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چکیده
آنچــه در ایــن مقالــه میآیــد نگاهــی بــه تصویرشناســی در ادبیــات تطبیقــی اســت .نگارنــده،
پــس از بیــان مقدمــهای کوتــاه دربــارۀ ســابقۀ تصویرشناســی در فرانســه ،بــه تعریــف و انــواع
آن مــی پــردازد .تصویرشناســی یکــی از مباحــث مهــم در ادبیــات تطبیقــی اســت چــرا کــه
بنــای ادبیــات تطبیقــی در فرانســه بــر آن نهــاده شــده اســت و تأثیــر و تأثــر کــه آغــاز نــگاه
فرانســویها بــه ادبیــات خارجــی اســت در گــرو شــناخت تصویــری از دیگــری اســت.
قســمت مهمــی از ایــن شــناخت متعلــق بــه فرهنــگ "ناظــر" اســت کــه چگونــه بــه تصویــر
دیگــری مینگــرد و در ایــن نــگاه ،فرهنگــی را کــه در آن زیســته اســت ،دخیــل میکنــد.
ایــن جســتار بــه معرفــی تصویرهــای اگزوتیــک و کلیشــههایی کــه در ادبیــات از خــال نــگاه
دیگــری بــه وجــود آمــده اســت ،و در پایــان بــا بررســی چنــد ســفرنامه ،بــه تبییــن چگونگــی
پژوهــش در ســفرنامهها در حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی میپــردازد و بــا تحلیــل و نق ـ ِد نمونههــا
بــر ایــن امــر تأکیــد میکنــد کــه هــر پژوهشــی کــه در آن مقایســۀ تصویــر صــورت بگیــرد،
لزومــ ًا در حــوزه ادبیــات تطبیقــی نمیگنجــد .ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه در ایــران،
تصویرشناسیــ ،بهویــژه مطالعــات ســفرنامه ،گاه ،بــه کجراهــه رفتــه اســت
واژههــای کلیــدی :ادبیــات تطبیقــی ،تصویرشناســی ،خــود ،دیگــری ،اگزوتیســم ،کلیشــه،
ســفرنامه.
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۱ـ مقدمه
پژوهــش در زمینــۀ تصویــر در ادبیــات تطبیقــی از ســال  ۱۹۳۰بــا رســالۀ دکتــری ژرژ
اســکلی( 1 )1آغــاز شــد .او کــه تصویــر بریتانیــای کبیــر را از نــگاه فرانســۀ قــرن هفــده بررســی
کــرده بــود ،دریچــۀ تــازهای بــه روی ایــن رشــته گشــود و باعث شــد که پــس از آن رســالههای
زیــادی دربــارۀ تصویــر در عرصــۀ بینالمللــی نگاشــته شــود و نــگاه فرانســه بــه ادبیــات و
2
فرهنــگ کشــورهای دیگــر از جملــه روســیه( )۲مــورد پژوهــش قــرار بگیــرد .تصویرشناســی
در نیمــه دوم قــرن بیســتم بــرای معرفــی "دیگــری" شــکل گرفــت .ســفرنامهها ،آثــار تخیلــی،
نقــد آثــار خارجــی و مباحــث تاریخــی منابــع مهمــی بــرای تصویرپژوهــی در ادبیــات تطبیقــی
هســتند .ایماگولــوژی یــا تصویرشناســی تــا مدتهــا از عالیــق اســتادان ادبیــات تطبیقــی
فرانســوی ماننــد ژان مــاری کــره 3و مریــوس فرانســوا َگیــر 4بــود .تصویرشناســی واقعیتــی
خارجــی را در حیطــۀ ادبیــات مــورد بررســی قــرار میدهــد .ایــن امــر در متــون ادبــی و در
ســفرنامههایی کــه تبدیــل بــه اثــر ادبــی شــدهاند و مســتقیم و غیرمســتقیم تصویــری از فرهنــگ
دیگــری ارائــه میدهنــد ،قابــل تحلیــل اســت.
۲ـ اهمیت و ضرورت
ســابقۀ تصویــر بــرای بشــر بــه قبــل از نوشــتار بــاز میگــردد؛ آنــگاه کــه تصویــر راهــی
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا همنــوع بــود و بشــر میکوشــید بــه کمــک آن ،بــا دیگــری
ارتبــاط برقــرار کنــد و مقصــود خــود را توضیــح دهــد .امــروزه ایــن تصویــر فقــط از خــال
نقاشــی بیانگــر مفاهیــم بــه دیگــری نیســت بلکــه توصیــف دیگــری تصویــری از او را منتقــل
میکنــد کــه بیانگــر نــگاه روایتکننــده اســت .از ایــنرو ،تصویرشناســی میتوانــد در قلمــرو
پژوهشهــای بینرشــتهای قــرار گیــرد و انسانشناســی و جامعهشناســی و تاریــخ را نیــز
عــاوه بــر ادبیــات شــامل گــردد .حتــی تطبیقگــر میتوانــد فراتــر بــرود و وارد حــوزۀ هنرهــا از
جملــه ســینما شــود و از خــال تفکــری ادبــی بــه تحلیــل و بررســی فرهنگهــای مختلــف در
جوامــع متعــدد بپــردازد .میتــوان گفــت هــر تصویــری ،یــک "مــن" اســت از نــگاه "دیگــری"
و یــک "مــکان دیگــر" اســت از نــگاه آن دیگــری کــه در "جایــی دیگــر" اســت" .دیگــری"
همــان اســت کــه بــه "ناظــر" اجــازه میدهــد طــور دیگــر فکرکنــد .بنابرایــن تطبیقگــر نهتنهــا
میتوانــد تصویــر را در حــوزۀ فرهنــگ و تاریــخ بررســی کنــد بلکــه میتوانــد بیــن دو
واقعیــت فرهنگــی ارتبــاط برقــرار کنــد و بــا نــگاه بــه دیگــری در ســرزمینی دوردســت بــه
جســتجو در دو تصویــر بپــردازد .بــه ایــن دلیــل اســت کــه تصویرشناســی میتوانــد از جانــب
رشــتههای متعــدد مــورد بررســی قــرار گیــرد .بنــا بــه نظــر دانیــل هانــری پــژو 5تصویــر فقــط
الزم نیســت بیــان ادبــی باشــد بلکــه نمــادی از واقعیــت فرهنگــی اســت کــه از خــال آن
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میتــوان بــه مفاهیــم گســتردهتری دســت یافــت« :تصویــر بازنمایــی یــک واقعیــت فرهنگــی
اســت کــه از خــال آن ،فــرد یــا گروهــی کــه آن را بــه اشــتراک گذاشــتهاند ،فضــای فرهنگــی را کــه
در آن حضــور داشــتهاند ،توصیــف میکننــد (.)Brunel & Chevrel, 1989 :135

بهعن��وان مث�اـل ،متون��ی کــه غربیــان در م��ورد ش��رق مینویس��ند ،حت��ی س��فرنامهها کــه
بهظاهــر تجربــۀ زیســتۀ آنهــا در ســرزمینی دیگــر اســت ،آمیــزهای از واقعیــت در خیــال
ناظــری اســت کــه آن را بیــان میکنــد .تیئــری هنــچ( 1)۴کــه تحقیقــات زیــادی در مــورد شــرق
انجــام داده و شــناخت ارتبــاط شــرق و غــرب در طــول ســالها دغدغــۀ اصلــیاش بــوده
اســت ،در شــرق خیــال انگیــز ،بهصراحــت میگویــد کــه ایــن کتــاب در واقــع از شــرق
ســخن نمیگویــد بلکــه آینــۀ وجــود مــا غربیــان اســت و اضافــه میکنــد« :ایــن کتــاب بــه
اصــول شــناخت دیگــری میپــردازد چــرا کــه دیگــری بازگشــتی بــه خــود اســت و ایــن
شــناخت در چهارچــوب فرهنــگ و جامعــه صــورت میگیــرد» (.)Hentsch, 1988:9
الزم بــه ذکــر اســت کــه وقتــی از "دیگــری" ســخن میگوییــم ،از "غیــر" حــرف نمیزنیــم
بلکــه از "انســان دیگــر" و خــوی و فرهنــگ او ســخن میگوییــم .چــرا کــه ایــن "دیگــری"
در عیــن حالــی کــه از ســرزمینی دیگــر اســت ،موجــودی عجیــب و غیــر از مــا نیســت بلکــه
تنهــا از فرهنگــی متفــاوت اســت و شــناخت او بــه شــناخت خــود مــا کمــک میکنــدِ .سـنِک،2
فیلســوف رومــی ،گفتــه اســت« :ســفر بــه خــودی خــود اهمیتــی نخواهــد داشــت اگــر همــان منــی

کــه بــودهای دوبــاره بــا خــود برگردانــی .بــا ســفرکردن بایــد روح و خلقیاتــت تغییــر کنــد و نــه آب و
هــوا و مرزهــای جغرافیایــیات» (.)Sénèque le Jeune, 1914: 67

۳ـ چهارچوب نظری و روش تحقیق
ایــن جســتار بــر اســاس نظریــات دانیــل هانــری پــژو  ،اســتاد ادبیــات تطبیقــی دانشــگاه
ســوربن و کتــاب اصلــی او بــه نــام ادبیــات عمومــی و تطبیقــی( )۵انجــام شــده اســت .پــژو،
عــاوه براینکــه مقالههــای متعــددی( )۶در مــورد تصویرشناســی نگاشــته اســت ،در کتــاب
ادبیــات عمومــی و تطبیقــی ،فصلــی را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده اســت.
