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 چکیده    اطالعات مقاله
چیستی تصویر و اینکه چرا تصاویر وجوه اشتراک و افتراق دارند و این پرسش که تصویر   مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

از جمله مهمتولید می دارد؟  از سوژه شناسا  یا هستی مستقل    های ترین دغدغهشود 

بنیان آذرپیک،  آرش  دیدگاه  از  است.  بوده  اخیر  قرن  در  ادبیمتفکران  مکتب  -گذار 

گیرد. در  فلسفی اصلت کلمه، تصویر از جوهره معنایی و مفهومی کلمه سرچشمه می

وجود شناسی عریانیستی، کلمه هفت جوهر دارد از جمله جوهرة معنایی. چون جوهر  

. از آنجا  استمه نیز دارای بعد ثابت و متغیر  بعد ثابت و متغیر دارد؛ جوهرة معنایی کل 

با کلمه خود را می پدیدار  نمایاند؛ هر آنچه هست کلمهکه هر پدیداری کلمه است و 

پدیدار  پدیدارها بعد ثابت و متغیر جوهری دارند. بعد ثابت یک کلمهاست بنابراین کلمه

می فراتصویر  شود؛  نگریسته  وجودی  ساحت  از  چنا چنانچه  و  ساحت  سازد  در  نچه 

ناخودآگاه جمعی و  متفاوت خودآگاه  بنابر ضمیرهای  نگریسته شود؛  فردی - موجودی 

انسان ما  انواع شهودات مختلف  نیز  و  ماهُو موجود هستی میانسان  به  ایماژ  یابد.  ها، 

توان پدیداری  توان با ساحات وهمی هم ایماژ کرد و نیز میچنین یک پدیدار را میهم

نگ تصویری  غیر  مقولهرا  براساس  ما  که  است  این  مهم  خویشتن  ریست.  زبان  بندی 

که در تصویرسازی ذاتا تابعِ شناسایی از زبان خود  اندیشد چنانبینیم. زبان ما را میمی

 هایی از زبان خویشتن.بندیهستیم و مقوله
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 . مقدمه 1

تصویر، فقط شکل نمود یافته یا صورت ظاهری پدیدار نیست بلکه معنایی که در پس شکل،  

فرم، صورت و ... نهفته است به محض عریانیت و آشکارگی صورتی را نمود می بخشد. آنچه  

یابد؟ شخص ناظر یا مشاهده کننده؟ چه که به مثابه تصویر نمود می یابد؛ چگونه نمود می

کند؟ چرا ادراک کنندگان از یک پدیدار یا رخداد و ... تصورهایی متفاوت  تصویری را ادراک می

ثابتدریافت می متغیرها،  و پیشکنند؟ چه  عوامل  میانگارهها،  که  دارند  وجود  توانند  هایی 

های زبانی در ساخت و  کیفیت و ماهیت تصویرها را تحت تاثیر قرار دهند؟ نقش زبان و مولفه

اندریافت  شکل و  از  ایماژها چه میگیری  دیگر،  پرسش  بسیاری  و  سواالت  این  باشد؟  تواند 

های مختلف از جمله  های عصر حاضر است که متفکران بزرگی را در حوزهترین دغدغهمهم

شماری  خود متمرکز داشته لکن هنوز معماهای بیشناسی، فلسفه، هنر، ادبیات و... را بهزبان

باقیست پرده  پس  در  اندیشمندان  کوشیدهبرای  مقاله  این  در  آرش  .  استاد  رهیافت  با  ایم 

عمیق مکتب  در  معنیآذرپیک  رویکرد  با  عمیقگرایی  تبیین شناسی  به  ایشان  توسط  گرا 

 تصویرشناسی عریانیستی بپردازیم.
 

