربوط مى     شود كه در مركز آثار ادبى قرار 

گرفته است. (شورل، 2009: 2) 
1. Jean-Marie Carré                                    2. Moura, Jean-Mure
3. Marius-François Guyard                        4. Hugo Dyserinck
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مورا نيز با كمى تفاوت، به     ويژه درمورد زمان، بر همين عقيده است، آنجا كه مى نويسد:
از سال 1966، مقالة برنامه     محور هوگو ديزرنك موجب شد مجموعه     اى از مسائل نظرى 
با توجه به مفاهيم بنيادين اين تحقيقات و ارتباط آنها با ساير حوزه     هاى تطبيقى مطرح 

شود. (مورا، 2005: 205)
بنابراين، مباحث تصويرشناسى را به     طور اخص و به     عنوان يك شاخة نظرى و عملى در 
سال     هاى شصت تا هفتاد ديزرنك بلژيكى در فرانسه و برخى كشورهاى اروپايى مطرح كرد. 

با توجه به همين نظر است كه مورا در سال 2005 مى     نويسد: 
مطالعات تصاوير ادبى بيگانه، كه از سى سال پيش با عنوان تصويرشناسى شناخته شده 

است، يكى از حوزه     هاى بسيار قديمى ادبيات عمومى و تطبيقى را مى سازد. (همان)
اما درمورد مطالعات تصويرشناسى در خارج از حوزة فرانسوى، اطالعات اندكى دردسترس 
است. البته محققان مشخص كرده     اند كه اين قبيل مطالعات نزد آلمانى     ها مهم و رايج بوده 
است. شورل در اين      باره توضيح مى     دهد كه محققان آلمانى در اين زمينه پيشگام بوده     اند. 

وى مى     نويسد: 
محققان تطبيقى آلمانى بيشتر از ديگران توجه خود را به نظريه     پردازى اين شاخه معطوف 
و از اين واژة «تصويرشناسى» استفاده كردند؛ سپس، محققان تطبيقى فرانسوى همانند 

دانيل ـ       هانرى پاژو و ژان       ـ مارك مورا، موضوع را دنبال كردند. (شورل، 2009: 2) 
مورا نيز درمورد چگونگى مطالعات تصويرشناسى در اروپا توضيح مى     دهد: 

تصويرشناسى پس از كاره گسترش اروپايى پيدا كرد، به طور خاص در آلمان، سوئيس و 
فرانسه، پيش از آنكه در سطح جهانى توسعه يابد. (مورا، 2005: 205)

بنابراين، محققان فرانسوى موضوع تصويرشناسى را با جديت دنبال و در اين خصوص 
مباحث فراوانى را مطرح كردند. اين مباحث موجب شد موافقان و مخالفان، نظرهاى شديدى 

ارائه دهند؛ كه مناسب است به آنها اشاره شود. 
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تصويرپردازى از ديگرى
يك  يا  و  نويسنده  يك  آثار  در  ارائه     شده  تصاوير  كه  پذيرفته     اند  محققان  اغلب  امروزه 
اين  پرداخت  و  ساخت  در  بلكه  نمى     گيرد  صورت  بيرونى  واقعيت  براساس  صرفًا  هنرمند 
تصاوير، همواره بخشى از داورى     ها و پيش      داورى     ها دخالت داشته     اند و دارند. تصوير ديگرى 
صورت  تصويرساز  خوانندة  و  مؤلف  فرهنگ،  ايدئولوژى     هاى  و  پارادايم     ها  براساس  همواره 

مى      گيرد. پاژو مى     نويسد: 
تصوير ديگرى دقيقًا مطابق ايدئولوژى خواننده است كه در متن به     صورت ضمنى و گاهى 

نيز صريح به آن ارجاع داده مى     شود. (پاژو، 1995: 148)
وى در اثر ديگرش بر اين موضوع تأكيد مى     كند و مى     نويسد: 

تصوير بيگانه (فرهنگ ديده     شده) را مى     توان به      صورت استعارى واقعيات ملى انتقال داد 
ايدئولوژى  منظور،  اين  براى  كه  واقعياتى  نمى      شود؛  تعريف  و  گفته  صريح  به     صورت  كه 
تخيل  از  تصوير  تطبيقى،  محقق  براى  گسترده      تر،  به     صورت  اما،  مى     شود.  مطرح  آنها  در 
اجتماعى ناشى مى     شود كه با دوگانگى مشخص شده است: هويت (خود) درمقابل غيريت؛ 