آنــگاه کــه تصویــر در ادبیــات تطبیقــی بررســی میشــود بایــد بــه ادبیــات مرتبــط باشــد؛
تصویرشناســی ،مطالعــۀ تصویــر کشــورهای خارجــی در آثــار ادبــی اســت کــه از صافــی نــگاه
نویســنده رد شــده و بــه یــک اثــر ادبــی تبدیــل شــده اســت .تصویــر ،یــک زبــان اســت بــه ایــن
معنــا کــه تمــام خصوصیــات یــک زبــان را داراســت .زبانــی کــه از طریــق آن "مــن" ســخن
میگویــد تــا بتوانــد بــا "او" ارتبــاط برقــرار کنــد و همزیســتی آغــاز کنــد و بــه شــناخت آن
"دیگــری" برســد .بنابرایــن تصویــر میتوانــد مرجعــی بــرای معرفــی فرهنــگ یــک جامعــه
باشــد و گاهــی بــا خلــق کلیشــه در یــک اثــر ادبــی نقــش زبــان دوم را بــازی کنــد .دانیــل
هانــری پــژو در کتــاب ادبیــات عمومــی و تطبیقــی مینویســد:
3

مــن بــه دیگــری مینگــرم و تصویــر دیگــری بــه شــکلی تصویــر منــی اســت کــه او را نظــاره
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میکنــم یــا دربــارۀ او مینویســم .نمیتــوان ایــن موضــوع را نادیــده گرفــت کــه تصویــر دیگــری
در ســطح فــردی (یــک نویســنده) ،جمعــی (یــک جامعــه ،یــک کشــور ،یــک ملــت) یــا نیمهجمعــی
(یــک تفکــر یــا یــک ادبیــات) ممکــن اســت در نفــی دیگــری ظاهــر شــود و یــا آن را کامــل کنــد تــا
"مــن" را گســترش دهــد .زیــرا "مــن" در ظاهــر از "دیگــری" ســخن میگویــد تــا خــود را معرفــی
کنــد و گاه دیگــری را نفــی میکنــد (.)Pageaux, 1994: 61

بنــا بــه نظــر هانــری پــژو ،مــنِ راوی ،دیگــری را بــه عنــوان پرســوناژی از فرهنگــی
میبینــد کــه درحــال معرفــی آن اســت امــا بــدون اینکــه خــود بدانــد یــا بخواهــد ،تجربــۀ
زندگــی خــود را در آن بازگــو میکنــد یــا رؤیایــی از دیگــری را بیــان میکنــد.

۴ـ هدف تحقیق
بنیــاد ادبیــات تطبیقــی بــر ارتبــاط بــا دیگــری بنــا نهــاده شــده اســت .تصویــر میتوانــد
هویــت فــردی و جمعــی کســی را کــه معرفــی میشــود ،نشــان دهــد؛ بنابرایــن "دیگــری" یــک
"مــن" اســت .بهعنــوان مثــال نــوع لبــاس پوشــیدن ،آشــپزی و جشـنهای آیینــی ،تصویرهایــی
اســت کــه از خــال آنهــا بــه شــناخت دیگــری میرســیم و روش بیــان آنهــا توســط ناظــر،
"مــنِ " او را بــه نمایــش میگــذارد .بنابرایــن تصویــر جایــگاه مهمــی در دنیــای نشــانهها
دارد چــون بیانــی از نشــانههای فرهنگــی و اجتماعــی مطــرح میکنــد .ایــن نشــانهها بــه
عنــوان ســندی در علــم انسانشناســی اســت کــه شــاهدی از زندگــی و تفکــر دو ملــت
اســت :آن کــه روایــت میکنــد و آن کــه روایــت میشــود .در ایــن راســتا تصویرشناســی بــا
مبحــث هویــت دیگــری بررســی میشــود .بهعنــوان مثــال کشــورهای اســتعمار شــده وقتــی
توســط کشــورهایی کــه در گذشــته آنهــا را تســخیر کردهانــد ،روایــت میشــوند ،تصویــری
متفــاوت بــه خواننــده ارائــه میدهنــد .روایــت اروپاییــان از آفریقــا نــگاه شــخصی آنهاســت
از ســرزمینی کــه روزگاری در احاطــۀ آنهــا بــوده اســت و امــروز محلــی بــرای گذرانــدن
تعطیالتشــان(.)۷
هــدف ایــن تحقیــق ،تببیــن چگونگــی بررســی تصویرهایــی اســت کــه در قلمــرو ادبیــات،
منجــر بــه شــناخت دیگــری میشــود .گذشــته از ایــن ،ایــن جســتار در پــی آن اســت کــه
بــه برخــی از بدفهمیهــای ادبیــات تطبیقــی در ایــران ،بویــژه در حــوزۀ مطالعــات ســفرنامه
اشــاره کنــد و نشــان دهــد کــه اگــر در تصویرشناســی ،بــه زمینــه و کیفیــت ادبــی و ادبیــت
متــون مــورد مطالعــه توجــه نکنیــم از هــدف ادبیــات تطبیقــی فاصلــه گرفتهایــم و صرفــا بــه
توصیــف مشــابهتها پرداختهایــم .حــوزۀ تصویرشناســی در ادبیــات تطبیقــی بــه شــناختن و
برقــراری ارتبــاط بیــن دو فرهنــگ بــرای شناســاندن آنهــا بــه یکدیگــر در چهارچــوب یــک
اثــر ادبــی میپــردازد.
۵ـ پیشینۀ تحقیق
بــه دلیــل اینکــه "تصویــر" از مباحــث مهــم در ادبیــات و هنــر اســت ،کارهــای زیــادی در
ایــن مــورد در ایــران انجــام شــده اســت .در حیطــۀ ادبیــات تطبیقــی نیــز ترجمههــا ،مقالههــا
و پایاننامههایــی نوشــته شــده اســت .از جملــه میتــوان بــه مقالــۀ بهمــن نامــور مطلــق
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بــا عنــوان «درآمــدی بــر تصویرشناســی ،معرفــی یــک روش نقــد ادبــی و هنــری در ادبیــات
تطبیقــی» ( )۱۳۸۸اشــاره کــرد کــه در آن بــه تصویرشناســی در حــوزۀ نقــد ادبــی پرداختــه و بــه
تاریخچــه و انــواع آن هــم اشــاراتی شــده اســت.
علیرضــا انوشــیروانی در مقالــۀ «ناســامانگی ادبیــات تطبیقــی در ایــران» ( )۱۳۹۸بــه
مشــکالتی کــه در نــگارش بســیاری از مقالههــا وجــود دارد ،اشــاره و نــگاه توصیفــی و تمرکــز
صــرف بــر بیــان مشــابهتها را نقــد کــرده اســت .متأســفانه بیشــتر پژوهشهــا در زمینــۀ
تصویرشناســی در ایــران توصیــف یــک ســفرنامه اســت بــدون هیــچ تحلیــل انتقــادی و در
بســیاری از مقالههــا بــه نقــش پیچیــده ایــن تصویرهــا در متــن ادبــی توجهــی نشــده اســت و
صرفــا قســمتهای مختلــف یــک ســفرنامه توصیــف شــده اســت .از جملــه کارهــای دیگــری
کــه صــورت گرفتــه اســت تصویرشناســی در متــون ادب فارســی ،بهعنــوان مثــال شــاهنامه
فردوســی ،اســت کــه اینگونــه تحقیقــات عمدت ـ ًا فاقــد چهارچــوب نظــری و روش تحقیــق
علمــی بینرشــتهای هســتند کــه پرداختــن بــه آن فرصــت مســتقلی را میطلبــد .البتــه قابــل
ذکــر اســت کــه آتشــی و انوشــیروانی در مقالــه «ادبیــات و نقاشــی :نقاشــیهای رمانتیــک
بلیــک از حماســه میلتــن ( )1390بــا اســتفاده از نظریــه مــری گایتــر ،پژوهشــگر ادبیــات
تطبیقــی ،ارتبــاط بیــن ادبیــات و هنــر نقاشــی را روشــمندانه نشــان دادهانــد.
۶ـ شناخت دیگری
1
 ۱ .۶ـ اگزوتیسم
شــناخت شــرق کــه در قــرن نوزدهــم اهمیــت ویــژهای پیــدا کــرد ،در درجــۀ اول متمرکــز
بــر شــرقی بــود کــه رؤیــای غربیــان بــود ،همــان کــه بســتری بــرای اگزوتیســم شــد .واژۀ
اگزوتیســم در زبــان فرانســه ریشــۀ یونانــی دارد و بــه آنچــه بــه ســرزمینهای دوردســت
تعلــق دارد اختصــاص داده میشــود چــرا کــه آنچــه شــناخته شــده نیســت ،مرمــوز و رؤیایــی
اســت .ایــن واژه از قــرن نوزدهــم بــه شــرق دور اطــاق شــده اســت و همچنــان کشــورهای
ایــن منطقــه بــرای اروپاییــان پــراز راز و رمــز هســتند .بهعنــوان مثــال کشــف آشــپزی ایرانــی،
ســنتها و آداب و رســوم ایرانــی و زبــان فارســی بــرای فرانســویان قــرن بیســتویک هــم
قابــل توجــه اســت و حتــی داشــتن دوســت ایرانــی بــرای یــک فرانســوی پدیــدهای اگزوتیــک
محســوب میشــود .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ســفر و اگزوتیســم در قــرن نوزدهــم بــه
وجــود آمــد ،بدیهــی اســت ناشــناختهها و ســفر بــه ســرزمینهای دور همیشــه بشــر را اغــوا
کــرده اســت امــا در قــرن نــوزده مــوج وســیعی را در برگرفــت.
