
 
(فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش  

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

52-9 م، صص 5192هـ. ق/  9191هـ. ش/  9911، پایيز 91سال پنجم، شمارة   

 خودی ادبيّات در دیگری تصویرشناسی

 9احمد آل جالل از ميقات در خسی داستان بر تکيه با

 2عبداهلل آلبوغبیش
 تهران، ایران دانشگاه عالمه طباطبائیگروه زبان و ادبیّات فارسی، استادیار 

 چکيده

. هاساتآن از یکای ،«تصویرشناسای» کاه گیارددربار می را متناوّعی رویکردهاا  و هاارهیافت تطبیقی، ادبیّات
 بازنمودهاا  بارعک،، یاا ودشامی واکااو  بیگاناه ادبیّاات در خاود  فرهنا  تصاویر رهیافات، این براساس
 رهیافات بار تکیاه باا حاضار پاووهش. شاودمی گذاشاته بررسی به خود  ادبیّات در بیگانه فرهن  از تصویر 

 «مان» از شده ارائه تصاویر استخراج و احمد آل جالل از میقات در خسی سفرنامة واکاو  ضمن تصویرشناسی،
تصویرشناسی در مقام یک رهیافت مطالعاتی  این پووهش، اساس بر. است کرده بند طبقه را هاآن ،«دیگر » و

ها  ادبی نهفته در متن را نیز بکااود و اساتخراج نمایاد. بناابر تواند بخشی از تواناییدر حوزة ادبیّات تطبیقی می
 کوشایده باین ایان در و اسات داده دست به را متنوّعی ها «دیگر » و ها«من» احمد آل پووهش حاضر، جالل

 حرکتای احماد آل اثار، ایان در دیگر، بیانی به. نماید برجسته را «من» تصویر ،«دیگر » تصویر طریق از تا است
کماا اینکاه ایان . «دیگار » تصاویرپرداز  رهگذر از امّا است، بازگشته «من» به ،«من» از کرده، طی را واردایره

دست یازیده است؛ « گزینش تصویر »ها  خود به نوعی پووهش، نشانگر آن است که راو  در تصویرپرداز 
 و شناسینشانه نظیر ادبی نقد رویکردها  از گیر بهره با تصویرشناسی که دهدمی نشان حاضر همچنین پووهش

 میاناة در بلکاه خاوردنمی پیوناد ادبای غیر و متنیبرون عوامل به صرفاً و دارد ا بینارشته یماهیّت ساختارگرایی،
  .گیردمی قرار شناسیجامعه و تاریخ نظیر سانیان علوم دیگر و ادبیّات
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 پيشگفتار. 9

  از یکاای کااه اساات مطاار   تعاادّدم و متنااوّ  رویکردهااا  تطبیقاای، ادبیّااات هااا پووهش گسااترة در

 تطبیقای ادبیّاات سانتّی مکتب حوزة در رهیافت این. است 1«تصویرشناسی» رهیافت ها،آن ترینشاخص

 ادبای متاون در را2دیگاران و بیگانگاان تصاویر تطبیقای، ادبیّات پووهشگر آن، بر اساس و گیردمی قرار

 . کندمی بررسی ملل دیگر ادبیّات در را خود  فرهن  تصویر برعک،، یا کاودمی خویش سرزمین

 حقیقاات در. نمایااد ارائااه خوانناادگان بااه بیگانااه فرهناا  از را تصاااویر  کوشاادمی تصویرشناساای 

 یاک آثاار در بیگاناه ها شخصایّت و کشاورها تصویر آن، در که است روشی و دانش» تصویرشناسی،

 تر،روشاان بیااانی بااه(. 122: 1911نااامور مطلااق، ) «شااودمی مطالعااه مکتااب و دوره یااک یااا نویساانده

. است نوشتار قالب در ایدئولوژیک یا فرهنگی اقعیّتیو بازتولید یا دیگر فضایی بازنمایی تصویرپرداز ،

 از جاوانبی و ابعااد خاویش، نگرش و نگاه بر تکیه با نویسنده که است خامی مادّة فرهنگی، واقعیّتِ این

 نگااه ناوعی بار متّکی تصویرشناسی منظر، این از. گیردمی نادیده را دیگر ابعاد و سازدمی برجسته را آن

 خاویش ماتن در را دیگار  فرهنا  از شادهدیاده تصااویر تمام تواندنمی نویسنده زیرا است؛ گزینشی

 نادیاده را دیگر تصاویر و سازدمی برجسته را تصاویر  و زندمی گزینش به دست بنابراین نماید؛ عرضه

  .گیرندمی قرار متن یکلّ هدف به خدمت سیاق در که کندمی بسنده تصاویر  به و انگاردمی

 ا گوناه باه و گیردمی شکل تطبیقی ادبیّات دانش چتر زیر که است معاصر دوران در یتصویرشناس 

 ماار  ژان نظیار پردازانینظریاه. شاودمی عرضاه مطالعاتی حوزة این تیسنّ مکتب چارچوب در مندنظام

 مطالعاات گساترة در پویاا ا حوزه به را آن رهیافت، این ن پردازش نظر ضم پاژو هنر  دانیل و کاره

 انتقااد هادف ر ،تاأثّ و تأثیر رهیافت مانند به شده یاد رهیافت حال، این با کردند؛ تبدیل تطبیقی ادبیّات

 کارد یتلقّا( 11: 1913 ولاک،) «قادیم پووهیمایهدرون دمجدّ احیا » را آن او و گرفت قرار ولک رنه

 ةتجزیا قیمات باه کاه ستا[ تطبیقی ادبیّات] آن معمول محتوا  و موضو  سترونی پذیرش واقع در» که

 (.همان) «شودمی تمام فرهن  تاریخ و اجتماعی شناسیروان به ادبی پووهش

 مفهاوم پااژو. کنناد تعریا  آن بارا  علمای هااییچارچوب اندکوشیده رهیافت این پردازاننظریه 

 میاان معناادار ا فاصاله ادبی غیر یا ادبی بیان تصویر، اساس، این بر: »کندمی تعری  گونهاین را تصویر

                                                           
1. Imagology 

2. The Others 



 9/  از جالل آل احمد خسی در میقاتشناسی دیگر  در ادبیّات خود  با تکیه بر داستان تصویر
 

 و  معتقد است کاه در مطالعاات تصویرشناساانه،(. 16: 1331 باجو،) «است فرهنگی واقعیّت از نظام دو

 بررسای «فرهنگایبارون دیگار » از شاده ارائه تصویرها  باید «فرهنگیدرون دیگر » به توجّه از بیش

 فرهنگای هاا نظام میاان فاصالة را تصویرشناسای در مسائل ترینمهم از یکی او آمد، چنانکه زیرا شود؛

 دارد را هتوان باالقوّ و ظرفیّت این فرهنگیدرون دیگر  حال، این با(. 129 :1911 ،مطلق نامور) داندمی

 احماد آل اثار در چنانکاه نماید؛ ایفا اثرگذار نقشی «من» یحتّ یا فرهنگیبرون دیگر  بازشناسی در که

 .دید خواهیم را آن

تصاویر ادبی در  ةنا نباید با تصویر ادبی در معنا  ایماژ خلط شود. هرچند مقایستصویر بدین مع طبعاً 

ها  تحقیاق در یکی از زمینه»ها  مطالعاتی ادبیّات تطبیقی است. به تعبیر  دیگر، یکی از حوزه ،ادبیّات

 ی چاون شاگردمطالعه و بررسی شگردها  ادبی است؛ یعنی چگونه شاگرد ادبای خاصاّ  ،ادبیّات تطبیقی

 ساز  در ادبیّات جهان باه کاار گرفتاه شاده اسات و چگوناه نویساندگان و شااعران مختلا  در تصویر

 (. در11: 1916)انوشایروانی، « اند؟ستهها  مختل  از این شگرد ادبی سود جها و فرهن مکان ها،زمان

ی نظیار جامعاه و هایشناسی نیست و هرچند به مقولاها  از تاریخ یا جامعهحال، تصویرشناسی شاخهعین 

آنچاه بارا  پووهشاگر »اند و ابزار  برا  داناش تصویرشناسای ها صرفاًا این مقولهپردازد امّفرهن  می

ا  اسات هنر  آن؛ و این نکتاه ماهیّتت و است انتقال ادبی تصویر است؛ یعنی ادبیّ اهمّیّتادبیّات حائز 

(. این نکته را نیز نباید از نظار دور 1: 2112نی، )یون، الحمدا «پردازدخ بدان نمیشناس یا مورّکه جامعه

دارد و بار هماین اسااس بایاد عاالوه بار « مان»پیوناد تنگااتنگی باا تصاویر « دیگار »داشت که تصویر 

 نیز شناسایی و کش  گردد.« من»، تصاویر «دیگر »استخراج تصاویر 

گانه قائل شد؛ یاک اسی سهشنتوان یک گونهمی« دیگر »و « خود» در فرآیند تصویرپرداز  دربارة 

ا  از را گوناه 1هاا  ایادئولوژیکتاوان بازنماییمی»توان قطب ایدئولوژیک نامیاد. قطب که آن را می

نویسانده( اساتوار اسات و بارا  اعتباار  خاودِ ها  اساسی گروه )یاا جامعاةشر ارزبازنمایی خواند که ب

بیگانه را منطباق باا  . بازنمایی ایدئولوژیک، جامعةکندیبیگانه، آن را در خود ادغام م ةبخشیدن به جامع

خود، آن را نسبت به هر واقعیّت دیگار   هویّتکند و با برتر  دادن به می معرّفیالگوها  غالب گروه 

اساات. در ایاان « خااود»همااان « گااروه»(. در اینجااا مقصااود از 23: 2111 )دادور،« بخشاادرجحااان می

                                                           
1. Représentations idéologiques 
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کوشد تا خود را بر دیگار  برتار  تصاویر منفی از دیگر ، می ةارائنویسنده یا شاعر با  ،تصویرپرداز 

جست که در آن راو  بیشتر بر تصااویر منفای  خسی در میقاتتوان در مصداق این مفهوم را می بخشد.