   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

اند محققان یا به کارکردها و  که پیرامون ایماژ یا تصویر صورت گرفته  هاییدر بیشتر پژوهش

های هنری ایماژ را بررسی  اند یا از منظر مکاتب و نظریههایی ایماژ و اهمیت آن پرداختهنقش

اندیشگانی مکتب ادبی کرده از منظر  این پژوهش کوشیده شده که  فلسفی اصالت   -اند. در 

اند؛  شناسی تصویر مطرحهایی که در باب هستیآذرپیک به پرسشگذار آن آرش  کلمه و بنیان

شود؟ آیا تصویر امری جوهری  پاسخ دهیم. تصویر چیست و آیا تصویر توسط انسان تولید می

 اند؟ است؟ رابطة تصویر و کلمه چیست؟ انواع تصویر کدام
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

سازند زیرا هر آنچه که بیرون از ما  بیشترین حجم از دنیای ما را می  هاتصویرها و تصویرسازی

گذرد یا معنایی و مفهومی هستی دارد در درون ما تصویری دارد و نیز هر آنچه در درون ما می

آید. بنابراین شناخت پدیداری به نام تصویر یا ایماژ، در  است یا از منظر معنا به تصویر در می

یمی از خود و جهان و تاریخ هستی است. این بسیار مهم است که ما  واقع شناخت سهم عظ
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آییم و یا چه چیزی و چگونه کشیم؟ چگونه به تصویر در میچگونه پدیدارها را به تصویر می

شناسی  بندی تصویر از نظر هستیآورد؟ هدف ما در این پژوهش، مقولهما را به تصویر در می

 تصویر است. و ارائة سیستمی برای ادراک هستی 
 

   . پیشینة پژوهش1-3

( در مقالة »درآمدی بر تصویرشناسی، معرفی یک روش نقد  1388دکتر بهمن نامورمطلق )

ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی« به تعریف تصویرشناسی و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی  

نامورمطلقمی پژوهش  مهم  موضوعات  میان  پردازد.  ارتباط  انواع  دیگری،  از  تصویرسازی   ،

 تصویرپردازان و موضوع جامعة تصویر شده و انواع تصاویر در ادبیات تحقیقی است. 

( در »تصویر، ایماژ و ادراک بصری« به این نتیجه رسیدند که  1397مهر )صرامی و فهیمی

آن، ما در خود آنچه    انگارة مستند است. نمایی است برای آن تصور که بر اساستصویر یک پی

که گویی با اطلسی از خاطراتمان مواجه هستیم.  سازیم؛ چنانایم را میایم و آموزش دیدهدیده

به را  تجربة دیدن هدایت میما خود  آگاهیوسیلة  از پیش  دید سرشار  این  و  کنیم.  هاست 

بخشد. ی میانگاره کلیت فرم و قالبی است که از خالل آن، خود را برای ما صورت خارجپی

 ها حافظة ما هستند و وجود تاریخی دارند.پی انگاره

( در مقالة »تحلیل نقاشی به منزلة تصویر بر اساس شرح دلوز از انواع تصویر 1399آفریده )

های مختلف آنها  بستة ظهورِ سنخو شروط ظهور آنها« دربارة چیستی انواع تصویر و شروط هم

 فة روشن کردن انواع تصویر و تعیین نوع تصویر پرداخته است.و به دو مول   نزد دلوز بحث کرده

( در »گذر معنا از نگاره به فرانگاره« به واکاوی نقش  1396زاویه و نصری )زند؛ احمدی

خیال در بازتولید تصویر در ذهن بیننده پرداخته و به دنبال روشی علمی برای وجود فرانگاره  

افتند که فهم تصاویر ارائه شده حاصل خیال بیننده بوده و  اند. آنها دریو کیفیت تأثیر آن بوده

های پیشین دیداری اوست. همیشه تصاویر و معنای سوار بر آنها تحت تأثیر  متأثر از تجربه

های ذهن بیننده قرار دارند و با عبور از معنا، از نگاره به فرانگاره، تحت تأثیر خیال  فرانگاره

 شوند.و تصاویر ذهنی بازنمایی میبیننده، فرم تفسیر دوباره شده  

( مقالة »شکل1387لوتز،  در  ایماژها«  (،  هرمنوتیک  کلی  گیری  مفهوم  به  راجع  نخست 