اگزوتیســم در تصویرشناســی اهمیــت ویــژهای دارد و میتــوان آن را در قالــب ادبیــات
و هنــر یافــت .کشــف فرهنــگ دوردســتها بــرای بســیاری از اروپاییــان کــه فقــط دربــارۀ
آن شــنیدهاند و داســتانهای هزارویــک شــب و حرمســراها رؤیاهایــی اســت کــه در اشــعار
شــاعران بــزرگ قــرن نوزدهــم بــا آنهــا مواجــه هســتیم .گاهــی پدیــدۀ اگزوتیســم در
تصویرشناســی بــه نژادپرســتی میانجامــد و معرفــی فرهنــگ خارجــی ،آنگونــه کــه واقعــا
Exotisme

1

 / 140مطالعات بینرشتهای ادبیات ،هنر و علوم انسانی ،سال اول ،شماره اول ،پیاپی  ،1بهار و تابستان 1400

هســت ،انجــام نمیپذیــرد.
 ۲ .۶ـ استروئوتیپ 1یا کلیشه
اســتروئوتیپ تفکــر یــا تصویــری اســت (معمــوال غیــر قابــل تغییــر) کــه دربارۀ یک شــخص
یــا یــک مــکان یــا یــک فرهنــگ از پیــش تعییــن شــده و معمــوال بــه درســتی یــا نادرســتی آن
توجــه نمیشــود و توســط یــک گــروه پذیرفتــه میشــود .ریشــۀ ایــن کلمــه از واژۀ tupos
یونانــی بــه معنــای تصویــر یــا مــدل و پیشــوند  stereosبــه معنــای محکــم و ثابــت گرفتــه
شــده اســت و میتــوان آن را از نــگاه جامعهشناســی ،مردمشناســی ،تاریــخ و فلســفه بررســی
کــرد .واژۀ اســتروئوتیپ اولینبــار توســط والتــر لیپمــن 2روزنامــه نــگار و مفســر سیاســی
آمریــکا در ســال  ۱۹۲۲در کتــاب دیــدگاه عمومــی بــه کار رفــت( .)۸ایــن اصطــاح ابتــدا مــورد
توجــه روانشناســان اجتماعــی قــرار گرفــت و ســپس در علــوم دیگــر نیــز بــه کار گرفتــه شــد
چــون در گروههــای مختلــف اجتماعــی ،مذهبــی ،قومــی و حتــی تصویرهــای کلیشــهای در
معرفــی زنــان و مــردان نیــز وجــود دارد .ایــن تصویرهــا بــه قــدری ثابــت و محکــم هســتند
کــه در بیشــتر مــوارد قابــل تغییــر نیســتند و حتــی گاهــی اگــر در جامعــهای چندیــن مــورد
خــاف آن تصویــر کلیشــهای بــه وجــود آیــد ،ممکــن اســت قابــل تغییــر نباشــد .بــه عنــوان
مثــال در یــک جامعــۀ ســنتی مرســوم اســت کــه زن از نظــر مالــی بــه مــرد وابســته باشــد ،اگــر
زنانــی ،بــه تعــداد زیــاد ،بهطــوری کــه در ظاهــر ایــن تصویــر شکســته شــود ،خــاف ایــن
ام��ر عم��ل کننـ�د و مســتقل باش�نـد؛ آنه��ا را در زیرگـ�روه زن�اـن فمینیس��ت ق��رار میدهنــد
و اصــل آن اســتروئوتیپ بــر جــا میمانــد؛ چــرا کــه تصویــر اولیــه بــه قــدری ثابــت و
غیــر قابــل تغییــر اســت کــه اگــر مــواردی علیــه آن یافــت شــود ،بهطــور جداگانــه بررســی
میشــوند .بــرای بیــان ایــن تصویرهــا نیــازی بــه ابــراز زبانــی آنهــا نیســت بلکــه گاهــی بــا
ژســت و حــرکات بــدن نشــان داده میشــوند .ســینما و فیلمهایــی کــه بــه جشــنوارههای
اروپایــی میرونــد نیــز در بــه وجــود آمــدن ایــن اســتروئوتیپها نقــش مهمــی دارنــد .در
ادبیــات تطبیقــی اســتروئوتیپها بــه ایــن دلیــل حائــز اهمیــت هســتند کــه بــه فرهنــگ دیگــری
میپردازنــد و از طریــق آنهــا ،ناظــر ،هــم خــود و هــم دیگــری را توصیــف میکنــد.
در همــۀ فرهنگهــا کلیشــههایی وجــود دارد کــه شــکلی تکــرار شــونده دارنــد و بــرای
دیگــری قابــل توجــه هســتند .بهتــر اســت ایــن تصاویــر را بهعنــوان عالمتهایــی بــرای
معرفــی یــک فرهنــگ پذیرفــت و نــه بهعنــوان نشــانه یــا نمادهــای فرهنگــی چراکــه ایــن
عاليــم معمــوال ابهامــی ندارنــد و ماننــد تصویرهــای اســتعاری یــا نمادیــن در یــک فرهنــگ
نیســتند کــه نیــاز بــه شــناخت آن نمــاد در قرایــن تاریخی یا سیاســی آن کشــور باشــد .کلیشــهها
ســادهتر از نمادهــا هســتند و گاهــی شــکل تبلیغاتــی بــه خــود میگیرنــد .بهطــوری کــه مــا
بــا حداقــل اطالعــات میتوانیــم بــه شــناخت تــودهای از مــردم برســیم .آنهــا تصویرهــای
ســادهای هســتند کــه در بســیاری از مــوارد پیشــداوریهای ناظــران منجــر بــه شــکلگیری
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آنهــا شــده اســت و بــه ناظــر کمــک میکنــد کــه بــدون فکرکــردن نگاهــی ســاده بــه واقعیــت
داشــته باشــد .در حقیقــت بــرای بیــان آنهــا ریشــهای مشــخص ســراغ نداریــم و نمیتوانیــم
بگوییــم آنهــا بهطــور دقیــق از کجــا میآینــد .جملههایــی نظیــر «آنهــا همــه ایــن چنیــن
هســتند »...یــا « گفتهانــد کــه  »...و یــا «جایــی شــنیدهام کــه  »...کلیشــههایی رایــج اســت کــه
همــواره بــا یــک صفــت همــراه اســت کــه گاهــی مثبــت اســت و گاهــی منفــی .بــه عنــوان
مثــال اینکــه قهــوۀ فرانســه معــروف اســت و یــا اینکــه انگلیســیها زیــاد چــای مینوشــند
کلیشــههایی اســت کــه فــراوان شــنیدهایم و تعــداد زیــادی از مــردم در دنیــا بــا ایــن اطالعــات
انــدک تصویــری از فرانســویها و انگلیســیها در ذهــن دارنــد .ایــن تصاویــر معنــا و مفهــوم
ســمبولیک و اســتعاری نــدارد و چنــد پهلــو هــم نیســت .در هــر زبــان و فرهنگــی بســیاری از
ایــن عبــارات و اصطالحــات هســت کــه بعضــی از آنهــا شــاید ریشــۀ تاریخــی داشــته باشــند
و خیلــی از آنهــا هــم منبــع یــا ریشــهای ندارنــد .بهعنــوان مثــال کشــورهای اروپایــی بــه هــم
صفتهایــی را نســبت میدهنــد کــه ریشــۀ تاریخــی آن را نمیدانیــم؛ فرانســویان مــردم اســپانیا
را حســود و تنبــل میداننــد و اســپانیاییها بــه فرانســویان صفــت متکبــر را اطــاق میکننــد،
ایرانیهــا نســبت بــه اعــراب نــگاه از بــاال بــه پاییــن دارنــد و خــود را از نظــر فرهنگــی باالتــر
میپندارنــد( .)۹گاهــی کاربــرد ایــن تصاویــر بــرای دیگــری در راســتای تحقیــر و بیاهمیــت
جلــوهدادن اوســت و نــگاه نژادپرســتانه بــه همــراه دارد.
اصطالحاتــی کــه در زبانهــای مختلــف در مــورد ملیتهــای دیگــر در رمانهــا وجــود
دارد بیانگــر عمــق ایــن حضــور فرهنگــی اســت از آن جملــه میتــوان بــه "کاکاســیاه" یــا
"عــرب کثیــف" در بعضــی از رمانهــای آمریکایــی یــا فرانســوی اشــاره کــرد .در ایــن زمینــه
تحقیقاتــی در مطالعــات پسااســتعماری توســط ادوارد ســعید انجــام شــده اســت کــه بایــد در
مقالــهای دیگــر بررســی شــود .تصاویــر شــوالیهها و اهمیــت شــرف و افتخــار پهلوانــی کــه
نســبت بــه اســپانیاییها در ادبیــات اروپــا وجــود دارد کلیشــههایی اســت کــه رمانهایــی
چــون دن کیشــوت بــه آن دامــن زدهانــد.
البتــه ایــن تصاویــر همیشــه منفــی نیســتند و گاهــی خیالپــردازی هــم بــه آنهــا وســعت
میبخشــد .در ادبیــات فرانســه ،آنگاه کــه از شــرق دور و ایــران ســخن بــه میــان میآیــد،
رنگهــا و بوهــای ایــن ســرزمین نشــانی از آن میدهنــد .گویــی ایــران ســرزمینی اســت کــه
از آن بــوی رز میآیــد و رنــگ لبــاس مــردم و کــوی و بــرزن رنگــی متفــاوت بــا اروپــا دارد.