نهد. قطب دیگار  از ایان تصاویرپرداز  را برتر  می« دیگر  »را بر » خود»تأکید دارد و « دیگر »از 

بیگانه باا زیار سا ال باردن یاا  نی از یک جامعةها  آرمابازنمایی»نامید.  1ها  آرمانییبازنمای، توانمی

بیگاناه  هاایی از جامعاةبه تصویرکشیدن الگوها با شوند. این بازنماییمی ها  گروه شناختهارزش تخطئة

دهاد. بازنماایی  جلاوهبخشد تا او را از گروه متمایز صالبتی می« دیگر »که برا  گروه غریب است به 

خاوانی ها  متعارف گاروه هامبیگانه که با چارچوب   از جامعةعادّ تفسیر و تعریفی است غیر ،آرمانی

را بر فرهن  « دیگر»ت گونه از تصویرپرداز ، شاعر یا نویسنده فرهن  یا ملّ(. در این91)همان: » ندارد

داز  قارار نخسات از تصاویرپر ابال گوناةنهد و بار هماین اسااس، در نقطاة مق  میبرتر« خود»ت و ملّ

ین شااه قاجاار باه فرانساه اسات، الدّرکه شر  سفر مظفّ شاهنشاهی ة مبارکةسفرنامگیرد. برا  نمونه، می

مبتنی بر  2مفهوم دگربودگی»توان شناسی تصویر  را میم از این گونهرا دارد. قطب سوّ خصوصیّتاین 

 گرایانه نیست.دو قطب دیگر تقلیل ( قرار داد که برخالف92)همان: « 9تفکیک

 و مهااجرت ادبیّاات کوتاه، داستان و رمان نظیر آن متنوّ  مصادیق در روایت ادبی، ها گونه میان از 

 هااآن رهگاذر از شااعران و نویساندگان و دارناد دیگاران تصویرساز  برا  باالیی ظرفیّت سفرنامه نیز

 بلکاه نیست نقش این ایفا  در ادبی انوا  دیگر نفی معنا  به امر این. بپردازند تصویرساز  به توانندمی

 مطالعاات جز به. کنندمی ایفا را تر برجسته نقش( سفرنامه و داستان) ادبی ةگون دو این ؛رسدمی نظر به

 پردازنادمی بیگاناه ها فرهن  به که تیمجالّ یحتّ و هنر  ها نمایشگاه ها،نمایشنامه ها،فیلم در ادبی،

  دیگار » ،«تصویرسااز » ،«دیگار » ،«مان» نظیار هااییگزاره. بازجسات را موضاو  ایان تاوانمی نیاز

 .اندگرفته قرار حاضر پووهش اساس و مبنا که هستند مفاهیمی از همگی «فرهنگیبرون و فرهنگیدرون

 پژوهش ة. پيشين9-9

 اساالمی و ایرانای تااریخی و ادبای تسانّ در تصویرشناسای باه جدید، مطالعات به پرداختن از پیش اگر

 در خسارو ناصار. اسات شاده ارائاه دیگار  از گونااگونی و تعدّدم تصویرها  که دید خواهیم بنگریم،

 سخن است؛ کرده سفر هابدان که پرداخته غیرایرانی هاییسرزمین و هافرهن  توصی  به خود سفرنامة

                                                           
1. Représentations utopiques 

2. Altérité  

3. Dissociation 
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. گیاردمی قارار تصویرشناسی کار حوزة در و شودمی یتلقّ تصویرپرداز  نوعی هافرهن  این از راندن

 تصااویر مناوچهر . اسات شاده ارائاه دیگار  از  تعادّدم تصااویر گذشاته، شااعران میان در همچنین

 :دهدمی ارائه خود دیوان در روم و چین دربارة را  تعدّدم

 کارگااه میاان در رومای دیبابااف که بین
 

 بادرن  رن  به اندر، کار به دارد دیبهی 
 

 (61: 1931 ،دامغانی نوچهر م)    

 :نیز و

 روم عطاار شاد بااد و چاین نقاش شد ابر
 

 گن  دریا  شد راغ و نور ایوان شد باغ 

 

 (61 :همان)

 کارده برجساته را هااآن و داده ارائاه چاین و روم یعنای ؛دیگار  از تصویر دو منوچهر  ابیات، این در

 تجربااة نتیجااة حقیقاات در تصااویر دو ایاان. انچینیاا نگااارگر  نیااز و رومیااان ار عطّاا و دیبابااافی: اساات

 تصاویرها  و هااساتروتی  امتاداد بلکه نیست، هاسرزمین این به سفر طریق از شاعر مستقیم و حضور 

  .است داشته وجود شاعران ها سروده در منوچهر  از پیش که هستند ا کلیشه

الذر  ا در مساعود  نموناه، بارا  شاود؛می دیده دیگر  از تصویرپرداز  نیز تاریخی آثار در  هبامروج 
 هاساقالبی و فرنگیان: است رانده سخن «صر اذر ذ ذكوالألفوجنةاجلجلالذقةاجملوكهااجمراات  ا» از خود رلجلوهاجمعادن

 و ساااز بیشااترین دارا  و آنااان ترینشااوکت بااا و ترینخشاان فرنگیااان ،]...[ اناادیافث فرزناادان از]...[  و

 باه نسابت ترینمطیاع و منادتریننظام و شاهرهایند بیشاترین و هاسارزمین ترینگسترده دارا  اند؛سامان

 (. 212 :2 ج ،2111 مسعود ،) «هستند ترینطاعت با و پادشاهان

 از تصاویر  ایرانیاان، نازد آن جایگااه و ناوروز جشن توصی  و شیراز شهر به سفر با یمتنبّ بین، این در

 :است کرده مترسی خود قصاید از یکی در را ایران سرزمین

ام رررررررررررررررررررررولد ه.ا1 اجرررررررررررررررررررررااداه ج   هرررررررررررررررررررررااج هررررررررررررررررررررر د
ا ا  رررررررررررررررررررررر.ا2 افررررررررررررررررررررررا    رررررررررررررررررررررر  ا ا     اوج  اَند
اذ ررررررررررررررررررر.ا3 َّاعدظ مد ررررررررررررررررررر  ا د ا ررررررررررررررررررر الذفرررررررررررررررررررو   ا  

ا

ا...هد اااذ  يا  لددا  هدرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررجد دْتاذ ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررجداا
ااح الذرررررررررررررررررررر ياهدررررررررررررررررررررو امرررررررررررررررررررر الد هذلالذص ررررررررررررررررررر دا

رررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررر  ا  َ رررررررررررررررررررررررررر تَررررررررررررررررررررررررررا  اك  اعام  ااد هام 
ا

 (149-141ا:1991لمل نيب،ا)
 .شد قمحقّ هم او هدف و غایت این و ا بوده او مقصود و غایت تو که حالی در فرارسید ان. نوروزم1: )ترجمه

و این شادکامی در این بامداد یعنی بامداد نوروز  ظهاور و هستیم،  شاد  و شادکامی در ایران سرزمین در . ما2
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 حساد آن بار سال، روزها  تمام که جایی تا اندداشته گرامی را روز این ایرانی . قلمروها 9 .والدت یافته است

 (.ورزندمی

 اهال چهارة آن در کاه دهادمی ارائاه ایرانیاان درباارة را تصاویر  خود لذر الالا کتاب نیز در جاحظ 

 منفای نخسات ةوهلا در هرچند تصویر این.  شودمی ترسیم روزگار آن مرو سرزمین اًمشخّص و خراسان

 دارد ایجاابی و مثبت ا جنبه شده ترسیم تصویر عتقدستم حمود ماجده که گونهآن اامّ رسد،می نظر به

 (. 121 :2111 حمود،)

 از برخای هرچناد ؛انادنبوده تصویرشناسای دانش گذارپایه شده یاد ها تصویرپرداز  وجود،این  با 

 در شااعر/ نویسانده حضاور از ناشای تصاویر  یمتنبّ قصاید از برخی یا خسرو ناصر ةسفرنام نظیر هاآن

 چاین یاا روم سارزمین به گاه هیچ دامغانی منوچهر  مثال برا  اامّ کنند،می منعک، را دیگر  سرزمین

 رومای دیباا  دربارة را تصاویر  که است بیناذهنی تصویرها  و هاآگاهی طریق از و است نکرده سفر

 ها،داز تصاویرپر ایان اغلاب کاه شاودمی آن ،امار ایان طبیعی نتیجة. دهدمی ارائه چین پرداز نقش یا

 و ایماژهااا و شااعر  تصاااویر ارائااة ساایاق در هاااآن کااارگیر  بااه کااه یابناادمی ا کلیشااه ا جنبااه

 کاه بود خواهند موضوعی صرفاً ترتیب، بدین و آن سوا  هدفی با نه و گیردمی صورت هاپرداز خیال

 .نماید  واکاو را هاآن تصویرشناسی، رهیافت اساس بر تواندمی تطبیقی ادبیّات پووهشگر

 نگاارش به هاپووهش و مقاالت از شمار  فارسی، زبان در «تصویرشناسی» رهیافت ،نظر  حوزة در 

تاألی  کارده و باه باه زباان فرانساو   تصویرشناسایلمیرا دادور کتابی را تحت عنوان ای است؛ درآمده

 ها  تطبیقی سخن گفته است.باب این شاخه از پووهش تفصیل در

 ادبیّاات در هنار  و ادبای نقاد روش یاک معرّفای تصویرشناسی، بر درآمد » ةپووهش دیگر، مقال 

 پردازاننظریاه ها دیادگاه باه پرداختن ضمن نویسنده مقاله، این در. است مطلق نامور بهمن از «تطبیقی

 بناد طبقه را بیگاناه فرهن  با نویسنده گیر ارتباط ها گونه نیز و هاتصویرپرداز  انوا  رهیافت، این

 (. 191-113: 1911) است کرده

 منظار از هاااساتروتی » عناوان باا اسات نگاشاته فرانساو  زباان باه نیاز دیگار  ةمقالا ،مطلق نامور 

 کارده بررسای تصویرشناسای بازنمودها  از دیگر یکی مقام در را استروتی  آن، در که «تصویرشناسی

 (. 11-61: 1931) است



 1/  از جالل آل احمد خسی در میقاتشناسی دیگر  در ادبیّات خود  با تکیه بر داستان تصویر
 