عبارت     هايى كه درعين تقابل، مكمل نيز هستند. (پاژو، 1994: 60)
بنابراين، تصاوير ديگرى تاحد زيادى متأثر از پيش     داورى     ها و ايدئولوژى فرهنگ و مؤلف 
تصويرساز و مخاطب تصويرخوان است. به بيان ديگر، اين تصاوير در ارتباط با بافت حاكم 

بر جامعه شكل و جهت مى     گيرند و خوانش مى     شوند. 
همچنين، تصاوير ما برگرفته از تصاوير پيشينى هستند كه به     طور مستقيم و غيرمستقيم 
درخصوص موضوع مورد توجه وجود داشته است. هيچ تصويرى بدون دخالت تصاوير ديگر 
ساخته و پرداخته نمى     شود و به     طور كلى چنين امكانى وجود ندارد. مى     توان از آن هم فراتر 
رفت و اعالم كرد همچنين هيچ تصويرى بدون دخالت تصاوير پيشين اصًال قابل دريافت 
نيست، چه برسد به ساخت يا پرداخت آن. در اينجا مى     توان به تأثيرات بينامتنى اشاره كرد 

كه همچون پيش     متن     ها در شكل گيرى متن نوين دخالت مى كنند. 
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بدين ترتيب، هر تصويرى با توجه به عوامل گوناگون متنى، بينامتنى و گفتمانى شكل 
آن  گفتمانى  شرايط  و  پيشين  متن     هاى  ردپاى  مى     توان  تصويرى  هر  در  چنان     كه  مى     گيرد، 
تصوير را مشاهده كرد. محققان ادبيات تطبيقى به     ويژه به فرهنگ و تاريخى كه تصوير يك 
ادبيات  محقق  كرده     اند.  توجه  مى گيرد،  شكل  ديگر  فرهنگى  از  نويسنده  يك  نزد  فرهنگ 
تطبيقى درمورد بافتى كه نويسنده در آن، يك فرهنگ يا شخصيت     هاى يك فرهنگ ديگر 

را تصويرپردازى مى     كند، بسيار حساس است. 
انجام     شده  تصويرپردازى     هاى  و  تصويرسازى     ها  از  بسيارى  كه  داده  نشان  ادبيات  تاريخ 
گرفته     اند.  صورت  ـ       ادبى  هنرى  يا  عمومى  جريان  يك  به     دنبال  ديگر  فرهنگ  يك  از 
محسوب  جريانات  اين  از  نمونه     اى  رومانتيسم،  مكتب  در  شرق  از  انبوه  تصويرسازى     هاى 
مى     شوند. با توجه به مطالبى كه عنوان شد، اغلب محققان تصويرشناسى، توجه خاصى به 
مدارك تاريخى ـ اجتماعى مرتبط با آثار مورد مطالعه دارند. آنان مى     كوشند با گردآورى كلية 
ـ  زيرا  ببرند؛  پى  تصاوير  شكل     گيرى  چگونگى  به  و  كنند  تحليل  و  تجزيه  را  آنها  مدارك، 
چنان     كه گفته شد ـ هيچ تصويرى را نمى     توان يافت كه به     طور خالص و بدون دخالت ديگر 

تصاوير شكل گرفته شده باشد. 
نوع نگرش به ديگرى، به     خصوص غربيان به شرق، موجب شد برخى ديدگاه     هاى عمومى 
و تقريبًا ثابت شكل گيرد؛ كه يكى از آنها، نگاه اگزوتيك و جريان اگزوتيسم1 است. ارتباط 
تصويرشناسى و اگزوتيسم بسيار تنگاتنگ است؛ چنان     كه برخى از محققان برجسته، همچون 
پاژو، با عنوان «تصويرشناسى و اگزوتيسم»، اين موضوع را بررسى كرده و بخشى از آثار 

خود را به آن اختصاص داده     اند. پاژو اين بخش را چنين آغاز مى     كند: 
شرق     شناسى، اين شرق متصورشدة غرب، اين گونه     هاى بيانى ادبى، هنرى و ايدئولوژى و 
تخيل آنها، با توجه به موارد، مسائلى مربوط به اگزوتيسم هستند كه در آنها مضامين مهم 