آنــا دونــوای 1شــاعر فرانســوی قــرن نوزدهــم کــه عاشــق ســعدی بــود و شــیراز و ســرزمین
ایرانیــان را از خــال شــعر ســعدی شــناخته و هیچوقــت بــه ایــران ســفر نکــرده بــود ،در
مقدمــۀ ترجمــۀ فرانــز توســن 2از گلســتان ســعدی بــه فرانســه ،شــعری در توصیــف شــیراز
مینویســد و گلســتان را کتابــی خوشــبو معرفــی میکنــد:

مــن کتابــی لطیــف ،معطــر و غمگیــن خوانــدم ،باغــی کــه دلهــا را میربایــد و تــا شــیراز میبــرد
بــه دامنــۀ کوهــی کــه نــام ســعدی بــر آن نوشــته شــده اســت .روح و جانــم بــه همــراه هــم بــه ســوی
ایــن بهشــت پــرواز میکننــد (.)Toussaint, 1912: 5
Anna de Noailles
Franz Toussaint
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اســتفاده کــردن از واژه بهشــت و فعــل دلربــودن بــرای توصیفــی از گلســتان ســعدی و
شــیراز نشــانۀ اوج دلبــری ایــن اثــر از خــال رنگهــا و بوهــا از نویســندۀ فرانســوی اســت.
بهطــوری کــه حتــی در رمــان چهــرۀ شــگفتزده ،آنــا دونــوای از تصویرهایــی کــه ســعدی در
گلســتان بــرای توصیــف صومعــهای کــه در داســتان وجــود دارد اســتفاده کــرده اســت ،اســتفاده
میکنــد.
گاهــی ایــن کلیشــهها در یــک اثــر ادبــی شــکل میگیرنــد و تبدیــل بــه تیــپ میشــوند.
یکــی از آثــار ادبــی کــه در فرانســه و حتــی اروپــا ،تصویــری کلیشــهای از ایرانیــان داد اثــر
مشــهور نامههــای ایرانــی نوشــتۀ منتســکیو( )۱۰اســت .ایــن رمــان مکاتبــهای کــه هنــوز در
مدرســههای فرانســه تدریــس میشــود ،داســتان دو ایرانــی را روایــت میکنــد کــه بــه
فرانســه آمدهانــد و از طریــق نامــه بــرای نزدیــکان خــود ایــن کشــور و مردمانــش را توصیــف
میکننــد .از آنجــا کــه نویســندۀ ایــن کتــاب یــک فرانســوی اســت ،میتــوان گفــت ایــن
تصویــر ،ترجمــهای اســت از "خــود" از نــگاه "دیگــری" یعنــی نویســنده از نــگاه دیگــری
جامعــۀ خــودی را توصیــف و تحلیــل میکنــد .بنابرایــن در توصیــف تصویرهــای ارائــه شــده
توســط نویســنده همیشــه بــه دنبــال رد پــای واقعیــت نیســتیم بلکــه تصویــری کــه معرفــی
میشــود بــه خــودی خــود اهمیــت دارد و مــی توانــد همچــون آیینــهای فرهنــگ ناظــر را نیــز
نشــان بدهــد.
در مــواردی مثــل نــگاه خودبرتربینــی ایرانیــان بــه اعــراب ،عمــل ترجمــه توســط خــود
ایرانیــان صــورت گرفتــه اســت و مؤلــف و مترجــم یکــی اســت .بهطــوری کــه بهعنــوان
مثــال ایرانیهایــی کــه در فرانســه زندگــی میکننــد همیشــه در حــال توضیــح دادن تفــاوت
ایرانیهــا و عربهــا هســتند و تصویــر یــک ایرانــی متفــاوت از اعــراب را بــه شــکلهای
گوناگــون بــرای فرانســویها ترســیم و ترجمــه میکننــد .حتــی در بســیاری از مــوارد یــک
ایرانــی نســل ســوم کــه در فرانســه بــه دنیــا آمــده اســت بــدون اینکــه دلیــل آن را بدانــد از
اعــراب فاصلــه میگیــرد .بــه طــور کلــی یــک قســمت از تفکــرات فرهنگــی و اجتماعــی مــا
نســبت بــه ملــل مختلــف حاکــی از کلیشــهای اســت کــه مــا از آن ملــت در ذهــن خــود داریــم
کــه در خیلــی از مــوارد تاریخچــۀ دقیقــی هــم پشــتوانه آن نیســت .آیــا میتــوان گفــت ایــن
کلیشــهها جنبــۀ انتقــادی دارد؟ بهطــوری کــه گاهــی ناظــر نســبت بــه دیگــری کــه تصویــر
او را توصیــف میکنــد نقــد فرهنگــی یــا تاریخــی دارد و بــا ســاختن کلیشــهای از رفتــار یــا
زندگــی او از چگونگــی عمــل او انتقــاد میکنــد یــا گاهــی نــگاه برتربینــی دارد و بــه دیگــری
از بــاال مینگــرد و بــا بــهکار بــردن اســتروئوتیپ او را از لحــاظ نــژادی یــا فرهنگــی تحقیــر
میکنــد .بــرای اینکــه کلیشــه روی شــخص یــا فرهنگــی تأثیرگــذار باشــد حتمــا الزم نیســت
آن شــخص یــا گــروه بــه آن بــاور قلبــی داشــته باشــد بلکــه تکــرار یــک تصویــر میتوانــد آن
را ثابــت کنــد .هــدف ادبیــات تطبیقــی بــا توســعه دادن پژوهــش و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
فرهنــگ دیگــری ،ایجــاد تفکــری اســت کــه بــه ارتقــای ادبیــات ملــی در چهارچــوب تعامــل
بــا ادبیــات دیگــری بپــردازد تــا از ایــن تصویرهایــی کــه منجــر بــه قضــاوت دیگــری میشــود،
دوری گزینــد.
 ۳ .۶ـ سفرنامه به مثابه سندی در معرفی "دیگری"
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ســفرنامه ژانــری ادبــی اســت کــه مرزهــای گســتردهای را پیمــوده اســت :در بیوگرافــی و
اتوبیوگرافــی وارد شــده اســت بــه عنــوان مثــال میتــوان از اثــر شــاتوبریان 1بــه نــام خاطــرات
ـه هــای یــک مســافر اثــر ژرژ
پــس از مــرگ( 2)۱۱یــاد کــرد .در رمانهــای نامهنــگاری مثــل نامـ 
ســان 3و در رســالههای انسانشناســی ماننــد اثــر کلــود لــوی اســتروس 4بــه نــام گرمســیریان
اندوهگیــن .5امــا ایــن ژانــر در ادبیــات تطبیقــی هــم وارد شــده اســت و یکــی از آثــار ادبــی
ارزشــمند کــه میتــوان در ایــن زمینــه بررســی کــرد نامههــای ایرانــی اثــر مونتســکیو ســت.
بعضــی از پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه تحقیــق در ســفرنامهها در قــرن بیســتویکم
دیگــر ضرورتــی نــدارد و چــرا مــا بایــد بــه ســفرنامهها کــه بــرای بیــان تصویرهــای
خودپســندانه عــدهای بــه کار رفتــه اســت ،توجــه کنیــم؟ در دنیــای امــروزی کــه بســیاری
از افــراد از زادگاه خــود مهاجــرت میکننــد و افــراد دو تابعیتــی روز بــه روز افزایــش پیــدا
میکننــد ،ســفرنامهها هماننــد پیامــی صلحآمیــز میتواننــد بــه بســیاری از ســواالت پاســخ
دهنــد.
امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــرا مــا بــه اثــر نویســندهای کــه پدیدههایــی خــارج از
مرزهــای جغرافیایــی خــود را روایــت کــرده اســت ،میپردازیــم؟ چــرا شــرق مقصــد بســیاری
از سفرنامهنویســان بــوده اســت؟ و آیــا تمــام ایــن ســفرنامه هــا در قالــب ادبیــات تطبیقــی
قابــل بررســی اســت؟
شــرق دور بــرای اروپاییــان ســرزمینی پــر از تضــاد و راز و رمــز بــوده اســت :از طرفــی
ســلطۀ پادشــاهان بیرحمــی کــه گاه فرزنــدان خــود را نیــز بــرای نگهداشــتن ســلطنت
میکشــتند و از ســوی دیگــر آرامــش و گرمایــی کــه در روابــط ســاده انســانی وجــود داشــته
و مردمــی کــه در برخــورد بــا خارجــی بهعنــوان مهمــان او را حبیــب خــدا میدانســتند.
بنابرایــن ایــن ســرزمین ناشــناخته کــه ملقمــهای از زیبایــی و بیرحمــی بــود غربیــان را بــرای
کشــف آن جــذب میکــرد.