 و فرانساه معاصار نثار متاون خوانش منزلة به تصویرشناسی» نعنوا تحت دیگر  مقالة دو، این جز به 

 مقالاه، ایان در. اسات برگرداناده فارسای باه را آن دقیقی موده که شده تألی  نانکت التیشیا از «فارسی

 در مونتساکیو مشاهور پرساش» دیگار ، مختلا  ها گوناه و تصویرشناسای مفهاوم به پرداختن ضمن

 «مطار  تصویرشناسای خاوانش نادةبازنمای نمونه عنوان به «بود؟ ایرانی شودمی مگر» که ایرانی ها نامه

  .(111: 1931 نانکت،)است  شده

« ایرانای ر یاک شاهر غربای در آثاار ساه نویساندةتصوی» ایلمیرا دادور در مقالة کاربرد ، ةحوز در 

 (.192-111: 1913تصویر ارائه شده از شهر پاری، را واکاو  کرده است )

 تعادّدم تصااویر ،«فارسای شعر منشور در چین» عنوان تحت پووهشی نیز در دیگران و طایفی شیرزاد 

 و شاهرها جاانوران، بناهاا، آورده، معاصار و تیسانّ فارسای منظاوم آثار در را چین سرزمین از شده ارائه

 (.161-191: 1913) اندکاویده را چین ةدربار رایج مفاهیم

 به «بهار و شوقی شعر در غرب و شرق سیما  تصویرشناسی» نعنوا با ا مقاله در هم سیاوشی صابره 

: 1931) اسات پرداختاه روزگارشاان در غرب و شرق دربارة ایرانی و عرب شاعر دو این دیدگاه مقایسة

 تادوین تصویرشناسای رهیافت مفاهیم بر تکیه با اامّ دارد تصویرشناسی عنوان هرچند مقاله این ؛(21-12

پاووهش  .اسات پرداختاه تصویرشناسای نظار  مباانی از فاارغ شااعر، دو گرشن به همه از بیش و نشده

را کاویده است )افضلی، « تصاویر ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب»شناسی، دیگر  هم در حوزة تصویر

1931 :21-22.) 

 داساتان باه پاردازد،می آن باه حاضر پووهش که احمد آل جالل از میقات در خسی کتاب بر افزون 

 هم میناو  مسعود از کاغذ  ها گل و پپر داستان مجموعه نیز و هدایت صادق از جهان نص  هاناصف

 در کااه نخساات کتاااب در انااد؛ی قاباال بررساای و تحلیلسااکااه از منظاار تصویرشنا کاارد اشاااره تااوانمی

 از ساخن ضمن اصفهان، به تهران از سفر با هدایت صادق گیرد،می قرار سفرنامه ادبی گونة زیرمجموعة

 دربارة را تصاویر  پرداخته، اروپا و اسالم عرب، دربارة تصویرپرداز  به آن، از تصاویر  ارائة و «من»

 ساکوت در خلخاال رؤیاایی تلنگار داستان در هم میناو  مسعود. است کرده عرضه خوانندگان به آنان
 در کاه کشادمی تصویر به را غربی/ انگلیسی/ دیگر  با شرقی/ ایرانی/ من تعامل( 21-11: 1931) بندر

 هماان یاا انگلیسای و ایرانای میان تقابل و نزا  نوعی شاهد خواننده و است یافته حضور خود  سرزمین

 .  است غربی و شرقی
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 های پژوهش. پرسش9-5

 را ماتن ادبای ها توانایی و هاظرفیّت از بخشی تواندمی مطالعاتی رهیافت یک مثابة به تصویرشناسی آیا

 نو  چه است، تصویرشناسی مطالعات مصداقی برا  میقات در خسیبپذیریم  که صورتی رد بکاود؟ نیز

 بناد طبقه را هااآن تاوانمی صاورت چاه باه و اسات شده عرضه آن در «دیگر » و «من» از تصاویر 

 تصاویرپرداز  ایان آیاا و اسات گرفتاه ارتباط «دیگر » با هاییشیوه چه به متن در ،تصویرپرداز کرد؟

 تکیاه باا تاوانمی آیا اینکه آخر و زند؟می رقم را «تصویر  گزینش» نوعی یا دارد واقعی کامالً  اجنبه

 باازخوانی و واکااو  مادرن و کالسیک ساحت دورا در  فارسی ادبی متون تصویرشناسانه، مطالعات بر

 کرد؟

 . روش پژوهش9-9

دهاد آن قرار می ةنقادان ، در سویةپایه و اساس کار خود را بر رویکرد کاربرد  تحلیلی ،پووهش حاضر

 نظریّاات، از خسای در میقااتپردازان تصویرشناسی در بررسی ماتن ها  نظریهو ضمن کاربست تئور 

ی مااهیّتعناصر پیرامتنای هام بهاره بارده اسات و از ایان رو،  ها  ژرار ژنه دربارةانه و دیدگاهشناسنشانه

گیارد و هام از پردازان ادبیّات تطبیقی بهاره میها  نظریهدیدگاهمعنا که هم از یابد؛ بدینا  میبینارشته

و « مان»نقد ادبی جدید. بادین ترتیاب، عاالوه بار اساتخراج تصاویرها   نظریّات مطر  شده در گسترة

هاا ها  ضمنی موجود در متن و کارکردهاا  آنشود تا داللتدر سیاق داستانی، کوشش می« دیگر »

 ایی به کارگیر  تصویرها  من و دیگر  تبیین گردد.ت و چرشناسایی شود و علّ

 ، ضرورت و هدف پژوهشاهمّيّت. 9-1

 و گویناده که است زبان از ا گونه ،تصویر که یابدمی اهمّیّت آنجا از پرداختن به تصاویر در متون ادبی

 پااژو، نار ه دانیال تعبیار باه. ساازدمی قمحقّا را خاود غایات و اهداف از بخشی آن، رهگذر از ممتکلّ

 باا گویاد؛می سخن آن با «من» که زبانی مواز  میدوّ زبان است؛ زبان یک ،مشخّص ا نقطه تا تصویر»

 گفاتن و دیگار  درباارة گفاتن ساخن بارا  آن بخشتقویت انحاء از نحو  به و کندمی زیستیهم آن

 و شاودمی آغااز قایتطبی ادبیّاات عزیمات ةنقطا کاه اینجاست از(. 11: 1331 باجو،) «است دیگر امر 

 اسات مقوله همین بر تکیه با و گیردمی قرار آن کار محور ادبی متون در «دیگر » و «من» تصویرشناسی

. گارددمی مبارهن روزناه ایان از فارسای معاصر و کالسیک ادبی متون بازخوانی اهمّیّت و ضرورت که

 تصااویر تعادیل و تارمیم در توانادیم شااعر/ نویسنده متن، در شده ارائه ها تصویرپرداز  با همچنین،



 3/  از جالل آل احمد خسی در میقاتشناسی دیگر  در ادبیّات خود  با تکیه بر داستان تصویر
 

 درقبال را خود اجتماعی کارکرد ،ادبیّات ،ترتیببدین  و باشد اثرگذار همدیگر دربارة هاتملّ ا کلیشه

 معناا  باه موضاو  ایان کاه اسات طبیعی. گیردمی عهده بر جوامع دیگر با آن تعامالتی روند در جامعه

 و هااتئور  از گیار بهره باا ادبای پووهشاگر بلکاه نیسات، ادبی مطالعات حوزة از ادبیّات کردن خارج

 هاا تقابل و محتاوا شناخت به هارهیافت دیگر و ساختارگرایی شناسی،نشانه نظیر ادبی نقد رویکردها 

 ظهااور ةزمیناا تصویرشناساای مطالعااات آن، باار افاازون. یااازدمی دساات «دیگاار » و «ماان» میااان موجااود

 یک نگاه بررسی منظر، این از آورد؛می فراهم را پسااستعمار  نقد رنظی ادبی نقد در جدید رویکردها 

. ساازد نمایاان شارق باا تعامال در را او نگاه ماهیّت و نو  تواندمی زمین،مشرق در حضور از پ، غربی

 نظیار مختلا  هاا رمان و هاداساتان در بارعک، یا (شرقی) دیگر  با (غربی) من میان تعاطی و تعامل

 آغااز شناسای شرق و تصویرشناسی مبحث از که است موضوعی ترایانوف، ایلیا از «ربتغ ها وسوسه»

 و دهادمی ساوق ا بینارشاته مطالعاات ساو  باه را ما لهأمس این. رسدمی پسااستعمار  نقد به و شودمی

 ،پایش از بایش ،حاضار عصار در را آن ضارورت و ادبیّاات و شاناختی فرهنا  مطالعاات درآمیختگی

 .ازدسمی آشکار

 . پردازش تحليلی موضوع5

 «من» . تصویرشناسی5-9

 حقیقای ماهیّات نمایاانگر خود  ادبیّات در دیگر  تصویر بازشناسی و واکاو  تصویرشناسی، براساس

 را خویشاتن کاه اسات «دیگار » باا ارتبااط ساایة در «مان» واقاع، در. اسات «دیگران» با تعامل در «من»

 بنابراین، دهد؛می شکل خود به و کندمی بازساز  و بازتولید را خود هم امر همین نتیجة در و شناسدمی

 حاال،این  با. شودمی یتلقّ نیز «من» در نهفته تشویش نوعی معنا  به ،دیگر  به نظر در تشویش هرگونه

 دربارة منفی تصویرپرداز  طریق از نویسنده گاه که معنا بدین یابد؛می معکوس روند  ،حالت این گاه

 را آن که موضوعی است؛ فرهن  آن پیشرفت و اصال  پی در خود  فرهن  یحتّ یا دیگر  فرهن 

 .بازجست توانمی احمد آل جالل از اثر این در

 هاا روش و هاشایوه باه کاه کنادمی عرضاه خاود از را تصااویر  راو  ،«مان» از تصویرساز  در 

 و فارد  شخصایّت باازنمود که دهدمی دست به تصاویر  راو  گاه. یابندمی بازتاب متن در گوناگون

 .  سازدمی نمایان را دیگر  وجوه و یابدمی گسترش مفهومی منظر از ،«من» این گاه اامّ اوست، «من»



 1931، پاییز 13نامة ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارة / کاوش11
 

 نویسانده آن در و اسات چهال دهاة در جاالل آل احماد حاجّ سافر روایت ،میقات در خسی کتاب 

 متن خوانش که زمانی. داردمی عرضه خواننده به هاآن تعدّدم وجوه در «دیگر » و «من» از را تصاویر 

 اجحجّا آشایانة در صبح است یادم: »شودمی دیده کتاب در «من» بازنمودها  نخستین کنیم،می آغاز را

 لاوّ کاالس در نمااز تار  از پا، الباد. ساال چنادین از پا، دانمنمای. خوانادم نماز تهران فرودگاه

: 1931 احماد، آل!« )شاب نمااز گااهی و. خواندممی نماز و گرفتممی وضو! ها بود روزگار . دانشگاه

11 .) 