تصويرشناسى قرار دارد. (پاژو، 1994: 74) 
1. Exotisme
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در اينجا پاژو به نظريات ادوارد سعيد در كتاب شرق     شناسى و ديگر آثارش اشاره دارد 
كه شرق را زاييدة تصويرپردازى غرب مى     داند. درمورد اگزوتيسم بايد اين نكته را يادآورى 
كرد كه نگرش اگزوتيك، خاص غربيان بوده است و نمى     توان آن      را به     سادگى براى شرقيان 
تعميم داد؛ زيرا در اگزوتيسم همواره نوعى ديد از باال و احساس فرادستى وجود دارد. به بيان 
ديگر، گرچه اغلب نوشته     هاى اگزوتيك، توصيفات دلپذير از شرق هستند، نگاه فرادستى در 

آنها به      صورت آشكار يا نهان وجود دارد.
ادبى  زيرگونه     هاى  و  گونه     ها  از  برخى  با  تصويرشناسى  كه  شود  يادآورى  است  مناسب 
ارتباط نزديك     ترى دارد و اين قبيل گونه     ها زمينة خوبى براى تحقيقات تصويرشناسى است. 
درميان اين گونه     ها مى     توان به اگزوتيسم، ادبيات سفرنامه     اى، ادبيات مهاجرت و پسااستعمارى 

اشاره كرد. 

انواع تصويرپردازى     ها
تصويرپردازى از كشورها و فرهنگ     هاى بيگانه به صورت     هاى گوناگونى ممكن مى     شود؛ 
ارتباط  نتيجة  كه  تصاويرى  كرد:  گردآورى  بزرگ  دستة  دو  در  را  آنها  همة  بتوان  شايد  اما 
اين  است  مناسب  گرفته     اند.  شكل  ديگر  تصاوير  براساس  كه  تصاويرى  و  هستند  مستقيم 
دو دسته، با مثال     هايى، بيشتر مشخص و روشن شوند. پير لوتى يا گوبينو برمبناى حضور 
شخصى خود در ايران، مطالبى نوشته و تصويرپردازى     هايى از ايران و ايرانيان در آثار خويش 
ارائه داده اند. درمقابل، هوگو يا ژيد و نيز بارس، تصاوير زيادى از ايران در آثار خويش ارائه 
كرده     اند، اما هيچ     گاه به ايران سفر نكردند. هر دو دسته درخصوص باغ     هاى ايرانى و شهرهايى 
همچون اصفهان و شيراز، تصاويرى در آثارشان ارائه كرده     اند ولى هر يك به شكل خاص 

خود و از منابع مخصوص به خود براى اين تصويرسازى     ها بهره برده     اند. 
اشاره  نيز  بينابينى  موارد  به  مى     توانيم  كنيم،  توجه  موضوع  اين  به  بيشتر  بخواهيم  اگر 
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آثار  به     واسطة  مى     توان  مثال،  براى  نيست؛  يادشده  دستة  دو  از  كمتر  آنها  اهميت  كه  كنيم 
اينكه  بدون  نويسندگان  برخى از  تصويرسازى كرد.  توجه  مورد  شخصيت     هايى از كشور  يا 
باشند،  كرده  كشور  آن  به  سفرى  يعنى  باشند،  داشته  ارتباط  كشورى  با  مستقيم  به     طور 
به كمك كتاب     هايى كه دربارة آن كشور مطالعه كرده     اند، تصاويرى خلق مى كنند؛ براى مثال، 

كتاب     هايى همچون هزار و يك شب، نقش مهمى در تصويرسازى از شرق داشته است. 
با  مقايسه  در  دارند،  مستقيم  ارتباطى  كه  نويسندگانى  است:  مطرح  فرضيه  اين  حال 
ديگران، تصاويرى واقعى     تر و نزديك به حقيقت خلق مى كنند. اما درعمل مشاهده مى     شود 
كه اين فرضيه در بسيارى از موارد قابل نقد و ترديد جدى است؛ به بيان ديگر، نويسندگان 
و هنرمندان هر دو دسته، متأثر از تصاوير و متن     هايى هستند كه پيش     تر كسب شده است و 
در تصويرسازى آنها تأثير مى     گذارد، و به عبارت ديگر، گرچه ارتباط مستقيم موجب مى     شود 
ارتباطى نزديك     تر به واقعيت ايجاد شود، تصاوير پيشين و پيش     متن     ها چنان تأثيرگذارند كه 
مى     توانند نوع تجربة مستقيم را عميقًا متأثر سازند. البته در اينجا بايد يادآورى كرد كه اغلب 
تطبيقى  ادبيات  حوزة  از  خارج  را  واقعيت  و  تصوير  ارتباط  موضوع  تصويرشناسى،  محققان 
و تصويرشناسى تلقى مى      كنند و به آن نمى     پردازند. در هر صورت، در اينجا مناسب است 