مســافری کــه از تجربــۀ ســفر خــود در ســفرنامه ســخن میگویــد فقــط تغییــر مــکان
جغرافیایــی نداشــته اســت بلکــه جابجایــی فرهنگــی نیــز داشــته اســت .ســفرنامهها را در
چهارچــوب نظریــۀ ایماگولــوژی میتــوان بررســی کــرد زیــرا رابطــهای کــه در ســفرنامه بیــن
مســافر و روایــت ســفرش وجــود دارد همــان معرفــی تصویــر دیگــری اســت .مســافرانی کــه
بــه ســرزمینهای دیگــر ســفر میکننــد در درجــۀ اول متوجــه تفاوتهــا میشــوند و ایــن
تفاوتهــا نــه تنهــا از نظــر جغرافیایــی توجــه آنهــا را جلــب میکنــد بلکــه نــوع پوشــش و
خــوراک و خلــق و خــوی را نیــز دربــر میگیــرد .ژان ژک روســو 6میگویــد:
بــرای مشــاهدۀ انســانها بــه اطــراف خــود بنگریــد و بــرای مطالعــه در موردشــان از دور بــه
François-René de chateaubriand
Les mémoires d’outre-tombe
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آنهــا بنگریــد .ابتــدا بایــد تفاوتهــا را پیــدا کنیــد ســپس بــه اصــول و مشــترکات خواهیــد رســید
(.)Rousseau, 1990 : 89

گاهــی دیپلماتهایــی کــه در ســفارتها کار میکننــد نقــش بســزایی در معرفــی ایــن
تفاوتهــا و اشــتراکات دارنــد .حتــی گاهــی فقــط ســفرنامه نیســت و آثــار ادبــی مهمــی
توســط دیپلماتهایــی کــه زبــان کشــور مبــدا را آموختهانــد و اثــری را بــه زبــان کشــور
1
مقصــد ترجمــه میکننــد ،معرفــی شــده اســت .ســعدی ،شــاعر ایرانــی ،توســط آنــدره دوریــه
سیاســتمدار فرانســوی و کاردار لویــی ســیزدهم در قــرن هفدهــم بــه فرانســه ترجمــه میشــود
و گزیــدهای از اشــعارش بــه جامعــه فرانســه زبــان معرفــی میشــود.
تــا جایــی کــه مربــوط بــه ســفرنامهها میشــود ،روایــت آنهــا توســط ناظــر ،آن فرهنــگ
را معرفــی میکنــد و تــا زمانــی کــه راوی یــا ناظــر آن را بــه نــگارش درنیــاورد ایــن معرفــی
کامــل نیســت .یــک نمایشــنامه یــا یــک اپــرا وقتــی وجــود خارجــی پیــدا میکنــد کــه نمایــش
داده شــود و یــک روایــت از ســفر هنگامــی کــه توســط ناظــری کــه شــاهد آن ماجــرا بــوده
اســت و آن را زندگــی کــرده اســت ،بــه نــگارش درمیآیــد دیگــری را بــه ســرزمینی دیگــر
معرفــی میکنــد .از بیــن مــواردی کــه میتــوان در آیینــۀ ســفرنامهها بــه آن اشــاره کــرد،
فرهنــگ و ادبیــات در زندگــی عامــه مــردم اســت و اینجاســت کــه مشــاهدۀ تفاوتهــا
در روایــت ادبیــات عامــه یــا فولکلــور تصویــری تــازه بــه مــا میدهــد ،تصویــری کــه بــه
علــت روزمرهبــودن و تکــرار آن دیــده نمیشــود درحالیکــه بــرای ناظــری کــه از ســرزمین
دیگــر بــرای نخســتینبار بــه آن مینگــرد مهــم جلــوه میکنــد .اینجاســت کــه ســفرنامه
در چهارچــوب ادبیــات تطبیقــی ،بیآنکــه از ادبیــات فاصلــه بگیــرد ،بــه بررســی تصویــر
از نــگاه دیگــری میپــردازد .از ایــنرو ،ســفرنامهها میتواننــد واقعــی باشــند یــا خیالــی.
وقتــی مســافری مرزهــای جغرافیایــی را میپیمایــد تــا بــه شــناخت دیگــری دســت پیــدا
کنــد بــا ســفرنامهای واقعــی مواجــه هســتیم ،مثــا ســفرنامههای هانــری رنــه َدلمایــن 2بــه نــام
از خراســان تــا بختیــاری( )۱۲و بــه ســوی اصفهــان( )۱۳از پیــر لوتــی 3در اوایــل قــرن بیســتم و
ســه ســال در آســیا( )۱۴از کنــت آرتــور گوبینــو 4در قــرن نوزدهــم کــه بــه فرهنــگ و ادبیــات
عامــه توجــه داشــتهاند .البتــه تعــداد ســفرنامهها خیلــی بیشــتر از ایــن اســت .آنچــه کــه
درخــور توجــه اســت ایــن اســت کــه همــۀ ســفرنامهها را نمیتــوان در قالــب ادبیــات
تطبیقــی بررســی کــرد چــرا کــه الزمــۀ پژوهــش در ادبیــات تطبیقــی از یــک ســو توجــه بــه
ادبیــات اســت و از ســوی دیگــر مقایســۀ دو نــگاه و دو تصویــر .بســیاری از ایــن ســفرنامهها
در چهارچــوب یــک اثــر تاریخــی یــا جامعهشناســانه قابــل بررســی اســت ولــی در حیطــۀ
ادبیــات نیســت.
ســفرنامههای خیالــی جابجایــی فیزیکــی را نادیــده میگیــرد و نویســنده بــا رؤیاپــردازی
و خیــاالت خــود مــا را همــراه میکنــد .همانگونــه کــه ســفرنامههای واقعــی معــرف راوی
André du Ryer
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ســفرنامه هســتند ،در ســفرنامههای خیالــی هــم مــا بــا شــخصیت روایتگــر ســر و کار
داریــم و او میتوانــد ســایق و ترسهــا و رؤیاهایــش را بــا مــا قســمت کنــد .در نامههــای
ایرانــی ،مونتســکیو دو مســافری را کــه زادۀ خیالــش هســتند بــه مــا معرفــی میکنــد؛ دو ایرانــی
ثروتمنــد بــه نامهــای "ازبــک” و "ریــکا" -دو نامــی کــه میــان ایرانیــان کاربــرد ندارنــد-
کــه در مــدت ســفر خــود بــه اروپــا زمــان زیــادی را در فرانســه میگذراننــد و دیدههــا
و شــنیدههای خــود را از طریــق نامــه بــرای دوســتان و نزدیــکان خــود در ایــران تعریــف
میکننــد و نامههایــی را از زنــان حرمســرای خــود در ایــران دریافــت میکننــد کــه حــوادث
روز ایــران و اتفاقــات حرمســرا در آن نقــل شــده اســت .ایــن رمــان کــه در ســال ( )۱۵(۱۷۲۱قبل
از انقــاب فرانســه) نوشــته شــده اســت از خــال توصیفاتــی کــه دو مســافر خیالــی مونتســکیو
انجــام میدهنــد بــا روشــی طنزآمیــز بــه نقــد دســتگاه حاکــم میپــردازد و قــدرت نامحــدود
لویــی چهاردهــم ،پادشــاه آن دوران را بــه ســخره میگیــرد.
اینگونــه اســت کــه نویســنده بــا ابــزار دیگــری از خــود ســخن میگویــد و حتــی
مــردم زمانــهاش را نقــد میکنــد .در قســمتی از کتــاب ،نامــهای از ریــکا را میخوانیــم کــه
از مواجهــهاش بــا جامعــۀ پاریــس و کنجــکاوی پاریســیها ســخن میگویــد و معتقــد اســت
کــه زن و مــرد و پیــر و جــوان طــوری او را مینگرنــد کــه گویــی از آســمان بــه زمیــن افتــاده
اســت و در پارکهــا و مکانهــای عمومــی مثــل رنگینکمانــی هفترنــگ دور او حلقــه
میزننــد .ریــکا در نامــۀ ســیام مینویســد :اگــر کســی بهطــور تصادفــی متوجــه میشــد کــه
مــن ایرانــی هســتم ،زمزمههایــی از دســت را میشــنیدم کــه «شــگفتا ایــن مــرد ایرانــی اســت!
چطــور میتــوان ایرانــی بــود؟!» (.)Montesquieu, 1721 :47
نویســنده بــا توصیــف ایــن صحنههــا از دیــد مســافران خیالــی خــود جامعــۀ زمــان
خــود را بــه تصویــر میکشــد و از نــگاه دیگــری ،بــه نقــد جامعــۀ خــود میپــردازد کــه فکــر
کوچــک مــردم آن نمیتوانســت بپذیــرد کــه مردمــی از ســرزمین دوردســتی چــون ایــران بــه
ســفر برونــد و اصــا وجــود خارجــی داشــته باشــند .گویــی نویســنده میخواهــد مســائلی را
بــه مــردم زمــان خــود یــادآوری کنــد و بــا نقــد پاریســیها بــه انتقــاد از فرانســهای میپــردازد
کــه جــز خــود را نمیتوانســت ببینــد .فرانســه بــرای پاریســیها مرکــز دنیــا نیســت بلکــه
همــۀ دنیاســت .راوی ایــن نامهنگاریهــا ،نگاهــی موشــکافانه بــه جامعــه دارد .هنگامــی
کــه ریــکا لبــاس ایرانــی خــود را عــوض میکنــد و ســعی میکنــد ماننــد فرانســویان لبــاس
بپوشــد ،دیگــر کانــون توجــه نیســت و معتقــد اســت کــه بــا لباســی مثــل آن مــردم در «نیســتی
وحشــتناکی» فــرو رفتــه اســت ،گویــی کســی او را نمیبینــد .فیلســوف قــرن هجدهــم ،حتــی
فرانســهای را کــه عصــر روشــنگری را گذرانــده اســیر پیشقضاوتیهــای ســطحی معرفــی
میکنــد.
از طرفــی بــا نشــان دادن تصویرهایــی از حرمســراهای ایرانــی بــا طنــزی هنرمندانــه بــه
وضعیــت غمانگیــز آنهــا اشــاره میکنــد کــه حاکــی از نــگاه اگزوتیــک نویســنده بــه ایــران
اســت .حرمســرا و چنــد همســری پدیــدهای کــه همچنــان مــورد توجــه فرانســویان در ارتباط با
مشــرق زمیــن اســت .تاریخهایــی کــه در نامههــا ذکــر میشــود قمــری هســتند ،لباسهــای
مســافران خلــق شــده توســط منتســکیو بــه ســبک ایرانــی اســت و همــۀ پدیدههایــی کــه
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میتوانــد غــرب را در مواجــه بــا شــرق قــرار دهــد و نشــانی از تصویــر خــودی از نــگاه
دیگــری بدهــد.