 از تاا دو و: »کنادمی تکارار دیگار ا گوناه باه باار ایان را «من» از تصویر همان ادامه، در احمد آل 

 از غافال...« زنادمی فالنای کاه است کلکی چه دیگر این» یعنی که لب بر دارمعنی ها خنده با دوستان،

 کاه شاده گار  باز باه بادل حااال گمشده ةبرّ آن و. بود دیگر  مفر بلکه. ا گله نه ودب کلکی نه اینکه

 (.12 :همان) «کند گم تربیش را خودش خواهدمی

 بناد در هماه ایان وقات آن و حج ا آمده! هم تو بابا! اَه: »رسیممی جمالت این به متن، ادامة در باز 

 (.21 همان:) «را خودت اصال و. کن فراموش ار سفر  ةقراض دواخانة این مرد  اگر بودن؟ خود

 به عجب ما سفرهم ها دهاتی و: »پردازدمی خود انسفرهم از انتقاد به متن، از دیگر جایی در راو  

 و «کوهه کوهه،. »سرفه پیره یابو عین هاشب و کنندمی امتحان را مار  یک روز هر. اندافتاده خودشان

 (.21 همان:) «خوابید؟ شودمی مگر

 کاه فارد  مانِ: شاوندمی آشاکار نخسات نگااه در «مان» گونه دو ها،تصویرپرداز  این رهگذر از 

 مجموعاة و رودمای فراتار فارد  مانِ از کاه جمعای منِ و است راو  برونی و درونی شخصیّت بازتاب

 .گیردمی دربر را مصادیق از تر گسترده

 فردی منِ .5-9-9

 راو  ،زاویاة دیاد ناو  این در و شودمی روایت گرمداخله شخص لاوّ یدد زاویة از سفرنامه ادبی ةگون

 شاودمی باعاث امار کند. اینمی عرضه خواننده بر را خود درونی و بیرونی ها کنشگر  و رفتارها تمام

 مااتن در راو  دربااارة ساااختیژرف و روساااختی سااطح دو در را متنااوّعی ها تصااویرپرداز  خواننااده

 درباارة را گوناگونی تصاویر که روستروبه (ا راو ) من با خواننده میقات در سیخ در. کند مشاهده

 نمااییم، باازخوانی را پیشاین ساطور در ذکرشاده هاا قاولنقال اگار. داردمای عرضاه ما بر خویش من

 از و دارد خاود پیراماون افاراد و مساائل باه ادانهنقّ و انتقاد  نگاهی سو یک از فرد  من که یابیمدرمی
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 دینای فضاایی در راو  گارفتن قارار طبیعی برآیند که دارد عرفانی -دینی  مسائلی ةدغدغ دیگر، و س

 . دینی عرفانی منِ و منتقد منِ: دارد یکلّ نمود دو ،متن در راو  فرد ِ منِ بنابراین، است؛

 «منتقد من» تصویرشناسی .5-9-9-9

 ذکار آن از یهاایقادمصا پشاین ها رساط در و شودمی دیده متن تمام در «منتقد من» از تصویرپرداز 

 در را جماعات آمادن عرفاات باه ایان اصالً و: »یابدمی نمود متن در مختل  ها گونه به انتقاد این. شد

 (.113 :همان) «مانند «نیک پیک. »دیدم در به سیزده نوعی اصل

 همراهاان از هام ،کنادمی انتقااد خاود از هام کاه اسات منتقاد  راو  همان متن، این در منتقد من 

 دیگار، تعبیر  به. مسیحی غرب از هم و مسلمان ملل دیگر حاجیان از ،عربستان حاکمان از هم خویش،

 منتقاد مقاام در کاه مان ایان بارا . ساازدمای «دیگار » و «مان» توجّهم تمایز  هیچبی را خود نقد تیغ

 بسانده نموناه یاک باه صارفاً جااین در که بازجست را  تعدّدم موارد توانمی گوید،می سخن «دیگر »

 از انتقااد در راو . ذکار خواهاد شاد بعد  مجموعةزیر در دیگر  از هاتصویرپرداز  دیگر و شودمی

! باودن کنندهمصرف و بودن سازنده رابطة نمونة ترینعالی: »گویدمی مصرف و تولید ةلأمس در عربستان

 (.91:همان) «رتبدو  و ترمبتد  کنندهمصرف تر،دقیق ماشین هرچه

 «عرفانی -دینی  من» تصویرشناسی .5-9-9-5

 ایان. شاودمی ظااهر دیگار شامایلی و شکل در بار این فرد  من از دیگر بازنمود  منتقد، من بر افزون

 و خاویش خویشاتن و است خودشکن که منی یابد؛می نمود و ظهور «عرفانی -دینی  من» مقام در «من»

 و گرفتاه قارار« منتقد من» آن بطن در «عرفانی -دینی  من» این. انگاردمی هیچ به را دنیو  قاتتعلّ و دنیا

 مان» این کش  و بازجست برا . است داشته نهان منتقد من ال البه در را آن زیرکانه، ا گونهبه راو 

 خویشاتن از انتقااد. رسید زیرین ها الیه به و نهاد سویک به را«  منتقد من» رویین ها الیه باید «عرفانی

 ها گوناه باه متن ال البه در که فروتنی و خودشکنی باب در سخن و آمد پیشین سطور در که خویش

 . است «عرفانی من» نمایانگر یافته، یتجلّ مختل 

 باه و( 13: همان) آیدمی بدش هاباز البقّ از خودش تعبیر به ظواهر، عمق به نگرنده عرفانیِ من این 

: نیسات شریعت و مناسک انجام در الزاماً که حقیقی عبادت قصد به است؛ آمده تزیار به دیگر قصد 

 بناد در دهاد؛نمی حاج اعمال به بهایی چندان او ؛(12 همان:) «جست باید سن  در را ماورایی عظمت»

 از. خوابنادمی خاود لاوازم کناار کاه انسافرهم دیگر خوابد، برخالفمی بامپشترو   نیست، دنیا مال
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 شادن نزدیاک مدلول بر است یدالّ سفر، لوازم کنار در نه و بامپشت در راو  خواب شناسی،شانهن منظر

 متاا  مادلول بار اسات یدالّا خاود سافر لاوازم که همچنان. است آسمان آن نشان و نماد که خداوند به

 دکنامی یتلقّا «خا،» را خاویش خویشتن. نامدمی میقات در خسی را خود که روست همین از. دنیو 

 .است شده کالمهم او با خداوند که

 از رویاداد  کاه است آن شود،می مطر  عرفانی -دینی  «من» با پیوند در که دیگر  انگیزدرن  کتةن

 زماانی همان شود؛می روایت پگاه ساعات در و سحر در است، شده برگرفته آن از کتاب عنوان که متن

 :  شودمی مکشوف عارفان بر الهی یاتتجلّ که

 آرزومنااد  حاادیث گفتمماای باااد بااا حرساا
 

 خداوناد  الطاف به شو واثق که آمد خطاب 
 

 ماتن ایان باا تعامال در مخاطب ذهن برا  و شودمی برگزیده کتاب عنوان که است وقت همین دل از و

 :  شودمی تعری  سویی و سمت

 - خویش برا  ا مهزمز به -خواندم  داشتم بر از که شعر هرچه ابدیت، آن و آسمان آن سق  زیر» 

 «میقاات» باه و اسات «خسی» تنها که دیدم و دمید سپیده تا نگریستم خود در توانستم که تردقیق هرچه و

 هار در «میقاات» و. زمان اقیانوس یعنی است، ابدیت «وقت» که دیدم و. «میعاد » به و «کسی» نه و آمده

 (.111 همان:) «خویش با تنها و. هرجا و ا لحظه

 از یکای کاه گیاردمی دربار را هاییریزگزاره ترامتنیت، گزاره کالن 1ژنه ژرار ها دیدگاه براساس 

 اسات مطلبای عناوان، ژناه، نظار از. شودمی شامل را متن پیرامونی عناصر تمام که است 2پیرامتنیت هاآن

 آنچه اامّ ؛رددا دربر هم را انتشارات یا نویسنده نام نظیر دیگر  عناصر که عنوان صفحة رو  شده چاپ

 را آن تاوانیممی چگوناه کاه معنا بدین است، آن با تعامل چگونگی بارةدر پرسش است، مهم عنوان در

 (. 61: 1363 ژنه،) بخوانیم؟ اصلی متن با مواز  و پذیرتأویل و تحلیلی متنی مقام در

 یاک دریافت و گرفته قرار متن آستانة در که است عناصر  آن گرنشان» پیرامتنیت تر،دقیق بیانی به 

 (.121: 1913 آلن،) «کنندمی کنترل و دهیجهت را خوانندگان سو  از متن

 نامه،پیشاکش کتااب، عناوان شاامل درونی پیرامتن عناصر ؛باشد درونی یا برونی تواندمی پیرامتنیت 

 مقاام در عناوان اه،دیادگ این بر تکیه با. اندگرفته دربر را متن پیرامون که هستند دیگر  موارد و مهمقدّ

                                                           
1. Gerard Gennette 

2. Paratextuality 
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 ماتن دنیاا  به ورود در خواننده راهنما  تواندمی که یابدمی را ا گذرواژه حکم کوچک، پیکرة یک

. شاوندمی همادیگر لمکمّا ا ،گوناه باه و یابنادمی دیالکتیک ا رابطه متن و عنوان حقیقت، در. باشد