گونه     هاى ارتباط ميان نويسندة تصويرپرداز و فرهنگ تصويرشده به اجمال معرفى      شود: 
ـ تجربة حضورى:

حضور مؤلف در فرهنگ مقصد: پير لوتى، كنت گوبينو؛
ـ تجربة بينامتنى:

متن ادبى يا هنرى: ويكتور هوگو، هانرى دو مونترالن،
متنهاى خبرى و استنادى؛ 

ـ تجربة بيناشخصى:
شخصى از كشور هدف، 

شخصى از كشور مقصد: لوئى آراگون،
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شخصى از كشورهاى واسطه     اى: تئوفيل گوتيه؛ 
ـ تجربة تركيبى:
مستقيم و متنى؛

مستقيم و شخصى؛
متنى و شخصى.

انواع تصاوير
اين  است.  دسته     بندى  و  تقسيم  قابل  متفاوتى  گونه     هاى  به  خود  نيز  ديگرى  از  تصاوير 
تقسيم     بندى     ها در بررسى و مطالعة آنها بسيار مهم تلقى مى     شوند. در وهلة نخست مى توان 
اين تصاوير را به باز و بسته دسته بندى كرد. تصاوير باز بيشتر درمقابل تصاوير بسته تعريف 
مى     شود. منظور از تصاوير باز، تصاويرى هستند كه شكل عمومى و تكرارى به خود نگرفته 
و شخصى يا منفرد يا دست     كم نيمه     شخصى و يا نيمه     منفرد باشند. اما مناسب است درمورد 
تصاوير بسته كه بخش مهمى از تصويرشناسى را به خود اختصاص مى     دهند، تأمل هرچند 
اندكى صورت گيرد. تصاوير بسته، تصاويرى هستند كه به     طور متداول تكرار مى     شوند و در 
نظرهاى  تبيين  براى  تصاوير  شناسايى كرد. اين نوع  منشأى آنها را  نمى     توان  موارد  اغلب 
عمومى، اقتصاد بيان و انتقال سريع     تر به     كار گرفته مى     شوند زيرا همواره با قبًالشنيده     شده يا 

قبًالديده شده همراه و معناى آنها منجمد و معين است. 
تصاوير بسته خود به چند دسته قابل تقسيم     اند. اين تصاوير ممكن است درون     فرهنگى 
آن  به     دنبال  و  تطبيقى  ادبيات  كه  گفت  بايد  بسته  تصاوير  درمورد  باشند.  بينافرهنگى  يا 
تصاوير  اين  همچنين  دارند.  سروكار  بينافرهنگى  بستة  تصاوير  با  فقط  تصويرشناسى 
استروتيپ     ها1،  كرد:  دسته بندى  نيز  طبيعتشان  به  توجه  با  و  ديگر  گونه     اى  به  مى     توان  را 

كليشه     ها2، نظرهاى دريافتى3، نقطه مشترك4، ... 
1. Stéréotypes                                             2. Clichés
3. Idées reçues                                            4. Point commun
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نقش  بسته،  تصاوير  گونه     هاى  ديگر  و  دريافتى  نظرهاى  و  كليشه     ها  استروتيپ     ها، 
تعيين كننده     اى در مطالعات تصويرشناسانه دارند. اين مفاهيم همچنين در نقدهاى ديگرى 
جايگاه  فرهنگى  مطالعات  در  كلى  به     طور  و  پسااستعمارى  دريافت،  زيبايى     شناسى  همچون 
استروتيپ     ها و كليشه     ها، خود نياز به  ويژه     اى دارند. هر يك از انواع تصاوير بسته، به     ويژه 
بحثى مفصل دارند كه در اين مقال نمى     گنجد. نگاهى هرچند گذرا به نقش اين تصاوير در 
ارتباط بينافرهنگى و بينامذهبى يا بيناتمدنى، بيانگر اهميت آنها به     خصوص در عصر حاضر 
است. قسمتى از اين تصاوير را محقق برجستة شرق     شناسى و پسااستعمارى، ادوارد سعيد، 
بررسى كرده است. اين تصاوير، بخش مهمى از تخيل جمعى يك فرهنگ نسبت به فرهنگ 
دربارة  شورل  است.  ديگرى  نزد  يكى  دريافت  چگونگى  بيانگر  و  دهند  مى  شكل  را  ديگر 