ســفرهای خیالــی فقــط در آثــار منثــور فرانســه وجــود ندارنــد بلکــه دغدغــۀ بســیاری از
شــاعران هــم بــوده اســت .شــارل بودلــر ،شــاعر قــرن نوزدهــم ،در اثــر جاودانــۀ خــود گلهــای
بــدی از ســفر و اگزوتیســم ســخن گفتــه اســت .بــرای بســیاری از شــاعران همعصــر بودلــر،
ســفر راه گریــزی اســت از جهــان پیرامــون .بنابرایــن حتــی در عالــم خیــال بــه ســرزمینی
میگریــزد و همانطــور کــه بودلــر در شــعر «ســفر» گفتــه اســت ،در آنجــا جــز نظــم و زیبایــی
و آرامــش و لــذت نیســت (اسالمیندوشــن.)۲۳۲ :۱۳۴۹ ،
در تصویرگریهــای ســفر خیالــی بودلــر غوغــا میکنــد .مهــم نیســت کــه ســفر چقــدر
دور از واقــع و خیالــی باشــد ،شــاعر از عطــر آن دیــار دوردســت مدهــوش اســت .در شــعر
«عطـ�ر اگزوتیـ�ک» ( )۱۶جزیــرهای را توصیــف میکنــد کــه بــوی معشــوق ،شــاعر را بــه آنجــا
میکشــد:
جزیرهای تنآسای که طبیعت در آن به بار میآورد،
درختهای عجیب و میوههای خوشگوار
مردانی که پیکرهای باریک و نیرومند دارند
و زنانی که سادگی و صفای نگاهشان بیننده را به حیرت میافکند.
بوی تو مرا به آن اقلیم دل آویز میبرد
بندری گرانبار از بادبانها و دکلها میبینم
()23
که هنوز از خستگی امواج دریا نیاسودهاند ( اسالمیندوشن.) ۲۰۴ :۱۳۴۹ ،
بودلــر بــا اســتفاده از واژۀ اگزوتیــک در عنــوان شــعر بــه معنــای غریــب و دور از جهانــی
کــه شــاعر در آن زندگــی میکنــد ،ســفر خیالــی خــود را تکمیــل میکنــد .بودلــر در آخریــن
فصــل گلهــای بــدی بــه نــام مــرگ شــعر ســفر را بــه عنــوان آخریــن شــعر ایــن دفتــر چــاپ
میکنــد .ایــن شــعر از هشــت قســمت تشــکیل شــده اســت و شــاعر از ســفرهای مختلــف
انســان ســخن میگویــد و در پایــان از مــرگ میگویــد کــه ســفر اصلــی و گریــزگاه جاودانــی
شــاعر اســت و واژۀ ســفر در اینجــا اســتعارهای اســت بــرای مــرگ:
ای مرگ ،ای ناخدای پیر ،هنگامۀ وداع است!
ای مرگ! بادبان برکشیم و از این دیار ماللانگیز رخت برکشیم!
اگر این آسمان و دریا به سیاهی جوهرند
()۱۷
قلبهامان ،که با تو آشنا هستند ،از فروغ نور لبریزند!
ســرزمینی ک��ه بودلـ�ر در اش��عار خـ�ود تصویــر میکن��د س��رزمینی خیال�یـ و اوتوپی��ک (آرمــان
ش��هری) اســت کــه شــاعر در آن بــه خوشــبختی میرســد یــا الاقــل امیــد بــه خوشــبختی دارد و
در جســتجوی ایــن آرمــان رویاپــردازی میکنــد .بــرای رســیدن بــه ایــن اوتوپیــا از قــوۀ تخیــل
خــود کمــک میگیــرد و جابجایــی جغرافیایــی را اصــل الزم در ســفر نمیدانــد .آنچــه کــه او
را بــه دوردســتها میبــرد ،تخیــل اوســت .همانطــور کــه قبــا هــم اشــاره کردیــم عطــر و
بــوی دیــار دوردســت اصــل ثابــت تمــام تصویرســازیهای بودلــر از ســفر اســت و شــاعران
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دیگــری نیــز نظیــر رامبــو 1و ماالرمــه 2در قــرن نوزدهــم ،هماننــد بودلــر بــه خلــق تصویــری از
ســرزمینهای خیالــی و اگزوتیــک پرداختهانــد.
احــداث راه آهــن در اروپــا و گســترش وســایل حمــل و نقــل ،از قــرن نوزدهــم بــه بعــد،
باعــث شــد کــه اغلــب ســفرنامهها بهطــور واقعــی نوشــته شــوند و روایتگــرآن مرزهــای
جغرافیایــی را پیمــود تــا دیدههــا و شــنیدههایش را روایــت کنــد و دیگــر منحصــر بــه ادبیــات
نمانــد .بهخصــوص در قــرن بیســتم کــه ســفرها و ارتباطــات بینفرهنگــی روز بــه روز بیشــتر
میشــود و صنعــت گردشــگری بهعنــوان یــک صنعــت مهــم یکــی از راههــای درآمدزایــی
بــرای کشــورها اســت .پیــش از ایــن ســفرنامههایی توســط دیپلماتهــا و مســافرانی کــه بــه
دالیــل شــغلی ســفر میکردنــد نوشــته شــده اســت ولــی تعــداد آنهــا معــدود اســت .امــا
کــم کــم ایــن موضــوع وارد پژوهشهــای دانشــگاهی شــد و در قــرن حاضــر ایــن ژانــر بــا
مطالعــات پسااســتعماری بــه بررســی تصویرهــای سیاســی و میــان فرهنگــی در ســطح وســیعی
پرداختــه اســت.
از میــان مســافرانی کــه بــه دالیــل شــغلی یــا شــخصی در گذشــته از شــرق دیــدن کردهانــد
میتــوان بــه ژان شــاردن 3اشــاره کــرد کــه بــازرگان بــود و در قــرن هفدهــم دو بــار بــه ایــران
ســفر کــرد .او در ســفر دوم خــود نزدیــک بــه چهارســال در اصفهــان اقامــت گزیــد و قســمت
مهمــی از ســفرنامهاش مربــوط بــه ایــن شــهر اســت .ســفرنامۀ او بــه نــام ســیاحتنامۀ شــاردن
در ایــران چندبــار ترجمــه و چــاپ شــده اســت .در ارتبــاط بــا ســفرنامۀ شــاردن مقالههــای
زیــادی بــه نــام ادبیــات تطبیقــی چــاپ شــده اســت کــه میتــوان گفــت ایــن مقالههــا بیشــتر
جنب�ۀـ جامعهش��ناختی دارن��د و کمت��ر در حـ�وزۀ ادبی��ات هس��تند .بهعنــوان مثــال وقتــی از
تصویــر نقــش جهــان در ســفرنامۀ شــاردن صحبــت میشــود ،مــا وارد حــوزۀ هنــر و مطالعــات
بینرشــتهای شــدهایم و یــا مقالههایــی کــه بــه تصویــر ایــران و ایرانــی در ســفرنامۀ شــاردن
پرداختهان��د ،از ادبی��ات فاصل��ه گرفتهان��د و ب�هـ ح��وزۀ جامعهشناس��ی وارد ش��دهاند.
امــا قــرن نوزدهــم دورۀ مســافران زیــادی اســت کــه بــا ســفر بــه ایــران و انتشــار
ســفرنامههای خــود تصاویــر متنوعــی از ایــن کشــور معرفــی کردهانــد .از آن جملــه پــی یــر
لوتــی اســت کــه بــا کتــاب بــه ســوی اصفهــان در اوایــل قــرن بیســتم کــه بــه صــورت دفتــر
خاطراتــی نوشــته شــده اســت ،مشــاهدات خــود را بــه رشــتۀ تحریــر درمــیآورد .مقایســۀ
روایــت ایــن دو مســافر فرانســوی کــه هــر دو از اصفهــان بســیار ســخن گفتهانــد ،صــرف نظــر
از اینکــه از دو قــرن متفــاوت بودهانــد ،دو تصویــر بــه مــا معرفــی میکنــد .در اصفهانــی کــه
توســط شــاردن توصیــف شــده اســت بــه بزرگــی شــهر و تجــارت اهمیــت زیــادی داده شــده
اســت ،شــاید بــه دلیــل شــغل شــاردن کــه بــازرگان و جواهرفــروش بــوده اســت؛ ناظــر از تعدد
بازارهــا و مردمــی کــه مــدام در حــال داد و ســتد هســتند ســخن میگویــد ،در حالیکــه پــی
یــر لوتــی بیشــتر مبهــوت زیباییهــای مســاجد ایــن شــهر اســت .بنابرایــن بــا اینکــه هــر دو
توصیــف از یــک مــکان واقعــی ارائــه شــده اســت ،زمــان و نــگاه راوی واقعیــت را بــه دو شــیوه
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نشــان میدهــد .پــی یــر لوتــی در ســفرنامهاش بــرای مکانهایــی کــه در اصفهــان میبینــد
مابهازایــی در فرانســه معرفــی میکنــد؛ بهعنــوان مثــال قصــر پادشــاه ایــران را بــا دربــار
لویــی چهاردهــم مقایســه میکنــد و خیابــان چهاربــاغ کــه بــه جلفــا منتهــی میشــود را بــا
خیابــان شــانزه لیــزه در پاریــس .بســیاری از مقالههایــی کــه بــه ایــن ســفرنامهها پرداختهانــد
فقــط بــه توصیفــات بســنده کردهانــد و بیآنکــه وارد حیطــۀ ادبیــات تطبیقــی شــوند تنهــا از
تش��ابهات س��خن گفتهان��د و ب��ه توصی��ف مکانه��ا از ن��گاه ناظ��ر پرداختهان��د.