 در اش،خودکارشاده و متاداول معناا  بار عاالوه «خ،. »نیست مستثنا قاعده این از نیز میقات در خسی

 و دهادمی ساوق خودشاکنی و فروتنای ها مادلول سو  به را مخاطب ذهن داللتمند، عنصر  جایگاه

 یظرفیّتا دیگار، یدالّا مقاام در نیاز «میقاات» واژة. ساازدمی متباادر ذهان به را عرفانی -دینی  ا مایهبن

 حضارت و خداوناد میاان معروف الهی میقات سو  بهرا  ذهن حقیقت در و دارد دینی عدبُ در دنداللتم

 این با شدن درگیر ضمن ذهن ترتیب، بدین(. 119/ اعراف) «جدذدَمااجداادام و دىاذ م  قدات ندرا» :دهدسوق می موسی

 -دینای  آن، غالاب مایاةدرون و موضاو  کاه کنادمی آمااده متنی دنیا  به ورود برا  را خود دال، دو

 .است شده نگاشته معروف دینی مکان ،«همکّ» در سفرنامه این اینکه هخاصّ است؛ عرفانی

 را انگااره ایان نیاز ماتن ابتادا  در شاده وارد قاولنقال ،(کتااب عنوان) پیرامتنی عنصر این کنار در 

 و گرفتاه قارار اصالی پیکارة مجاورت در که است دیگر  پیرامتن خود نیز قولنقل این. کندمی تقویت

 ایان باا گشااییم،می را کتااب کاه زماانی. ساازدمی آماده متن دنیا  به ورود برا  شپی از بیش را ذهن

: گفات کای «عناه اهلل رضای» آیادمی و  از و -: »شویممی مواجه المحجوب کش  از هجویر  سخن

 بسایار جان، ایان از هاسان  مان کای. نیسات مقباول حج گفتم. دیدم مفرد خانة شدم همکّ به بار یک

 ساه باار. نیسات توحید حقیقت هنوز کی گفتم. دیدم خانه خداوندِ و دیدم خانه. برفتم یگرد بار. امدیده

 و ندیدیی را خود اگر بایزید یا( کی) فروخواندند سرم به. نه خانه و دیدم خانه خداوند همه. برفتم دیگر

 توباه گااهآن. باشای مشار  بینای را خاود و نبینی عالم همه چون و. نبود  مشر  بدیدیی را عالم همه

 از خوانناده ساان،بدین(. صافحه : بدون1931آل احمد، « )- کردم توبه نیز خود هستی دیدن از و کردم

 هام منتقاد منِ یحتّ و هست نیز چنین که باشد متن در عرفانی هاییتصویرپرداز  منتظر باید آغاز همان

 .یابدمی بروز و نمود متن در غایت این به خدمت در و سیاق در

. کناد کشا  توانادمی را  تعادّدم ماوارد خوانناده و است آمده فراوان متن در عرفانی منِ قمصادی 

 باه کاه اسات امااکنی از راو  بازدیادها  یاباد،می نمادین ا جنبه که عرفانی من این مصادیق از یکی

 ؛کنادمی دیادباز  تعدّدم مساجد از راو . اندارتباط و پیوند در عرفانی و دینی میراث با انحاء از نحو 

 ها جن  وقو  محلّ که اماکن از بسیار  به قبا؛ و فتح بی،النّ مسجد الغمامه، ابوبکر، اباذر، مسجد نظیر
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 یدالّا و نشاانه خاود هام بازدیادها ایان. کندمی بازدید را هاآن نزدیک از و رودمی اندبوده اسالم صدر

 . اندعرفانی منِ مدلول بر دیگر

 انتقااد طریاق از آن جا جا  در و داستان سطح در ،راحتی به منتقد من ویرتصا هرچند حقیقت، در 

 باه خودشاکن عرفاانی مان تصااویر مقابل، در اامّ شودمی دیده گوناگون ها تملّ و افراد به ریشخند و

 بایاد هاا،آن به بردن پی برا  که اندیافته گسترش و شده منتشر متن در طور  زیرکانه، و رندانه ا شیوه

 . کرد بیشتر  تدقیق

 تصویر منفی جوانب کردن برجسته ،«من» این تصاویر ساختن نمایان برا  راو  ها مکانیزم از یکی 

 و آناان باودن ساوداگر و گرا ماادّ حاجیاان از بسایار گفتن سخن با راو  که معنا این به. است دیگر 

 از - اصالی سارزمین صااحبان در چاه و حاجیاان در چاه هااویوگی این 1ساز برجسته اصل بر بنا اساساً

 .است کرده تقویت را خودشکن من عرفانی تصویر - آن شهروندان تا گرفته عربستان حاکمیت

 و آرام صاورتی باه نیز خودشکنی به خودبینی از آن انتقال و عرفانی من این دگرگونی آن، بر افزون 

 و رفاتن حاج دیگران که گویدمی نخست صفحات در آنکه از پ، راو . گرفته است انجام نامحسوس

 وضاعیّت بعاد، صافحات در نادارد، موضاو  این به اعتقاد  نیز خود و کنندنمی باور را او خواندن نماز

 کمدسات ه،لیّااوّ دگرگونی نوعی دچار ،جدید شرایط از رمتأثّ راو  و نمایدمی عرضه را متفاوتی کامالً

 هایچ و کاردممی ساالم هماه باه که داشتم حالی انچن صبح امروز و: »شودمی شریعت ظاهر  سطح در

 دارم و مانم این که شدنمی باورم هنوز پریروز و دیروز. گرفتن وضو در ادا یا نماز؛ برا  ریا از احساسی

 گفتممای وقتای صابح: »دیگار جاایی در و(. 12 هماان:)« آورممی جا به را دینی ادب یک دیگران عین

 بارا  و کردنادمی طاواف ماردم و باود روپیش ضریح. خوردم تکان مرتبه کی «يبهراالذن رت ا الماعل ر الذ  ا»

... بگیرناد جلاو حارام فعال از که زدندمی جوش مدام هاشرطه و رفتندمی باال هم کول و سر از بوسیدن

 در خسای در ،فارد  مانِ ساان، بادین(. 19: هماان) «گاریختم مسجد از و گرفت امگریه مرتبه یک که
 .دارند متن در بازنمودهایی و تصاویر کدام هر که عرفانی منِ و منتقد منِ: رددا وجه دو میقات

  جمعی و نوعی «من». 5-9-5

 از و اسات منتقاد ساو یاک از کاه فارد  مانِ. ایمگرفته قرار آن وجه دو در من یک برابر در ما اکنون،

 و ناوعی مان شود،می دیده متن در آن تصاویر که «من» ،مدوّ دستة اامّ. است عرفانی -دینی  دیگر سو 

                                                           
1. Foregrounding 
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 انهموطن و انسفرهم سو، یک از جمعی و نوعی منِ این است فرد  منِ آن با تقابل در که است جمعی

 مقاام در را مسالمان ملال دیگار و عربستان دیگر، سو  از و گیردمی دربر او تبارانهم مقام در را راو 

 شاهرها  از کاه انیسافرهام واقاع، در. هاددمی قارار جمعای و ناوعی من مجموعة در راو  کیشانهم

 ایان در کاه مسلمانانی تمامی نیز و آورند جا  به را حج فریضة تا اندآمده راو  همراه به ایران مختل 

 قارار نوعی منِ مجموعةزیر در توانندمی ،فرد  منِ با یکیشهم به توجّه با کنند،می شرکت دینی مراسم

. دهد قرار ایرانی من کنار در را آنان آورد تااین امکان را فراهم می ،آنان بودن مسلمان ویوگی و گیرند

 از مختلا  ها گوناه باه راو  و گیرندمی قرار راو  انتقاد تیز تیغ زیر همواره نوعی من از وجه دو این

 یزانتقادآم تشدّ به نوعی، من مقام در عربستان از راو  تصاویر نمونه، برا . کندمی تصویرپرداز  آنان

 بااالیش و سایمانی ةپایا یک رو  بر درآمده؛ زمین از آب شیر یک چادر ، شش پنج هر برا : »است

 (. 121همان: ) !«المعظم الملک هدیه که فراوان ةافاد و پز

 یاک ماا، مجااور چاادر زیار: »دارد انتقااد  یمااهیّت باز دهد،می دست به هالبنانی از که تصویر  یا 

 از حاال هماان در و. ]...[ قبحای احسااس هایچبای و. عام مأل در. کردندمی از بورق لبنانی جوان دسته

 رادیاو مزقاان صادا  باود، بااال هام چادرشان دامن و کردندمی باز ورق صبح که هالبنانی چادر همان

 درآوردن سار بارا  کاه هستند هاپاکستانی این جالب و: »هاپاکستانی تصویر یا ؛(116 همان:) آمددرمی

 و شاودمی وارد کاولی ةدسات یاک باه کاه ا غریباه عاین. کنندمی پا و دست سخت اسالمی، ملل نمیا

 حجااج فقیرتارین هایمنی این که نمایدمی چنین: »هایمنی همچنین(. 113همان: ) «کند باز جا خواهدمی

 کاه هساتند هاامینه منا، کشتارگاه اطراف و ؛غذایی فقر با و ؛الغر بدجور  و پوره و پاره همه. اندعالم

 دیاد خاواهیم که گونههمان که انتقاد این با و نگاه، این با(. 111همان: ) «دارند ضیافتنی روزه سه دو این

 بیشتر نوعی منِ مثابة به مسلمان ملل دیگر و عربستان کردن یتلقّ امکان گیرد،می انجام اصال  جهت در

 را آن ی کنایم،تلقّا فرهنگایبرون دیگر  آنکه از پیش را عربستان تا انگیزدبرمی را ما و شودمی تقویت

 .دهیم قرار نوعی منِ مجموعة در

 دیگار  از بایش فرهنگایبرون دیگار  پیشاین، ساطور در پااژو هنار  دانیال ساخن به بنا ،هرچند 

 انادکی اهمّیّات نیز فرهنگیدرون یا نوعی من که گفت توانمی آن، تبع به و دارد اهمّیّت فرهنگیدرون