مطالعات تصويرشناسانه و استروتيپ     ها چنين توضيح مى     دهد: 
مى     شود.  استروتيپ  يعنى  محدود  موردى  طرح  موجب  اغلب  تصويرشناسانه  مطالعات 
متون  ديگر  در  كه  بازنمايى     هايى  با  استروتيپ     ها  اين  برخورد  گسترده     تر،  عرصة  يك  در 
گسترش مى     يابند، اين امكان را مى     دهد تا اصالت اين يا آن نويسنده را با دقت بيشترى 
مشخص كنند و سهمى را كه مى توان «تفكر واحد» ناميد، تعيين كرد؛ تفكرى كه گاهى 
حتى نزد نويسندگانى كه به گشودگى درمقابل بيگانه شناخته شده      اند، حضور دارد. (شورل، 

 (16 :2009
اموسى1 و هرچبرگـ        پيرو نيز بر ارتباط ميان استروتيپ     ها و تصويرشناسى تأكيد مى     كنند 

و مى     نويسند: 
ديگرى،  ادبى  بازنمايى     هاى  كالن  مطالعة  يك  چهارچوب  در  استروتيپ  مشابه  تحليل 
موضوعى است كه موجب شده است شاخه     اى مهم در ادبيات تطبيقى يعنى تصويرشناسى 
گسترش  با  نيز  و  است  شده  بنا  بينافرهنگى  چشم     انداز  برپاية  تصويرشناسى،  آيد.  پديد 
تحليل اگزوتيسم؛ كيفيتى كه براساس آن، يك جامعه با تخيل كردن به ديگرى، به خود 

مى     نگرد و فكر مى     كند. (آموسى و ديگران، 1999: 70) 

1. Amossy, Ruth
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چنان     كه مالحظه مى     شود، نقش تصاوير بسته و به     ويژه استروتيپ     ها چنان در تصويرشناسى 
مهم و مؤثر است كه برخى همانند نويسندگان كتاب استروتيپ     ها و كليشه     ها، مطالعة اين 

تصاوير را موجب پيدايش تصويرشناسى مى     دانند. 

مخالفان و موافقان تصويرشناسي 
پيش از به     پايان     بردن اين مبحث، شايسته است يادآورى شود كه درمورد نگرش و روش 
تصويرشناسي، نظرهاى يكسانى نزد نظريه پردازان و منتقدان ادبيات تطبيقي وجود نداشته 
است؛ چنان كه برخي از برجسته ترين محققان دربرابر تصويرشناسي مقاومت مى     كردند و آن 

     را خارج از حوزة ادبيات تطبيقي و به     طور كلي ادبيات مى      دانستند. 
يكي از نخستين و جدي ترين مخالفان تصويرشناسي، رنه ولك1 است كه در مقاله اى، 
به  بيشتر  موضوع  اين  كه  مي دارد  اعالم  و  مى     كند  طرد  ادبي  مطالعات  از  را  تصويرشناسي 
عميق     ترى  مسئلة  به  ولك،  رنه  مخالفت  ادبيات.  نه  مي شود  مربوط  نظرها  تاريخ  يا  تاريخ 
بازمى     گردد و آن، برداشت     هاى گوناگون از كل ادبيات تطبيقى ازسوى وى و پيروانش است. 
او به     عنوان بنيانگذار مكتب امريكايى، با نگرش     هاى فرانسوى، به     ويژه موضوع تأثير و تأثر، 

مخالفت اصولى دارد. 
در اين باره مى     توان افزود كه تصويرشناسى، ارتباط تنگاتنگى با مكتب فرانسوى ادبيات 
تطبيقى دارد؛ مكتبى كه در آن به     طور خاص بر روابط تاريخى ادبيات به     خصوص در ادبيات 
رابطه  چگونگى  تطبيقى،  ادبيات  فرانسوى، در  كالسيك  مكتب  تأكيد مى     شود. در  تطبيقى 
ميان پيكره     هاى مطالعاتى بسيار مهم هستند. بر همين اساس، ميان دو رابطه بايد ارتباط 
مستقيم و يا غيرمستقيم اما قابل شناسايى و رصدكردن وجود داشته باشد. همين موضوع 
خط ارتباطى كه به نوعى بررسى تأثير و تأثر است، آن      را به سوى مطالعات دقيق تاريخى 