عــاوه بــر مکانهــا ،فرانســویانی همچــون هانــری رنــه دلمایــن 1بــه فرهنــگ عامــه بســیار
توجــه کــرده انــد .او کــه در اوایــل قــرن بیســتم بــه ایــران ســفر کــرده ،از آداب و رســوم
و فرهنــگ ایرانیــان ســخن زیــاد گفتــه اســت ،ادبیــات عامــه و داســتانها و حکایاتــی کــه
شــفاهی میــان مــردم نقــل میشــود ،مــورد توجــه او واقــع شــده و در ســفرنامهاش ،از خراســان
تــا بختیــاری ،بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت .او از فرهنــگ نقالــی در قهوهخانــه و حکایــت
داســتانهای شــاهنامه توســط مــردم کوچــه و بــازار ســخن گفتــه اســت و از نقاشــیهایی کــه
در قهوهخانههــا بــا تصویرهــای قهرمانــان شــاهنامه وجــود دارد ،ســخن میگویــد .ســفر او بــه
خراســان و دیــدن موســیقی آن ســرزمین او را بــه وجــد آورده اســت و بــه ایــن کــه موســیقی
خراســان دارای چنــد مقــام اســت ،اشــاره کــرده اســت .او حتــی بــه القابــی کــه بیــن مــردم
رایــج اســت میپــردازد و معنــی تکتــک آنهــا را از جملــه حاجــی ،کربالیــی ،مشــهدی و یــا
درویــش را توضیــح میدهــد.
بررســی ســفرنامۀ رنــه دلمایــن از ایــن نظــر حائــز اهمیــت اســت کــه فرهنــگ قصهگویــی
ایرانیــان را معرفــی میکنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در فرهنــگ اروپــا کمتــر وجــود
دارد .بــا خوانــدن حکایتهایــی کــه او از مــردم کوچــه و بــازار نقــل میکنــد و بــا دادن
اطالعــات دقیــق از مردمــی کــه بــا آنهــا مالقــات میکنــد توجــه مــا را بــه ریــزه کاریهایــی
کــه در فرهنــگ عامــه وجــود دارد ،جلــب میکنــد و تصویرهایــی را بــه مــا نشــان میدهــد
کــه بــه علــت مشــاهدۀ همیشــگی آن بــرای مــا ایرانیــان قابــل رؤیــت نیســت یــا کمرنــگ شــده
اســت.
در ارتبــاط بــا فرهنــگ عامــه در ســفرنامهها تحقیقاتــی انجــام شــده اســت کــه از آن
جملــه میتــوان بــه مقالــۀ «جلوههــای فرهنــگ عامــه در ســفرنامة ســه ســال در آســیای
ژوزف آرتــور گوبینــو» نوشــتۀ فرزانــه علــویزاده و امیــد وحدانیفــر(« ،)۱۳۹۸بررســی
تصویرشناســانه مشــهد در ســفرنامۀ از خراســان تــا بختیــاری اثــر هانــری رنــه دالمانــی» از
محمدرضـ�ا فارسـ�یان و فاطمـ�ه قاسـ�می آریـ�ان ( )۱۳۹۷و «تصویرشناســی فرهنگــی ایرانیــان در
آیینــة ســفرنامه پــوالک» از تــورج زینیونــد و پرویــن امیــری ( )۱۳۹۶یــاد کــرد.
همانطــور کــه پیشــتر ذکــر شــد ،در بیشــتر تحقیقاتــی کــه در ایــران در حــوزۀ ســفرنامهها
انجــام شــده اســت ،بــه بررســی تصویــر در ســفرنامه اهمیــت داده شــده امــا بــه ادبیــات
توجــه نشــده اســت .تصویــر در ســفرنامه میتوانــد در جامعهشناســی ،تاریــخ و روانشناســی
مــورد پژوهــش قــرار بگیــرد امــا آنجــا کــه وارد حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی میشــویم بایــد بــه
Henry-René d’Allemagne
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پایــه مســتحکم ادبیــات تکیــه کنیــم و فرامــوش نکنیــم کــه پژوهــش تطبیقــی در ســفرنامهها
هنگامــی میتوانــد وارد قلمــرو ادبیــات تطبیقــی شــود کــه از تأثیــر ایــن تصویرهــا در ادبیــات
ســخن بگویــد.
از بیــن ســفرنامههایی کــه در قــرن بیســتم ،در فرانســه ،نوشــته شــده اســت بــدون شــک
اثــر کلــود لــوی اســتروس بــه نــام گرمســیریان اندوهگیــن در ســال  ۱۹۵۵اقبــال خوبــی داشــته
اســت ،بیشــتر از صدهــا هــزار نســخه از آن بــه فــروش رســیده اســت و بــه زبانهــای زیــادی
ترجمــه شــده اســت .اســتقبال از ایــن ســفرنامه کــه بــه ســبک ادبــی نوشــته شــده اســت،
منحصــر بــه جامعــۀ ادبــی و روشــنفکری نبــود بلکــه نویســندۀ ایــن ســفرنامه ،بــه عنــوان یــک
فیلســوف و ادیــب ،از یکســو بــا روســو و منتســکیو مقایســه شــد و از ســوی دیگــر او را
شــاتوبریان ایــن زمانــه نامیدنــد.
تصویــری کــه لــوی اســتروس انسانشــناس ســاختارگرا از مردمــان بــه مــا میدهــد در
ارتبــاط بــا رفتــار ظاهریشــان نیســت بلکــه در پیونــد اســت بــا الیههــای زیریــن رفتــاری
آنهــا .در ایــن کتــاب کــه او از ارتباطــش بــا سرخپوســتان آمریــکای جنوبــی میگویــد تأکیــد
دارد کــه ســفرنامۀ او بــرای کشــف ســرزمینهای ناشــناخته و ترســیم تصویــری اگزوتیــک از
مــردم یــک منطقــه نیســت .حتــی در شــروع کتــاب یــادآور میشــود کــه از ســفر و کاشــفان
بیــزار اســت بلکــه قصــد دارد بــه واقعیــت زندگــی و تمــدن بشــری بپــردازد .او بــا زندگــی در
میــان قبایــل آن منطقــه ،ایــن تصــور عمومــی کــه آن مردمــان وحشــی هســتند را غلــط پنداشــت
و آنهــا را فقــط بــدون خــط و نــگارش دانســت .او معتقــد بــود کــه در تمــام ایــن گروههــای
انســانی ماننــد انســانهای جوامــع پیشــرفته دلمشــغولیها و ســؤالهای مشــترکی وجــود دارد
و آن مــردم هــم بــا اســتفاده از ســنتها و افســانههای خــود در جســتجوی پاســخی بــرای
ایــن ســؤالها هســتند.
لــوی اســتروس سفرنامهنویســی بــه ســبک اروپایــی از شــرق دور را ســنتی اســتعماری
و اروپــا محــور میدانســت و از نظــر او مشــاهدۀ انســان نــه بهعنــوان موجــودی اگزوتیــک
کــه در ســرزمینی دور از مــا زندگــی میکنــد اهمیــت دارد بلکــه از دورافتادهتریــن قبایــل
آمریــکای جنوبــی تــا پاریســیهای قــرن حاضــر همــه بیانگــر معنــای انســان هســتند .او در
ایــن ســفرنامه بــه نابــودی طبیعــت اشــاره میکنــد کــه هــم اکنــون پــس از گذشــت ســالها
از انتشــار آن بــه اهمیــت طبیعــت پــی بردهایــم چــرا کــه از نظــر او پایــداری جوامــع قدیمــی
بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه همبســتگی خــود را بــا طبیعــت حفــظ کردهانــد.
اهمیــت ســفرنامه گرمســیریان اندوهگیــن از ایــن نظــر اســت کــه ناظــر در تعریــف از
دیگــری ،نگاهــی از بــاال بــه پاییــن نــدارد و معتقــد اســت کــه کارکــرد ذهنــی انســان در
همــه جــای دنیــا یکســان اســت و تفکــرات انســان در جامعــۀ پیشــرفته قالبهــای ســاختاری
هماننــدی بــا مردمــان ســرزمینهای در حــال پیشــرفت دارد .بنابرایــن پدیدههــای اگزوتیــک
و کلیشــههایی کــه در ســفرنامههای غربیــان وجــود دارد در کتــاب او نیســت امــا بــه جوامــع
ابتدایــی بــه عنــوان موجــودات عــاری از خــرد و قــوۀ تعقــل نگریســته اســت .ایــن ســفرنامه،
بــا همــۀ اهمیتــش ،نمیتوانــد در حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی بررســی شــود زیــرا همانطــور کــه
پیشــتر اشــاره شــد بــرای ایــن منظــور بایــد ادبیــات بــه عنــوان پایــۀ اصلــی حضــور داشــته
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باشــد درصورتــی کــه ایــن اثــر ،پژوهشــی در حــوزۀ انسانشناســی اســت .بنابرایــن تصویــر
در ســفرنامۀ گرمســیریان اندوهگیــن ،بــه دلیــل جــدا بــودن از ادبیــات و وارد شــدن در حیطــۀ
جامعهشناســی و انسانشناســی ،گرچــه میتوانــد پژوهشــی ارزنــده باشــد امــا در حــوزۀ
ادبیــات تطبیقــی نیســت.