 اهمّیّات ،ماتن ایان در فرهنگایدرون یاا نوعی من به پرداختن و توجّه که داشت نظر در باید اامّ یابد،می



 1931، پاییز 13نامة ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارة / کاوش16
 

 از بخشی و سهیم است عرفانی من آن، از بیش و منتقد من ساز برجسته در که گیردمی آنجا از را خود

 متنای عناصار منظار، نایا از اسات؛ شاده ساپرده نوعی من به عرفانی و منتقد من ساز برجسته تمسئولیّ

 ساختن قمحقّ برا  را خود اجزا  تمام واراندام تیّکلّ یک مقام در متن و یابندمی ارگانیک کارکرد 

 .گیردمی کار به ساختار به بخشیدن تقوّ و محتوا

 دیگری . تصویرشناسی9-5

 دو باه خاود هام ر دیگا شد، بند دسته نوعی منِ و فرد  منِ گونة دو به که من بر عالوه آمد، چنانکه

 :است شدنی تقسیم دسته

 فرهنگیدرون دیگری .9-5-9

/ راو  باا سارزمینی/ زباانی/ فرهنگی پیوند در که است فرهنگیدرون دیگر  نخست، وهلة در دیگر 

 سارزمین باه راو  باا که هامازنی اصفهانی و ها،کاشانی ها،اراکی قبیل از راو  انهموطن. است نویسنده

 شوندمی یتلقّ هایی«دیگر » همگی دارند، اندیشگی و فکر  تضادها  و هاتقابل او با و اندآمده وحی

 قارار «ناوعی مان» مجموعاة در زاویاه، یاک از انهموطنا ایان پ،،. دارند راو  با واحد  فرهن  که

 رو آن از فرهنگایدرون دیگار ِ این. «فرهنگیدرون دیگر ِ» مجموعة در دیگر ا زاویه از و گیرندمی

 باار ایان را خاود کارکرد گیرد،می قرار اشعرفانی و منتقد وجه دو در فرد  منِ با تضاد و تقابل در که

 ناه را پااژو نظر مورد فاصلة و کندمی حفظ فرهنگیدرون جمعی من نه و فرهنگیدرون دیگر  مقام در

 از مساتقل فکار  هاا نظاام باا واحد فرهنگی نظام یک درون در بلکه فرهنگی نظام دو ةحوز در صرفاً

 .سازدمی قمحقّ( سوداگر مسافر و گراصال  راو ) همدیگر

 فرهنگیبرون دیگریِ .9-5-5

 درباارة پااژو دانیال تعریا  دقیاق مصاداق که است «فرهنگیبرون دیگر ِ» متن، این در مدوّ «دیگر »

 آل ماتن در فرهنگینبرو دیگر . است تصویرشناسی مطالعات در فرهنگی ها نظام میان معنادار فاصلة

 و... و هااآفریقایی ها،مصر  ها،سور  ها،عربستانی قبیل از گیردمی دربر را مسلمان ها تملّ هم احمد

 دارند، قتعلّ بیگانه سرزمینی به که رو آن از مسلمان ها تملّ. هاآمریکایی و هااسرائیلی و هااروپایی هم

 کایشهام) زاویه یک از که مسلمانانی سان،بدین و گیرندیم قرار فرهنگیبرون دیگر  مجموعةزیر در

 سارزمین باه قتعلّا) دیگار ا زاویاه از و اکناون گرفتناد،می قرار «نوعی من» مجموعة در( راو  با بودن

 .  شوندمی یتلقّ فرهنگیبرون دیگر  ،(بیگانه



 11/  از جالل آل احمد خسی در میقاتشناسی دیگر  در ادبیّات خود  با تکیه بر داستان تصویر
 

 مصار ، تار ، ،ساور  نظیار اسات متناوّ  اثار ایان در هرچناد فرهنگای،برون دیگر  از نو  این 

 مساتقیم تصاویرپرداز  طریق از نویسنده که است عربستان همان غالب عنصر اامّ ملل، دیگر و آفریقایی

 رفتاار) رفتارهاا طریاق از یا جوانان با وگوگفت طریق از دهد؛می دست به آن از تصاویر  حضور ، و

 تصااویر (. حاج برگازار   بارا عربستان دولت اقدامات) آن عملکرد توصی  رهگذر از یا( هاشرطه

 را خواننادهنگااه منفای  که هستند ا منفی تصاویر همگی کند،عرضه می دیگر / عربستان از راو  که

 کند.دربارة آن تشدید می

 حاج بارا : »کنادمی تصاویرپرداز  چناین حاجیان امور سامان دادن در عربستان، از انتقاد در راو  

 تعلیماات ترین،بادو  ترین،درماناده به اندکرده رها را حج امر. ستنی فراهم قبل از تشکیالتی نو  هیچ

 و جورناد یاک همه هااتوبوس اینکه تشکیالت، از خبر  تنها. اجتماعی ها الیه فقیرترین و ترینندیده

 الملاک الباد دو هار اصالی ساهام صااحب و ؛دیگار یکی و «التوفیق. »شرکت دو به قمتعلّ و رن  یک

 (.91همان: !« )المعظم

 کاه اسات دریان بلکاه. بگذارناد «نئون» جا  موشی چراغ که نیست درین بحث: »دیگر جایی در یا 

 و بدهناد سافارش هااکمپانی همان به الم  از خاص،طرحی و  ، شکلنو  عظمتی چنان برا  نباید چرا

 عاوالم یعنای هست اینکه! «پنسیلوانیا»  عادّ ةکنندمصرف یک خدا ةخان یحتّ اینکه نه و! صیتشخّ آخر

 (.111: همان) «آلودن هاکمپانی منافع به را غیب

 ساعود  حکومات و: »اسات افکنده سایه داستان تمام بر عربستان/ دیگر  از منفی تصویرساز  این 

 عیاد اعاالم عناوان باه بعاد و «اهلل اال اله ال» نوشته باالش و گذاشته شمشیر یک پرچمش سبز ةزمین رو 

 (. 111: همان) «گرفت؟ را دنیا شمشیر به اسالم بگویی خواهیمی یعنی اندازد؛می توپ قربان

 باه تاو! کعباه دارپرده حاال و خیزنفت اراضی صاحب وهابی، ةقبیل یک: »سطور همان ةادام در باز یا 

 (.همان) هیچ دیگر و نفتی بانلوله فقط اکنون حاال و کرد  اخراج را هاهاشمی «آرامکو» کمپانی طفیل

 باه بمخارّ شاید و گزنده و تند نخست وهلة در دیگر ، از هم و نوعی منِ از هم انتقاد این ،هرچند 

 اصاال  اندیشاة در کاه خواهاصاال  روشانفکر یاک مقاام در راو  که است آن واقعیّت اامّ برسد، نظر

ال و احاو اوضاا  بهباود و اصاال  پای در گزناده انتقادها  این با است، اسالمی بالد و خویش سرزمین

 کاه هرجاا و ماتن ال الباه در راو  کاه روسات هماین از. اسات وحی سرزمین ویوه به مسلمان جوامع
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 ایان بنیاادین محاور کاه حاج امار در ویاوه باه معضالت حلّ برا  هم راهکار  و پیشنهاد یابد، فرصت

 . دهدمی ارائه است، سفرنامه

 تمسائولیّ ایان و بپردازناد حاج یریتمد به مسلمان کشورها  از ا مجموعه باید که است معتقد او 

 ایان کاردن المللایبین جاز نیسات ا چااره: »باشاد حاکمیات یاک و کشاور یاک دست به نباید کالن

 ملال نماینادگان از مشاترکی هیاأت اختیاار در را هااآن ةادار و. منای و عرفات و مدینه و همکّ. «مشاهد»

 باه و کردن تأمین را مخارجش حج درآمد محلّ از و درآوردن سعود  عرب اختیار و گذاشتن مسلمان

 (.21 همان:) ...«و گذاشتن تیملّ هر از راهنما سعود  ةشرط و پلی، جا 

: دهاادمی تعماایم مساالمان زیااارتی شااهرها  دیگاار دربااارة را حاالراه ایاان ،دیگاار جااایی در راو  

 و ر  و بغاداد باه سایدنر باا اسالم که همچنان... شاناداره و زیارتی شهرها  اسالمی کردن المللیبین»

 بادویت ایان کماک باه بایاد نقاط این تمام از هم حاال شد؛ اسالم آندل، و بخارا و اسکندریه و دمشق

 (.121: همان) «شتافت «موتوریزه»

 ایان و: »دهادمی ارائاه دیگار  حلّراه است، گوسفندان کردن قربانی شاهد که آنجا همچنین راو  

 کشاتار این تمام و کردندمی هتهیّ داریخچال کامیون تا ده اگر شدمی چه آخر! رفته هدر به عظیم قربانی

 دو کشاتی یک در را همه و( نیست هم راه کیلومتر صد هجدّ تا منا از) بردندمی هجدّ به ساعت در هم را

 عاالم فقارا  بارا  و کاردن؛ ساود نماک و منجماد و کردن کنسرو و پختن به انباشتندمی تنی هزار سه

 ساایاق در فقااط نااه دیگاار ، و نااوعی ماانِ از راو  انتقادهااا  بنااابراین، (.162همااان: ) «رسااتادنف هدیااه

 هماان کاه کنادمی دنباال را دیگار  هادف و کاارکرد بلکاه عرفاانی اسات، فارد  مان ساز برجسته

 .است مسلمان جوامع فرهنگی اجتماعی شرایط بهبود برا  تالش و جوییاصال 

 کاه شودمی روروبه دیگر  از ا گونه با خواننده فرهنگی،برون دیگر  تصویرساز  از دیگر بُعد  در

 بارا  «مسایحی» صافت بار راو  نهاادن انگشات. کنادمی یاد «مسیحی غرب» عنوان تحت آن از راو 

 «دین و کیش» در را دیگر  و خود میان تفاوت وجه تریناساسی راو  که دهدمی نشان «غرب» معرّفی

 دیگار  ایان گفتایم، کاه گوناههمان. کنادتصویرپرداز  می و نگردمی مسائل به ظرمن این از و بیندمی

 هاا نظام ها فاصاله و تضاادها درباارة پااژو هنار  دانیال اندیشاة هماان واقعای نمایانگر فرهنگیبرون