پردازد. وی  گیری تصاویر میبه روند شکل  تریطور مشخصایماژ از نگاه گادامر و سپس به

رد تدقیق قرار  که »دیدن چیزی در چیز دیگر« است؛ مو  نظراتش را با تحلیل ریچارد ولهایم

 دهد. می
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 تعاریف بنیادین  -2-1
گیرد؛ به از جوهرة معنایی کلمه ریشه می(  Image)از آنجا که از منظر آرش آذرپیک، تصویر  

 : پردازیممختصر توضیحی از جوهرة معنایی می

معنایی کلمه دست یازیده و آن را در عالم حس به تعین    هایعقول و شهود به جوهره

ایجاد جوهره درمی با  فرایند تعین و زایش کلمه،  از آن  های گفتاری و نوشتاری  آورند. پس 

محور، ذهن پدیدارها  پس از درک توسط حواس کلمه  (6:1392)محمدی،  گیرد.  کلمه شکل می

و کیفی دسته   لحاظ کمی  از  به مقوالت  توجه  با  تأثر و سپس تصورات بندی میرا  و  کند 

در منطق صوری آنچه مانند جسم وجودش قائم به خود  ( 18:  1397)مسیح، آیند. وجود میبه

(  137:  1386)خوانساری،شود.  نامیده می  (Substanc)باشد و حالّ در چیز دیگری نباشد؛ جوهر  

است که باعث موجودیت یک وجود    ایشناسی عریانیستی، جوهر شاکلهکه در هستیدر حالی

از هستی می زمان دارای دو ساحت ثابت و متغیر است.    -شود و در جهان مکان در بعدی 

آذرپیک معتقد است که دو نوع جوهر اولیه و ثانویه داریم.    ( 169:  1396)آذرپیک و همکاران،

به انسان  اولیه »بدون دخالت  بنابراین وجگونهجوهر  فرابُعدی  ای طبیعی موجود است.  ودی 

اش از طبیعت است  دارد همانند انسان، گاو، درخت، گل و... جوهرة ثانویه نیز اگرچه مادة اولیه

ها ساخته شده است.« و نیز »این جوهر،  صورت طبیعی شکل نگرفته بلکه توسط انساناما به

اند  ربعدیوجود فرابعدی ندارد و فقط چهاربعدی است. تمام اختراعات و مصنوعات بشر نیز چها

اند« و هر چیزی که طبیعی  البته به استثنای مواردی که مشابه سازی کامل از جوهرة طبیعی

باشد ساحتی نیز در عالم وجودی داشته است در نتیجه جوهرهای اولیه، ساحت َفرایی دارند.  

مکانی( همانند انسان، گندم، درخت، سنگ، آب و... اما جوهر ثانویه چیست؟ جوهر -)فرازمان 

باشد ولی به صورت طبیعی و خداداد  اش طبیعی میاست که اگرچه مادة اولیهثانویه، جوهری

ها ساخته شده است؛ مثل تمام اختراعات بشری. این جوهرها شکل نگرفته بلکه توسط انسان

 )همان( مکانی نیستند. -ساحت فرایی ندارند یعنی فرازمان
 

 جوهرة معنایی  .  1-1-2

کلمه دارای هفت جوهرة معنایی، آوایی، نوشتاری، حرکتی، طبیعی، شرایطی و اجتماعی است.  

شود و سپس با خلق جوهرة آوایی  ابتدا جوهرة معنایی که به مثابه جان کلمه است کشف می
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گیرد. بنابراین جوهرة معنایی کلمه از نظر فلسفی، قدیم  و نوشتاری کلمه، نطفة آن شکل می

ها خلق و قرارداد  اند یعنی توسط انسانشود اما بقیة جوهرهای کلمه، حادثاست و کشف می

مثابه روح کلمه  شوند. نتیجه آنکه کلمه، قرارداد کامال صرف نیست بلکه جوهرة معنایی بهمی

شوند  شود اما بقیة جوهرهای کلمه توسط انسان قرارداد میهمیشه زنده است و تنها کشف می