1. René Wellek
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سوق مى     دهد و زمينة انتقاد افرادى همانند ولك را نيز فراهم مى آورد. 
اما تمامى انتقادات، به مكتب رقيب يعنى امريكايى محدود نمى     شود، بلكه بخش عمده     اى 
از رد و انكارها به درون خود مكتب فرانسه مربوط مى     شود؛ زيرا اتيامبل1 نيز به     عنوان يكي 
از مهم      ترين شخصيت     هاي ادبيات تطبيقي مكتب فرانسه همين رويه را درپيش مي گيرد و 
تقريبًا با همين استدالل، تصويرشناسي را بيش از اينكه موضوع ادبيات بداند، موضوع تاريخ 
و جامعه شناسي و يا علوم سياسي پنداشته است. البته رابطة اتيامبل با ادبيات تطبيقى به     طور 
كلى متفاوت است؛ زيرا وى خود از بانيان مكتب فرانسه يا مكتب تأثير و تأثراست. نقد وى، 
نقدى تخصصى و شاخه     اى است. به عبارت روشن     تر، او مى     كوشد از حريم و مرزهاى ادبيات 
و در اينجا ادبيات تطبيقى محافظت كند. ازنظر وى، تصويرشناس بايد به روش     هاى تاريخى 
و جامعه      شناسانه ـ كه بيرون از حوزة ادبيات قرار دارند ـ توجه كند و آنها را بپذيرد و از حريم 

ادبيات و ادبيات تطبيقى خارج شود. 
درمقابل اين مخالفت     هاى بسيار جدى، موافقان برجسته     اى نيز به تكميل تصويرشناسى 
و به كارگيرى آن در مطالعات ادبيات تطبيقى دست زدند. همچنين، نظريه     پردازان برجسته     اى 
همچون شورل و پاژيو، توجهي گاه جدي به اين روش داشته اند و بخشى از آثار خود در 

ادبيات تطبيقي را به همين بخش و روش اختصاص داده اند.

روش نقد تصويرشناسانه
در روش تحقيق و نقد تصويرشناسى، به     طور خاص بر محور تاريخى و اجتماعى تأكيد 
مى     شود و به همين دليل، اين روش، تاريخى ـ اجتماعى به     شمار مى     رود. در تصويرشناسى، 
ارتباط تصوير ارائه     شده از فرهنگ ديگرى با زمان و محيطى كه در آن تصوير شكل گرفته 
روش  دخالت  و  ورود  موجب  مسئله  همين  درحقيقت،  است.  مهم  بسيار  يافته،  انتقال  يا 

1. Etiemble
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كه  مى     شود  يادآور  همچنين  مى     شود.  تصويرشناسى  نقد  در  جامعه      شناسانه  و  تاريخگرايانه 
تصويرسازى در ادبيات، به دو صورت در جامعة هدف و يا در جامعة مقصد شكل مى     گيرد؛ 
و همين دو گونه يا مكان شكل      گيرى موجب مى     شود روش     هاى تحقيق آنها تفاوت     هايى با 
يكديگر داشته باشند. به عبارت ديگر، چنان     كه پيش     تر نيز اشاره شد، مؤلف به دو صورت 
مستقيم و حضورى يا غيرمستقيم و واسطه      اى با موضوع فرهنگ ديگرى مرتبط مى     شود. در 
صورت مستقيم، مؤلف خود در جامعة هدف يا ديده     شونده حضور دارد و تصاويرى را انتقال 
مى          دهد كه مشاهده مى     كند. در اينجا، دريافت به     طور مستقيم صورت مى     گيرد و رابطة ميان 
مؤلف بيننده و فرهنگ ديده     شونده مستقيم است. صورت دوم، به رابطة غيرمستقيم مربوط 
مى     شود؛ يعنى ارتباط به     واسطة متن     ها يا اشخاص انجام مى     گيرد. به بيان ديگر، اين رابطه يا 

بينامتنى است و يا بيناذهنى. 
نخستين مرحله، شناسايى نحوة ارتباط است. سپس با توجه به گونة ارتباطاتى، چگونگى 
تحقيق متفاوت مى     شود. درحالتى     كه مؤلف ارتباط غيرمستقيم دارد، بايد متن     ها و اشخاص 
واسطه     اى به      خوبى شناسايى و بررسى شوند. در اين حالت، به هر متنى ـ از متن     هاى ادبى و 
هنرى گرفته تا آرا و تصاوير عمومى و مردمى درخصوص فرهنگ و نويسندة تصويرسازى     شده 
ـ توجه جدى مى     شود. عالوه بر متن     هاى كالمى و غيركالمى و نيز اشخاص، مناسب است. 
اشيا و عناصر گوناگون جامعة هدف نيز بررسى شود و دربارة آنها تحقيق صورت گيرد. پاژو 
در تحقيق تصوير اسپانيا در ادبيات فرانسه، قرن هيجدة به انواع ميوه     ها و خوراكى     هايى كه 
از اسپانيا در اين قرن وارد مى     شد نيز توجه جدى دارد. اين تحقيق را مى     توان نمونه     اى براى 