 :است فرهنگی
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 یبااترینز. نعناا زمردگون سبز  و نان ةبرشت سفید  و چا  عسلی رن  با نیمرو، آمیختة سفیده زرد »

 (.11 همان:) «!آرامکو» مار  با حلبی سینی یک در اامّ. دارم یاد به تاکنون که ا سفره

 شارق، در خطرناا  قلب و: »سازدمی نمودار طریق این به دیگر جایی در را تصویرساز  این راو 

 (.191: همان) «هایشدست نفتی ها شرکت دیگر و «آرامکو. »است خارجی دار سرمایه

 کاه گفات بشاود شااید: »دارد نظار نیز جوانب و ابعاد دیگر به اامّ است، آمده حج سفر به رچنده او 

 مشاغول عجاب سافرهاهام حضرات و عالم ها کارخانه تمام برا  است کنآب بنجل یک حج مراسم

 (.191 مان:ه) «خریدند

 اقتصااد  و صانعتی عدبُ به خود ها تصویرپرداز  در راو  که دهدمی نشان تصاویر این بر درن  

 عرضاه فرهنگایبارون دیگار ِ از متفااوتی تصاویر اداماه، در اامّا. ساازدمی برجسته را دارد و آن توجّه

 خاود بارا  العیوبی ارستّ ،یلاسرائ از بدجور  غرب که کردممی فکر این به شدم جدا که ازو: »شودمی

 حضااور در اعااراب تااا عرباای، ها ینساارزم دل در اندکاشااته را یلاساارائ. اختفااایی ةوساایل یااا. ساااخته

 از یلاسارائ درخات کاود و آب کاه نباشاد رمتاذکّ و را اصالی مزاحمت کنند فراموش او ها مزاحمت

 (. 196-192 همان:) «آمریکایی و فرانسو  ها سرمایه. آیدمی مسیحی غرب

 فرهنگاینبرو دیگار  ماهیّات از دیگار بخشای و شاودمی ظاهر سیاسی عدبُ تصویرپرداز ، این در 

 ماتن در ویوگای دو باا آن مسایحی غربای معنا  در فرهنگیبرون دیگر  تصویر پ،،. شودمی آشکار

 یااک مقااام در مساایحی، غاارب سیاساای، عاادبُ در. اقتصاااد  تصااویر و سیاساای تصااویر: شااودمی ظاااهر

 مان/ مسالمان کشاورها  باه را اسرائیل هم که است شده تصویرساز  بمخرّ عنصر یک و استعمارگر

 و اقتصااد  سایطرة تحات را مسلمان جوامع خود، ها تکنولوژ  و تولیدات با هم و است کرده حمیلت

ت شادّ دیگار  و مان میاان تضاادّ کاه اینجاسات در. است درآورده خود تحت کنترل سیاسی نتیجه در

 او ر کاه کندمی نماییجلوه فرهنگیدرون دیگر  یک مقام در عربستان هم، میزان همان به و گیردمی

 .کندمی انتقاد آن از هم تعلّ همین به و هست نیز آن اصال  اندیشة در

 آن، منظار از کاه دهادمی ساوق ساعید ادوارد پسااساتعمار  نقاد و هااندیشاه ساو  به را ما امر این 

 باازار  را آن و نگردمی شرقی/ استعمارشده به فرادستی و استعالیی نگاهی با همواره غربی/ استعمارگر

 فاساد و منطاقبای» کاه بینادمی فرهنگای را آن همچنانکه بیند؛می خود تولیدات و کاالها مصرف برا 



 1931، پاییز 13نامة ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارة / کاوش21
 

 و اندیشایدن باه قاادر او ؛(31 :2116 ساعید،) است «متفاوت» و دارد کودکانه[ رفتار ] و است( گمراه)

 .کرد تحمیل آن به را خود تولیدات باید و است ماندهعقب همواره و نیست تولید

 شده تصویر با ارتباط و تصویرپردازی واع. ان1-5

 بناد طبقه را تصااویر تصویرشاده، باا تصاویرپرداز ارتباط کیفیت بر تکیه با تصویرشناسی ها پووهش

 و فرهنا  آن درباارة تصویرسااز  باه بیگاناه، سارزمین باه سافر باا راو  اگار اساس، این بر. اندکرده

 ا گوناه باه ارتبااط این صورت، این غیر در. بود هدخوا حضور  آن، تصویر  گونة بپردازد، سرزمین

 تصاویرپرداز  طبیعتااً(. 191 و 123 :1911مطلاق،  ناامور) باود خواهاد ترکیبای یاا بیناافرد  یا بینامتنی

 و دارد بیشاتر  اهمّیّات م،دوّ ناو  از تصویرپرداز  با مقایسه در بیگانه سرزمین در حضور یعنی نخست

 فرایناد ایان در دیگار  از تصویرپرداز  در راو  ها گزینش که برد یاد از دنبای اامّ است؛ باورپذیرتر

 امار  باه دیادار  امار یک تبدیل حقیقت در و واقعیّت بازتولید نوعی تصویرپرداز  چه،. است دخیل

 دسات کشاد، تصاویر باه خود متن در را دیدار  امور تمام تواندنمی راو  که آنجا از و است نوشتار 

 .گزیندبرمی بیند،می ترمهم خود هدف و غایت به خدمت در را آنچه و زندمی گزینش به

 در کاه شاودمی بناد طبقه حضور  ها تجربه شمار در ،میقات در خسیمتن  بند ،تقسیم بنابراین 

 قارار خواننادگان رو پایش را خاود مشااهدات و یافتاه حضاور بیگانه سرزمین در مستقیماً نویسنده آن

در بازنمودهاا  مختلا  آن، « دیگار »ناوعی و « مان»ان که نو  تصااویر ارائاه شاده از همچن .دهدمی

سازند کاه ر را نمایان میا ، تصاویر  پایداهستند. این تصاویر بسته و کلیشه ا  و بستهتصاویر  کلیشه

 اناد و از یاک نسال باه نسالیفرهنگی دیگر ریشاه دوانده ت و فرهن  دربارةتاریخی یک ملّ در حافظة

نگااه و نگارش گیرناد کاه شوند. این نو  تصاویر در برابر تصاویر باز و متفاوتی قرار میدیگر منتقل می

ت را برخالف جریان عمومی تصاویر موجود در یاک فرهنا  یک فرهن  و ملّ نویسنده/ شاعر دربارة

و یاا  شاودفرهنا  دیگار منجار می باه تغییار نگارش فرهنا  خاود  درباارة دهند و معماوالًنشان می

 زند.ت رقم میبازخوردهایی را در میان یک ملّ

 زیار نماودار اسااس بار میقاات در خسای در را «دیگار » و «مان» اناوا  تاوانمی آماد، آنچه بر تکیه با

 : کرد بند صورت
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 . نتيجه9

تواناد بخشای از فرایناد کشا  ادبیّاات تطبیقای می مقام یک رهیافات مطالعااتی در حاوزة . تصویرشناسی در1

ها  موجود در متون ا  دیگر بکاود و با پرداختن به تضادها و تقابلها  ادبی متن را از زاویهها و تواناییظرفیّت

ا ، در حاوزة رشاتهة یک رویکارد میاانادبی، تعارضات فرهنگی را بازجوید. از این منظر، تصویرشناسی به مثاب

 کند.ادبیّات تطبیقی عمل می

 کوشیده طریق این از و جمعی من و فرد  من نظیر است؛ داده ارائه ،«من» از متنوّعی تصاویر ،میقات در خسی .2

 سارزمین در او حضاور و همکّ به نویسنده سفر. نماید واکاو  دیگر منظر  از را «من» این هویّت و ماهیّت است

 بناابراین، است؛ ادهد سوق گرادین من سو  به گریزدین من از را او و شده او فرد  من دگرگونی باعث وحی،

 سو  به منتقد من از را فرد  من که است راو  فرد  من در بنیادین تغییر  و لتحوّ شاهد ،اثر این در خواننده

 .است داده حرکت عرفانی من

 این اامّ است، گذرانده خود انتقاد تیز تیغ زیر از را فرهنگیبرون و درون عناصر هرچند متن، این در منتقد . من9

 دنباال را هادف دو آن، فرهنگایبارون و درون نماود دو در «دیگار » از نیز و جمعی «من» از فرد  «من» دِانتقا

 او، در روحای هاا دگرگونی و همکّا باه راو  سفر به توجّه با که «عرفانی من» ساختن برجسته نخست: کندمی

 هاسرزمین برا  و خویش مملکت را ب جوییاصال : مدوّ تر باشد؛ملموس «من» این دارد حضور انتظار خواننده



 1931، پاییز 13نامة ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارة / کاوش22
 

 درباارة مسالمان فارد نقش سان،بدین تا مسلمان جوامع قبال در راو  اجتماعی پذیر مسئولیت و اسالمی بالد و

 پایان برا  را راهکارهایی ،نویسنده شود. بر همین اساس، نمایانده( بیرونی امور) اشجامعه و( درونی امور) خود

 من» از منفی تصویر  هرچند فرد  «من» ترتیب، بدین. دهدمی ارائه اسالمی جوامع و فرار ها چالش به دادن

 .جوستاصال  باشد، بمخرّ آنکه از بیش «دیگر » و «من» میان تضاد این اامّ دهد،می ارائه «دیگر » و «جمعی

 انتقااد آن از تشادّ باه راو  و شاده تلقای بیگاناه نخسات وهلة در هرچند نیز متن در شده تصویر «دیگر ». 1

 «مان»باه  صارفاً جویی،اصاال  ایان تاا گیاردمی قارار نیز «من» چتر زیر در «دیگر » این حقیقت در اامّ کند،می

 «مان» میان ظاهر  تضادها  گفتیم، چنانکه هم، تعلّ همین به و. یابد تعمیم نیز «دیگر » به بلکه منحصر نماند،

 سامت باه اثار و شاودمی کاساته تضادها این تشدّ از زیرین الیة در اامّ است، شدید رویین ةالی در «دیگر » و

 .کندمی حرکت هم دیگر  اصال 

 از راو  کاه معنابادین اسات؛ «مان» باه «من» از راو  واردایره حرکت نوعی واقع در میقات در خسی . سفرنامة2