 (72:1400)هاشمی،  د.گیرنو کلمات شکل می
 

 ابعاد ثابت و متغیر جوهره معنایی. 2-1-2

 بعد ثابت حقیقت عمیق کلمات  - الف

کلمه یا  هر  معنا  است.  محدود  و  مشخص  معنای  چند  یا  یک  دارای  واژگان  قاموس  در  ای 

شود. این معنا یا معانی بعد ثابت  که در فرهنگ لغت برای آن کلمه در نظر گرفته می  ای معانی

 جوهرة معنایی هر کلمه است.
 

 بعد متغیرحقیقت عمیق کلمات  - ب

یا معانی ثابتمعنا  بعد  با حفظ  لغتی   - ای است که  فرهنگ  در درون خود، در    - معنای 

زبانها، مکانزمان اندیشهها،  نژادها،  چون  شود. مثال واژگانی هم.. کشف و خلق میها و.ها، 

ها یک یا چند معنی ثابت، مشخص و محدود دارند دقیقاً  نامهعشق، حق، انسان و... که در لغت

توانند در شرایط مختلف در  داد، میبا حفظ همان معنا یا معانی ثابتِ محدود به صورت درون

مکانزمان و  متفاوها  گویندگان  توسط  گوناگون  ریزش  های  و  بارش  باعث  لحظه  هر  در  ت 

ای بشوند که این خاصیتِ بُعد متغیر حقیقت عمیق  سابقهپایان و حتی بیمعناهای مختلف، بی

گیری بعد متغیر جوهری توانند باعث شکلهای کلمه هم میها است. البته دیگر جوهرهدر واژه

واند در زایش معناهای متغیر  ت خود میبهشوند. مثال طرز ادای جوهرة گفتاری کلمه نیز خود

گری کلمه در بعد متغیر آن در  نقش زیادی ایفا کند که هر کدام از ما، در زندگی با این زایش

دائمیم.   تاریخ  (31:1399)احمدی،مواجهة  عمیقدر  غیر  شناسی  پدیدار  یک  نه  را  معنا  گرا 

ان و مکان متعین و  پنداریم و نه آن را فقط محصول زیست زبانی در یک زمتاریخی جامد می

های دیگر نداشته و در  دانیم که به هیچ وجه قابلیت تعمیم به اقالیم دیگر و زمانمشخص می

 ( 21: 1400)مسیح،یک کالم دارای تاریخ مصرف باشند. 
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 نظام مادرمائیک . 3-1-2

« باالتر از خود قائم است  در وجودشناسی عریانیستی، هر جوهری یک »ما« است که به »مای

اش وابسته به آن »مای« باالتر است و آن »مای« باالتر نیز به »مای« باالتری و حیات جوهری

رسد. یعنی در نهایت هیچ  ها به ذات »القیومی« خداوند میقائم است و این سلسله قائمیت

یکتا هستند. »در  چیز قائم به ذات نیست جز اینکه همه چیز قائم به ذات القیومی خداوند  

عنوان یک کل فراتر هستی، هر پدیده در دو موقعیت قرار دارد. یعنی »موقعیت وجودی« به

عنوان جزئی از یک کل برتر. به عبارت دیگر هر  افزایی اجزا و »موقیت جزء بودن« بهاز هم

  )آذرپیک و تر است.«  کلی که یک »ما« را سامان داده است خود جزئی از یک »ما«ی بزرگ

 (156:1396همکاران،
 

 (Intuition)انواع شهود . 4-1-2

گانه، هر کدام از این ساحات  فردی هفت- های جمعیها و ناخودآگاهبا توجه به مبحث خودآگاه

جهانی دیگرگون را برای هستی ما رقم بزنند؛ بنابراین منبع ادراک    توانندگاه بشری میروان

 شود: شهود خود به چندین منبع شهودی تقسیم می

گفت یک انسان هنگامی که در هواپیما نشسته    یا    توانشهود مکانی: نمی.  1-4-1-2

های  رسوژههای مختلف دیگر قرار دارد؛ شهود او از خود و دگزمانی که در دانشگاه و یا مکان