نشان     دادن روش تحقيق درنظر گرفت. 
مدنظر  بايد  پيشاادبى  حتى  و  ادبى  گوناگون  عناصر  فرهنگ،  يك  تصوير  بررسى  براى 
قرار گيرد. در تحقيق يادشده، پاژو به مسائل پيرا و پيشاادبى توجه ويژه     اى دارد و در اين      

باره مى     نويسد: 
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اگر تصويرشناسى به     طور كلى با روى تصاويرى سروكار دارد كه يك جامعه با آنها زندگى، 
فكر و رؤياپردازى مى     كند، مناسب است تصاويرى را كه مى     توان پيشاادبى ناميد، معين 
كرد تا محيط يك فرهنگ در يك زمان تاريخى مشخص بهتر درك شود. (پاژو، 1994: 

 (107
محقق شروع به شناسايى و مطالعة دو گونه تصاوير مى كند: 

از  مى     تواند  عمومى  آراى  كه  چيزى  آن  ديگرى،  خارجى...  محصوالت  به  مربوط  يكى، 
ديگرى برداشت كند كه در زندگى روزانه ديده و دريافت مى     شود... (همان) 

محصوالت  از  مى     توان  مطالعه  درحال  فرهنگ  به  مربوط  خارجى  محصوالت  درمورد 
كشاورزى، دامدارى تا سنتى و صنعتى را در اين حوزه قرار داد؛ براى مثال، درمورد هلند 
مى      توان به گل و درمورد آلمان به ماشين اشاره كرد. نقشى كه اين عناصر در شكل     گيرى 

تصوير اين كشورها در ايران و نظر عامه دارند، غيرقابل انكار است. 
همچنين، برخى شخصيت     ها نمايندة يك كشور و يك ملت هستند؛ براى مثال، هيتلر 
سامورائى     ها  همچون  اجتماعى  طبقة  يا  قشر  يك  يا  فرانسه،  براى  ناپلئون  آلمان،  براى 
طبيعت  به  تصاوير،  مهم     ترين  از  ديگر  يكى  امروزى.  افغانستان  براى  طالبان  يا  ژاپن  براى 
بازمى     گردد؛ براى مثال، صحرا براى شمال افريقا، كوهستان براى تبت، گرما براى افريقا و 
برخى كشورهاى آسيايى، همگى     شكل     دهندة تصاوير بينافرهنگى محسوب مى     شوند. غذاها، 
به  و  باشند  داشته  مهمى  نقش  تصويرسازى     ها  در  مى     توانند  نيز  نوشيدنى      ها  و  خوراكى     ها 
همين دليل انواع رستوران     هاى اگزوتيك، مشتريان خاص خود را دارند. محقق تصويرشناس، 
سپس  و  شناسايى  خويش  مطالعة  مورد  موضوع  درخصوص  را  عمومى  فرهنگ  نظرهاى 

چگونگى حضور يا علت غياب آنها را در متن ادبى يا هنرى بررسى و تحليل مى     كند. 
بنابراين، بخش مهمى از مطالعات تصويرشناسى، به متن     هاى واسطه     اى يا به بينامتن     ها 
مربوط مى     شود؛ زيرا براساس برخى نظريه     ها، متن     هاى ادبى بيش از آنكه متأثر از مسائل 
واقعى باشند، از جهان متنى تأثير مى     پذيرند. در نتيجه، شناخت اين بينامتن     ها بسيار اساسى 
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محسوب مى     شود و در اين زمينه، بهترين و مطمئن     ترين شيوه، ارجاعات مستقيم و غيرمستقيم 
خود متن است. متن     ها اغلب خود به شكل     هاى گوناگون به متن     هاى ديگر ارجاع مى     دهند. 
اين اشكال گونه را نظريه     پردازان و منتقدان بينامتنى و ترامتنى همچون لوران ژنى، ميكائيل 
ريفاتر و ژرار ژنت مور بررسى كرده     اند كه محقق تصويرشناس مى     تواند از آنها بهره گيرد. 
اما ـ چنان     كه عنوان شد ـ  عالوه بر خود متن، روى فرامتن     ها، پيرامتن     ها و پيشامتن     ها  نيز 
مى     توان دقت كرد تا اطالعات بيشترى درخصوص روابط بينامتنى و بيش     متنى به     دست آورد. 
افزون بر اين منابع ارتباطى، راه     هاى ديگرى همچون روابط انسانى يا بيناذهنى نيز مى     تواند 