 از حرکات ایان و یابادمی دسات «مان» از بهتار و بیشتر شناختی به ،«دیگر » نیز و «من» از تصویرپرداز  طریق

 نقطاة باه بازگشات یعنای شود؛می منتهی راو  بهتر «شناسیمن» به نهایت در عربستان،/ «دیگر » به ایران/ «من»

 .ترکامل و بیشتر شناخت و آگاهی با بار این اامّ آغازین

 باه سافر باا راو  آن، در هک است حضور  تجربة ةگون از بیگانه فرهن  با راو  گیر ارتباط نو  و ماهیّت. 6

 تصااویر هماان شاده داده دست به تصاویر اینکه کما. است پرداخته آن دربارة تصویرپرداز  به بیگانه، سرزمین

 از ا کلیشاه تصاویر این که فرق این با دارد، «دیگر » دربارة احمد آل آثار امروز خوانندة که هستند ا کلیشه

 . است پذیرفته انجام شده یاد «دیگر » در دگرگونی و ییرتغ ایجاد و اصال  سیاق در «دیگر »

 رویکردهاا  و هاتئور  از گیر بهره تطبیقی، ادبیّات تصویرشناسی مطالعات در ضرور  ها گزینه از . یکی1

 اناد،آمده ماتن اصالی هادف سایاق در کاه را ماتن در موجاود ها پتانسیل هاآن رهگذر از چه است؛ ادبی نقد

 نظیار ینظریّاات بر تکیه و شناسینشانه پیرامتنیت، نظیر هاییمقوله از گیر بهره آمد، چنانکه. کرد توان کش می

 و ادبای عدبُ تقویت در بعد مرحلة در و تطبیقی ادبیّات مطالعات از رهیافت این تقویت در تواندمی ساختارگرایی

 .باشد اثرگذار تطبیقی ادبیّات ا رشتهمیان

 واکاو  و تصویرشناسی منظر از فارسی معاصر و کالسیک ادبی متون بازخوانی ضرورت ضرحا پووهش . بنابر1

 ادبیّاات مطالعاات از رهیافات ایان ساان،بدین تاا شودمی احساس پیش از بیش هاآن در شده ارائه تصاویر دقیق

 .گردد تقویت کشورمان در تطبیقی

 کتابنامه
   هاالف: کتاب

  کریم قرآن 
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  .فردوس: تهران ، چاپ چهاردهم،ميقات در خسی؛ (1931)جالل  احمد، . آل1

  .مرکز: یزدانجو، چاپ سوّم، تهران پیام ترجمة ،بينامتنيت ؛(1913)گراهام  . آلن،2
 اب العرب.اد التّ  ولی، دمشق: ات  األ ةبعالط   ید،ان الس  غس   ةترمج ،لملقا ندبالذعاماجالأل(؛ 7991) باجو، دانییل هنری. 3
 اب العرب.التّ   اد، دمشق: منشورات ات  دبالملقا نلألامقا ذاتاتط  ق  ا (؛ 0222) همحود، ماجد. 4
ررر(؛ 0222) سععععید، ادوارد. 5 ولعععی، الرعععاهره: رنشععع  ل نشعععر األ ة، الط بععععحممعععد ننعععاي ة، ترمجعععومللال  شرررولملالملفررراه بالذلوذ ررر اذلش 
 الّوزشع.و 
، ابو الط یب املّن. 2 بعووت: دار  ،ولعیاأل ةانی، الط بعع، اجلعء  ال  عيالربقعوق نبعدالرمح شعر  ،  نيبلمل يبالذط   با.دتولنا(؛7991)ّب 

 التّاب العربی. 
 ة، الط بععععي، انّنعععی  ععا: شوسععع البرععانهباجمعررادنالجلرروهومرروج الذررر  ا(؛ 0277) بععع  انسععن ي، ابععو انسعع  ن ععياملسعععود. 1
 . ا  العريولی، بووت: دار احیا  الت  األ
چااپ هفاتم،  دبیرسایاقی، دمحمّا دسایّ کوشاش به ،اشعار دیوان ؛(1931)قوص  بن حمدا دامغانی، . منوچهر 1

 .زوار: تهران

 .افراز: ل، تهران، چاپ اوّکاغذی هایگل و پپر ؛(1931)مسعود  . میناو ،3

   تب: مجالّ
، دانشکدة طبيقینامة ادبيّات تکاوش، «تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب»(؛ 1931. افضلی، زهرا )11

 .22-21، صص 11ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه راز  کرمانشاه، سال پنجم، شمارة 
، 19 ، شامارةمـهعالّ ةفصـلنام، «شگرد تصویرساز  از دیدگاه ادبیّات تطبیقای»(؛ 1916. انوشیروانی، علیرضا )11

 .12-19صص 

فرهنگسـتان  نامـة نامـةویژه، «ایرانای ه نویساندةیک شهر غربی، در آثاار سا تصویر»(؛ 1913. دادور، ایلمیرا )12

 .192-111، صص 1 ل، شمارةاوّ دورة ،)ادبيّات تطبيقی(
 ادبيّـات نامـةکـاوش ،«بهاار و شاوقی شعر در غرب و شرق سیما  تصویرشناسی» ؛(1931)صابره  . سیاوشی،19

 .12-21 ، صص1 شمارة ،مدوّ سال کرمانشاه، راز  دانشگاه انسانی علوم و ادبیّات دانشکدة ،تطبيقی

 و زبـان پژوهشـنامة ،«فارسی شعر منشور در چین» ؛(1913) بوبین کو  و علیرضا پورشبانان شیرزاد؛ . طایفی،11

 .161-191 ، صص(12 پیاپی)، 9 شمارة چهارم، سال ،(گویا گوهر) فارسی ادب
 ادبیّاات در هنار  و ادبای نقاد روش یاک معرّفای تصویرشناسای، بر درآمد » ؛(1911)بهمن  مطلق، . نامور12

 .191-113 ، صص12شمارة  م،سوّ سال ،تطبيقی ادبيّات مطالعات ةفصلنام ،«تطبیقی

 ماوده ترجماة ،«فارسای و فرانساه معاصار نثار متون خوانش منزلة به تصویرشناسی» ؛(1931)التیشیا  . نانکت،16

 .112-111 صص ،(9 پیاپی) ،1 مارةش م،دوّ دورة ،(تطبيقی ادبيّات) فرهنگستان نامة نامةویژه دقیقی،



 1931، پاییز 13نامة ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارة / کاوش21
 

 ادبيّـات)فرهنگسـتان  نامـة نامةویژه انوشیروانی، علیرضا ترجمة ،«تطبیقی ادبیّات بحران» ؛(1913)رنه  . ولک،11

 .31-12 صص ،(2 پیاپی) ،(تطبيقی

اةلذرتذ راةكل راةادترا،،جمل ر،ا«وائعي ننعد ميعدي نیسعص الصعرررد الر  الصعورولوجیا   الس ع»(؛ 0270) شونس انمعدانی، نوالعل. 71
 .03-7صص  ، العدد اخلامس واخلمسون،دتا،اة اجامعاةه اه ذلعلومالإل
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ا
ا

ا1منوذجاجلاللاآلا محدااخ ياد ام قاتألدذ ةاذآلخوا الألدبالذفا  ي،اد ل ةالذصو ةال

ا2ع دهللااآذ وغ  ش
 هتران، اشران جامعة نالم  طباطبائیغة الفارسیة وآدا ا، قسم ال      أسّاذ مساند

اصلمللال ا
. وشرصعد الباحعيف   هعاا الفعرع مع  األدب «الصعورولوجیا أو الصعوراتیة»دشد م  الفروع واإلجتاهات، منيا شضم األدب املرارن الع

األدب األجنععّب أو شسّسشععع ةیفیععة عنعسععار صععور  ا اععر   األدب الععوطذ. انطالقععا معع  هععاا  املرععارن، عنعسععار صععور  األنععا  
اإلجتاه   األدب املرارن، لرد تناول البحيف انايل رح ة الساتب والرعا  اإلشعراي جعالل آل أمحعد عة مسعة املسرمعة نع  بیع    

)قشعة   املیرعات(. و  هعاا السعیاق، لرعد نسفنعا ن عص رعات اسعي در می  ةّابع   «ا اعر» و «األنا»صور  انرام، حیيف رسم 
عسععّاراص صععور األنععا وا اععر قبععل أن نرععوم بّصععنیع ت عع. الصععور وتبوشبيععا. بنععا  ن ععص هععاه الدراسععة، لعع ن الصععورولوجیا وبانّبارهععا 

ة   العنص األدي. وقعد عحدى لعروع املدرسعة املرارنعة السالسعیسیة، قعادر ن عص أن شسعاهم   السشعع نع  الطاقعات األدبیعة السامنع
ن عععص عبعععراز صعععور  هعععاا الصعععدد، حععر   و  «ا اعععر» و «األنععا»صعععورا منونعععة نععع   - حسعععب الدراسععة –د أنطععص جعععالل آل أمحععع

لیععود علیيعا  «اتالعا  »د   ح رة مدور ، حیيف انط ق مع  . بعبار  أارى، لرد سار آل أمح«ا ار»نرب عسّعراض صور   «األنا»
انعايل أن .   جانب آاعر مع  عسعّنّاجات ، لرعد وجعد البحعيف «ا ار»املعرلة ننيا وذل. نرب تصوشر  ثانیة ولس  مءودا مبءشد م 
اعععالل تصععوشر األنعععا وا اعععر. و  اّععام البحعععيف، سععنود أن الصعععورولوجیا وباإلسعععّعانة  «ورعنّرعععا  الص عع»السععارد قعععد مععارر نم یعععة 

م  نطاق الدراسات البینیة وأنع    تّصعر ن عص تنعاول األبععاد غعو باجتاهات النرد األدي اندشيف ةالسیمیائیة والبنیوشة، شدال ض
 األدبیة، بل مي ل ص ة الوصل بن األدب وسائر الع وم اإلنسانیة ةالّارشخ والسوسیولوجیا.

ذ ل  ةلذلذكلماتا ا.، جالل آل أمحداسي در میراتاألدب املرارن، الصورولوجیا، :اد 
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