 ها یکسان باشد. فردی و اجتماعی در تمام این مکان

تواند  گون زندگی خود نمیچنین انسان در زمانها و مراحل گونههم  شهود زمانی:.  2-4-1-2

 سانی داشته باشد. شهود یک 

قلبی: .  3-4-1-2 به حیطة دانشبه گونه  شهود  و منبعی  ای مجمل مربوط  های عرفانی 

ری و عملی عرفانی از بدو تاریخ تا امروز بوده و خود به دو بخش تقسیم  برای حرکت مکاتب نظ

 شود:می

های  خردک از وادیهر سالکی با مقصود سیر و سلوک، خردک  مدار: منبع شهود حال  -الف

و... می این  عرفانی همانند تسلیم، رضا، طلب  با سیر تکاملی و شناخت درونی خود،  گذرد. 

های سلوکی  های قبض و بسط درونی به مقامبا فراروی از حیطه  ها را درونی کرده ومعرفت

یابد. شهود هستی در دیدگاه سالک چه درونی و چه بیرونی، بستگی کامل  ای دست میویژه

)بحث مجذوب سالک نیز اگر چه به حال و مقام او در هر کدام از این مراحل سیر و سلوک دارد.  

 ما از قاعدة این نوع شهود مستثنا نیست.(امتداد زمانی سلوک دیگران را ندارد ا
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شهود دگرآگاه: که چشم بصیرت، چشم سوم، چشم باطن، چشم برزخی و... نیز خوانده   -ب

انسانمی دیگر  شهود  با  حیطه  این  در  سالک  هر  شهود  که  است  پرواضح  تفاوتی  شود.  ها 

 گیر دارد.چشم

به بحث دربارة.  4-4-1-2 این  گرا میتفکرهای واگرا و هم  شهود عقالنی:  پردازد. ما در 

 مقوله دو نوع تفکر داریم: 

گونه  گرا و متمرکز: که انسان در اینای و میدانی اما تحقیقخانهگرا، کتابتفکر هم  -الف

تفکر، تمام وقت و زندگی خود را به مطالعه و اندیشه دربارة یک امر خاص اختصاص داده و  

 ای یا میدانی به حقیقت موضوع دست یابد. خانهتحقیق و کنکاش کتابخواهد با مطالعه، می

اند که اگرچه در مورد  تفکر واگرا: گاه دانشمندان، هنرمندان، کاشفان و بزرگانی بوده  -ب

گیری و کشف حقیقت امر آنها نه در  اند اما نتیجهعلمی خاص به تحقیق و مطالعه پرداخته

انی بلکه با گذر از آنها و سپردن موضوع به دست مسیر و  ای و میدخانهحیطة متمرکز کتاب

یک شدن و  است  افتاده  اتفاق  زندگی  ذهن  های  در  پیشاپیش  که  را  مطلب  حقیقت  باره 

ای  خانهیابند که ورای تفکر متمرکزگرای کتابگر آنها نقش بسته بوده؛ در چیزی میکنکاش

و جاذبه افتاد  نیوتون  سر  بر  که  است. سیبی  میدانی  هم  و  »یافتم،  کشف شد؛  فریاد  چنین 

هایی مبرهن از تفکر واگراست. نگرگاه  یافتمِ« ارشمیدس که عریان از حمام بیرون زد نمونه

فرض خاص و  گرا و چه در تفکر واگرا در/ به هستی، دارای نوعی پیشانسان چه در تفکر هم

 متمایز است. 