در شكل     گيرى تصاوير فرهنگ يا شخصيتى از فرهنگ ديگرى نقش مهمى ايفا كند. 
در مرحلة پايانى، پس از شناسايى منابعى كه در تصويرسازى مؤثر بوده     اند، به طبقه     بندى 
و دسته     بندى اين تصاوير در متن ادبى مورد نظر اقدام مى     شود. اين دسته بندى     هاى موضوعى 
و مضمونى و تحليل آنها، در روشن     شدن تصوير اصلى و كالن فرهنگ يا عنصر فرهنگ 
مورد مطالعه كمك مى     كند. در اينجا است كه تصوير ديگرى نزد يك نويسنده يا در يك اثر 
ادبى يا هنرى مشخص مى     شود؛ همچنين، چگونگى شكل     گيرى اين تصوير، عوامل مؤثر در 

آن و نقش خالقيت مؤلف، قابل شناسايى است يا دست كم شناسايى نسبى مى     شود. 
گرچه در تصويرشناسى، به ارتباط با واقعيت و مطابقت ميان تصوير پرداخته     شده با آن 
موضوع  اين  به  فرهنگى،  رويكردهاى  همچون  رويكردها  برخى  در  نمى     شود،  زيادى  توجه 
بى     توجه نيستند. تصويرشناس سنتى، به شناسايى و بررسى منابع تصاوير و نقد متنى آنها 
بسنده مى كند اما منتقدان فرهنگى، به     ويژه پسااستعمارى، از آن گذر مى     كنند و به علل و 

نتايج چنين تصاويرى نيز توجه اساسى مى     كنند.

نتيجه 
تصويرشناسى كه موضوعى بينارشته     اى است، در ادبيات تطبيقى به بخش مهمى اطالق 
مى     شود كه به تصوير ديگرى مى پردازد. اما اين ديگرى بايد يك ديگرى بينافرهنگى باشد 
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و از همين روى تصويرشناسى در ادبيات تطبيقى، خود را از ديگر كاربردهاى آن در ساير 
دانش     ها متمايز مى     سازد. تصوير در ادبيات تطبيقى، به دريافت ادبيات يك فرهنگ از فرهنگ 
ديگرى اختصاص يافته است. در اين نوع تحقيق، بررسى تاريخى و تخيل اجتماعى، نقش 
تطبيقى،  ادبيات  برجستة  محققان  است  شده  موجب  موضوع  همين  و  مى      كنند؛  ايفا  مهمى 

واكنش هاى گوناگونى در برابر آن داشته باشند. 
نيست  بى     طرفانه  و  معصوم  چندان  مى     يابد،  بازتاب  ادبيات  در  كه  بينافرهنگى  تصاوير 
و همواره متأثر از ايدئولوژى     ها و پيش     متن     ها شكل مى     گيرد. از همين روى، تصاوير ادبى 
متأثر از تصاوير جمعى و رايجى مى     شوند كه از ديگرى در جامعة تصويرساز نسبت به جامعة 
تصويرشده وجود دارد. اين تصاوير ممكن است استروتيپ، كليشه، نظرهاى دريافتى و ديگر 
انواع تصاوير منجمد باشد. اين نوع تصاوير، به     ويژه در روابط بيناتمدنى كه در آنها تفاوت     ها 

گاهى به تضادها تبديل مى شوند، بسيار رايج مى     شوند. 
تصويرشناسى در روش، به تاريخ و جامعه توجه ويژه     اى دارد و از همين روى از روش     هاى 
جامعه     شناسانه و تاريخى بهره مى     گيرد. روش تصويرشناسى، بر اسناد و مدارك تاريخى و 
اجتماعى و تحليل آنها استوار مى     شود. اين اسناد، تنوع زيادى دارند و از متن تا فرامتن و 
تصويرشناسى،  تحقيق  روش  اساس،  همين  بر  مى     گيرند.  دربر  را  پيشامتن     ها  تا  پيرامتن  از 

نزديكى      هاى زيادى با نوپوزيتيويسم دارد. 
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