در بحــث ســفرنامهها یکــی از زمینههایــی کــه بایــد بیشــتر در آن پژوهــش بشــود و در
قالــب تحقیقــی جداگانــه میتــوان بــه آن پرداخــت ،سفرنامهنویســی زنــان اســت کــه در
شــناخت و انتقــال فرهنــگ دیگــری ،بــا نگاهــی زنانــه ،مؤثــر بودهانــد و گاه توانســتهاند ایــن
نــگاه را وارد ادبیــات کننــد .بــا اینکــه سفرنامهنویســی ژانــری بــوده کــه همیشــه مــردان
بــه آن پرداختهانــد ،زنــان ســفرنامهنویس ،ایرانــی یــا اروپایــی ،ســعی کردهانــد بــه شــرح
مــواردی بپردازنــد کــه مــردان از نــگاه بــه آن غافــل بودهانــد یــا بــه آن راهــی نداشــتهاند.
کارل تامپســون در ایــن بــاره میگویــد:
درپــی مــوج دوم فمینیســم در دهــۀ  ۷۰میــادی ،بســیاری از تاریخدانــان و منتقــدان ادبــی،
ســهم زنــان را در ژانــری کــه ظاهــرا تــا حــد زیــادی در ســیطرۀ مــردان اســت ،اگرچــه زنــان
در واقــع نویســندگان پــرکاری هســتند ،بهخصــوص در قــرون نوزدهــم و بیســتم بررســی
کردهانــد( .تامپســون.)۹ :۱۳۹۶ ،
روشــن اســت کــه زنــان خیلــی دیرتــر از مــردان سفرنامهنویســی را شــروع کردهانــد
چراکــه معمــوال زنــان اجــازۀ ســفر بــه تنهایــی را نداشــتهاند و دور جهــان گشــتن مخصــوص
دنیــای مــردان بــوده اســت .اگــر زنــی بــا ایــن اقتــدار مردانــه مقابلــه میکــرد و بــه تنهایــی بــه
ســرزمین دیگــری میرفــت و از ایــن نافرمانــی گزارشــی هــم تهیــه میکــرد ،قابــل بخشــودن
نبــود .بنابرایــن خیلــی از زنــان مســافر حاضــر بــه قبــول نقــش نویســنده نبودنــد و ســفرنامهای
بــه نــگارش درنیاوردهانــد امــا از قــرن نوزدهــم بــه بعــد کــم کــم ســفرنامههای زنانــه بــه
شــکل رمانهــای مکاتبــهای چــاپ شــد و پــس از آن تعــدادی ســفرنامه بــا نــام واقعــی در
اروپــا و ســپس در ایــران هــم چــاپ شــد.
در ایــران ،در رابطــه بــا نقــش زنــان در ســفرنامهها پژوهشهایــی صــورت گرفتــه
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه مقالــۀ عمادالدیــن فیاضــی و مــژگان آمحمــد الری
( )۱۳۸۸بــا عنــوان «بهداشــت روانــی و جســمانی زن قاجــار بــه روایــت سفرنامهنویســان»
اشــاره کــرد .ایــن مقالــه کــه البتــه در حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی نیســت و در زمینــۀ تاریــخ
اســت بــه وضعیــت زنــان در دورۀ قاجــار از نظــر اجتماعــی پرداختــه اســت و بــا توجــه بــه
روایتهــای مختلفــی کــه از مســافران فرنگــی موجــود اســت ،بــه مشــکالت و معضــات
زنــان آن دوره اشــاره کــرده اســت .همانطــور کــه پیشــتر ذکــر کردیــم ،گرچــه اینگونــه
مقالههــا در حــوزۀ ســفرنامهها نوشــته شــدهاند امــا چــون هــدف و رویکــردی تاریخــی
دارنــد از ادبیــات تطبیقــی فاصلــه میگیرنــد .در ارتبــاط بــا ســبک زندگــی زنــان دورۀ قاجــار
مقالههــای متعــددی بــه نــگارش درآمــده اســت کــه بیشــتر آنهــا در حیطــۀ ادبیــات تطبیقــی
نیســت .حســین قاضیخانــی و محمدرضــا بارانــی ( )۱۳۹۳مقالــهای دربــارۀ ســبک زندگــی زن
ایرانــی از نــگاه سفرنامهنویســان عصــر صفــوی نوشــتهاند و اذعــان داشــتهاند کــه زن ایرانــی
از نــگاه جهانگــردان عصــر صفــوی پنهــان نمانــده اســت .البتــه ایــن پژوهــش هــم وارد
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حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی نمیشــود و نــگاه "دیگــری" در چهارچــوب ادبیــات بررســی نشــده
اســت .بنابرایــن بیشــتر ایــن مقالههــا کــه بــه بررســی تصویــر زن ایرانــی میپــردازد بــه تاریــخ
و جامعهشناســی برمیگــردد و در قالــب یــک اثــر ادبــی بــه ســفرنامه توجــه نشــده اســت
تــا "دیگــری” را در چهارچــوب ادبیــات بنگــرد .از ایــن میــان ،پژوهشهایــی هــم در حیطــۀ
ادبیــات تطبیقــی انجــام شــده اســت کــه میتــوان از «تصویرشناســی زنــان در ســفرنامۀ ابــن
بطوطــه» ( )۱۳۹۷نوشــتۀ احســان قبــول ،عبــداهلل رادمــرد و زهــرا شــریعت پنــاه نــام بــرد کــه
در آن ،نگارنــدگان تصویــر زنــان را در ســفرنامۀ ابــن بطوطــه کــه یــک اثــر ادبــی قــرن هشــتم
اســت بررســی و طبقهبنــدی میکننــد .نقطــۀ قــوت مقالــه در ایــن اســت کــه نویســندگان
نگاهــی کامــا تطبیقــی بــه ســفرنامه داشــتهاند ،بــه مقایســه و تحلیــل آمــاری پرداختهانــد و
کارشــان ،برخــاف بســیاری از مقالههــای حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی در حــد توصیــف نمانــده
اســت.
 ۷ـ نتیجه
در پایــان میتــوان گفــت کــه مطالعــات ســفرنامهها در ادبیــات تطبیقــی فقــط در قالــب
توصیــف مســافر از وضعیــت مکانــی کــه میبینــد ،نیســت .تصویرشناســی در ســفرنامهها از
مشــاهدۀ تفاوتهــا در عــادات و فرهنــگ دیگــری ،بــه شــناخت و ارتبــاط بــا او نایــل میشــود
چــرا کــه در ســفرنامه فضایــی ایجــاد شــده اســت کــه ناظــر بــا فرهنگــی دیگــر مواجــه شــود
و در ایــن برخــورد اســت کــه از او میآمــوزد و بــه او نزدیــک میشــود .زیــرا کســی کــه در
آن ســوی مرزهاســت و مــن زبانــش را نمیدانــم بــرای مــن غیرقابــل درک اســت امــا وقتــی
بــه او نزدیــک شــوم ،مرزهــای اطرافــم را وســیعتر کــردهام و بــا ایــن ارتبــاط ،خویشــتن را
بهتــر میشناســم .ایــن تصاویــر نهتنهــا فرهنــگ را انتقــال میدهنــد بلکــه نقــش مؤثــری در
ادبیــات و تاریــخ ادبــی هــر کشــوری دارنــد .پیشداوریهــا و کلیشــهها از طریــق ســفرنامهها
وارد ادبیــات شــدهاند و در متــون ادبــی ،از نثــر تــا نظــم ،رخنــه کردهانــد .در ایــن راســتا
تصویرشناســی میتوانــد بــا جامعهشناســی ،تاریــخ ،نشانهشناســی و ادبیــات پسااســتعماری
ارتبــاط برقــرار کنــد .امــا آنچــه در طــول مقالــه بارهــا بــه آن اشــاره شــد ،بررســی تصویرهــا
و ســفرنامهها در قالــب ادبیــات تطبیقــی اســت کــه بــا حوزههــای دیگــر متفــاوت اســت و
نمیتــوان هــر ســفرنامهای را در ایــن راســتا بررســی کــرد ،زیــرا بســیاری از ســفرنامهها در
زمینــۀ انسانشناســی (ماننــد ســفرنامه لــوی اســتروس) ،باستانشناســی ،سیاســی و  ...نوشــته
شــدهاند و ارزشــمند هســتند امــا بــرای اینکــه در حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی بگنجنــد بایــد از
ادبیــت نوشــتار برخــوردار باشــند .ضمنــا ،هــر ســنجش و مقایســهای ،بــدون تردیــد ،ادبیــات
تطبیقــی نیســت.
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Abstract
The present paper examines imagology in comparative literature. Imagology is one
of the most important and rooted areas in comparative literature since it is the
foundation of comparative literature in France. Impression and influence which
form the beginning of the French views of foreign literature depend on the pictorial
knowledge of the other. An important part of this knowledge belongs to the culture
of the “observer” and the ways in which he or she looks at another’s image and in
this view involves the culture in which he or she has inhabited. Thus, the present
paper deals with the exotic images and literary stereotypes that have been created
through the perspective of another. In the end, the paper draws on research on travel
writing in the field of comparative literature by analyzing several travelogues. The
paper will demonstrate that, at times, there has been misunderstandings about the
subject in Iran. By analyzing and critiquing these examples, we emphasize that
not every research in which there is a comparing of images belongs in the field of
comparative literature.
Keywords: Comparative Literature, Exoticism, Imagology, Other, Self, Stereotype,
Travelogue.
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