 شهود روانی: به دو گونه است: . 5-4-1-2

با    - نگر به هستینگر و مردانههای زنانهجنسیتی: طبیعی است که نگاه-انیشهود رو  -الف

دارای دو پارادایم جدا در شناخت و    -تمام ابعاد ثابتی که از جنبة انسانی در آنها وجود دارد 

نمیدرک هستی و  مردانهاند  نگاه  کردن  غالب  با  زنانهتوان  یا  و  در  نگر  و جامعه  فرد  به  نگر 

نگر به عالم امر، هستی،  ها تنها یکی را حقیقت برتر دانست. نگاه زنانهتئولوژی  ها وایدئولوژی

نگر همسانگی  تواند دقیقا با نگاه مردانهانسان و تمام آنچه هست؛ چه ذهنی و چه عینی نمی

این دو جنس می بنابراین  باشد و برعکس؛  برای  داشته  توانند در سیر تکاملی خود مکملی 

قید و شرط انسانیت متعالی )جنس  از نگرگاه وجودی یعنی ساحت بیشناخت بیشتر هستی  

 سوم( باشند.

که از لحاظ جسمی دچار بیماری    ایای: نگاه یک دانشمند در برههروحیه  -شهود روانی   -ب

شده با زمانی که تندرست و پرانرژی است در بسیاری از جهات متفاوت خواهد بود و در نهایت  
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ای متفاوت  گمان روحیهچه در فضای جشن یا عزا قرار بگیرد؛ بیصحت و توانمندی نیز چنان

 شناسی او نیز تحت تأثیر روحیاتش خواهد بود.خواهد داشت و هستی

عملکردیِ یک شخص  -موقعیتی: به تعریف تحوالت نگرشی  -شهود شرایطی .  6-4-1-2

گونه شرایط  ثروتی  در  شهود  سیطرة  تحت  شدن(،  گون  متمول  تا  فقر  قدرتی  )از  )چه شهود 

و  تواند بر دیگران داشته باشد(  سیاسی، چه سازمانی، چه گروهی و... بر اساس درجة نفوذی که می

توان اشاره  پردازد. در تکمیل این بحث میمیمعروفیت و محبوبیت(    )از گمنامی تاشهود شهرتی  

از هستی برسیم که در موقعیت   نوعی درک  به  کرد که چه بسا در یک موقعیت اجتماعی 

اجتماعی دیگر و شهود در آن درکی دیگر و حتی متباین و متضاد با درک اولیة ما را در خود  

موقعیت   اجتماعی،  طبقة  امر  سه  ما  برویاند.  اجتماعی  شهود  در  شغل  نوع  و  اجتماعی 

تواند فردی یا جمعی باشد. مثالً فردی را در نظر بگیرید که  تأثیرگذارند. شهود شرایطی می

و   او شرایط  که  است  زمانی  از  متفاوت  موقعیت  این  در  او  است؛ شهود  ازدواج  موقعیت  در 

 موقعیت ازدواج را نداشته باشد.

میل.  7-4-1-2 استعدادی:  میشهود  آنچه  سمت  به  را  انسان  که  است  ذاتی  خواهد؛  ی 

هایی را که برای  کشاند و در صورت غلبة این شهود ممکن است انسان بسیاری از موقعیتمی

دیگران اصل و اساس زندگی مناسب و حتی برتر است؛ فدای رسیدن به شکوفایی خود در آن  

 کند. 

دن کس یا کسانی به انکشاف  شهودهایی که حجاب انکشاف یا حتی راه رسی .  8-4-1-2

اجتماعی خواهند شد: همانند    - یا نمود بیش از پیشِ یک حقیقت وجودی در ساحات فردی

مسلکی، حجاب حسادت، حجاب خود  خونی، حجاب همشهود حجاب معاصرت، حجاب هم

 (31:1400)همتی و همکاران،های نژادی، آیینی، جنسیتی و... برتربینی

 

 تصویر . 2-2

ذهنی،   صورت  خیال،  خیالی،  صورت  نگار،  تصویر،  معنای  به  اصطالحات  فرهنگ  در  ایماژ 

 ( 397: 1373)ماری بریجانیان،انگاره ترجمه شده است.  پی

دهة   پایان  در  تصویرشناسی  به  1960عبارت  هوگو  و  تطبیقی  محقق  تحقیقات  دنبال 

ای که به تخیل  ند. شاخهای از مطالعات تطبیقی را مشخص ک دیزرنک مطرح شد تا شاخة ویژه
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شود که در مرکز آثار ادبی قرار گرفته است.  فرهنگی به خصوص بازنمایی بیگانه مربوط می
 (6:1388؛ نامورمطلق،  2:2009)شورل، 

با سیستم اندیشگانی دکارتی، از آنجا که فاعل شناساست که فهم درست را از منظر عالم  

اساست یا همانی است که من اندیشندة آن را کند؛ تصویر محصول فاعل شن اُبژه ادراک می

کند. در این منظر تصویر واقعیت نیست بلکه سوژکتیویتة فرد است. تصویر یک  متعین می

پدیدار امری شخصی و فردی است و از این رو افق نگاه هر انسانی به عنوان شناسنده با دیگری  

 متفاوت است. 

شود که با ظهور مدرنیته، اندیشة علمی  میهایدگر در مقالة »عصر تصویر جهان« یادآوار  

سازد. او برای اثبات این معنا به شرح متافیزیک  تمام شئون هستی را به نقشی تصویری بدل می

پردازد. در واقع با ظهور فلسفة دکارت تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد زیرا منِ  دکارت می

بعد تمام عالم به ابژة علم و معرفت  این دوره به  ای است که به ابژه نیاز دارد. ازاندیشنده، سوژه

شود  گیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی میخود میشود. جهان ماهیتی تصویری به بدل می

: 1385)محمد ضمیران،  شود.  و به همین جهت جهان در پیش روی او به تصویر دگرگون می

17) 
گر در برخورد تجربی با اشیاء  تجربهالکی سوژکتیوتیة -از منظر سیستم اندیشگانی هابزی

ای از  ای تجربی است. تصویر تجربه کشد پس تصویر سوژکتیوتهو عناصر آنها را به تصویر می

واقعیت واقعیتزیستن  نه خود  ما حفظ میهاست  لوح سفید ضمیر  در  که  فردیت  ها  شود. 

در ذهن افراد نمود   گیرد و تصویرهای خاصگر آنها شکل میخاص افراد در سوژکتیوتة تجربه

 گیرد.اش شکل میسازند و هویت فردییابند و جهان او را میمی

که   است  صحراگردی  چون  ایماژ  بلتینگ  هانس  توسط  ایماژ  از  متأخری  تعریف  در 

تاریخی اختیار میوجهیت را در فرهنگ  ای در دسترس  کند و همچون رسانههای متفاوتی 

 (  Belting,2011)رود. کار میبه

هایی از ایماژها هستند که تاثیرات و  نیز دست (FormolaPathos)  واربورگ ازمنظور ابی

توانش بازنمایی  را تصویرپردازی میفرایند  فرهنگی  و  برالگوهای دیداری  کنند.  های عاطفی 

(Johanson,2011,Belting;2011)    اما به هر روی یافتن تعریف برای چه چیز بودگی ایماژ کار

ای در  ایماژ صرفاً یک نماد نیست؛ همچنان که تنها فرمی زبانی و یا تنها ایده  دشواری است.

در این جهان هم نیست. دربارة ایماژ این اتفاق نظر وجود دارد   ذهن و یا بازنمایی دقیق چیزها 

از یک چیز یا یک ایده نیست.  )تصویر دقیق(  شناسی بازنمایی تقلیدی  که ایماژ از نظر هستی
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سازی جهان صغیر در  ان نگری تصویری و ذهنی است که در انطباق با همسانایماژ، آن جه 

های پیشامدرن داشته است و  تناظر با جهان کبیر شکل گرفته و ساختاری ثابت در فرهنگ 

امروزه به نظر جهان نگری تصویری و ذهنی در همسان سازی جهان بیرون و ذهنی است.  
 (5:1397)صرامی و همکاران، 

اما چیستی  پرسش به پاسخ در است  کوششی تصویر، خوانش  چیستی از وقتی تصویر 

می بهتصویر  پرسش را چیزی چه راستی گوییم،  »بَنکس«می قرار مورد   یک  دهیم. 

تأثیر شناخت  از  هایی مثال با  پرسش، این  به پاسخ  برای که  اجتماعی است فرهنگی  شناس انسان

کارت   برخی  از توضیح مختصری  کند. بنکسمی آغاز  دیدن  توانایی بر فردی تجربیات  و  فردی

 شناختی  مهارت  و  ادراک که رسد می نتیجه  این  و به ارائه کرده  بیستم  قرن  های اوایلپستال

 هر یا  و چیدمان فضایی  ها، رنگ  حیوان، انسان، چون  هم تصویر، تعابیر  فراهم کنندة اساس  ما،

 گوید می ما  به بنکس  مثال این آفریند. درمی  تریژرف شرح بیشتر، است. شناخت  دیگری چیز

های  خالکوبی با  دهد؛ می نشان  را  مقدس  هندی   ]احتماالً [مرد ای( که  تصویری )صحنه که

 از  ما  ادراک  و  است  های دینی کنش برخی  گر نمایان هایی که ها و لباسمهره سنتی،  سفید 

واحدهای از ما تصویری دانش به وابسته تصویر، است.   گریکدی کنار در نمادین این 

(Schroeder:2003:82)  های سازندة تصویرسازی عناصر روی هر به  که است این  نتیجة اینکار 

)صرامی و همکاران،  است.   متنی  برون و درون متنی هایتحلیل نیازمند خود آشکارا دیداری، 

5:1397) 

گیری تصویر گر در روند شکلایماژها بیانی مبتنی بر مشارکت بیننده/ تأویل  از نظر گادامر

گر وجود ندارد. هم تصویر و هم بیننده هنگام  هستند و از این رو امکان جدایی ابژه و تأویل 

یابند. ایماژ موضوعی ثابت و ایستا نیست بلکه ادراکی است که  تجربه تولید ایماژ تغییر می

های  های فرهنگی و تجربهدهد. در روند دیدن، زمینه»مشاهده« شکل میخود را طی تجربه  

های پیشین بر نوع دیدن بیننده تأثیر  دیداری بیننده در پردازش تصاویر دخالت کرده و داشته

کند. سازد و معنا میبیند؛ میها تصویر را میگذارند. از این رو ناظر تحت تأثیر فرانگارهمی
 ( 13:1396)زندی و همکاران، 

تواند به فهم در  ای است که میعین هستی،  (Pictur-Image)تصویر    -به زعم گادامر، نگاره 

نویسد: »ذات نگاره، به تعبیری، در میانة دو منتهاالیه جای  یعنی عین زبان است. او می  -آید

بازنمایی، عبارت این دو منتهاالیهِ  از اشارتدارد:  محض که ماهیت    (Verweisung)گریِ  اند 

از هردو  (  Vertreten)نشانه است و جایگزینِ   نگاره چیزی  محض که ماهیت نماد است در 
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شود.« نگاره نه نشانه صرف است نه نماد محض. نگاره نشانه نیست؛ از آن حیث که  یافت می

طور نیست که صرفا آن را نادیده بگیریم و روی خود را از آن کنیم و اینما در آن درنگ می

توان آنچه را نگاره به تصویر ه جانب چیزی دیگر بگردانیم. تنها با نگریستن به خود نگاره میب

به عالوه، در حالیمی فهمید.  بازنمایی  کشد  نگاره  که مرجع نشانة حی و حاضرنیست آنچه 

ای  )این صرفا تعبیر دیگری است از این مطلب که نگاره، نگاره نماید.  کند، خودش را در نگاره میمی

کشد: نمود  نگاره خود عرضه داشت آن چیزی است که نگاره آن را به تصویر میاست از شیء( 

های دیگری نیز ارائه کرد یا نمایاند اما این  توان در نگارهخود شیء. بدون شک شیء را می

بخواهی است؛ این سخن گویای آن است که آنچه به  ای دلدهد که هر نگارهسخن نشان نمی

شود؛ ممکن است خود را به انحای گوناگون بنماید یا ارائه کند؛ عالوه بر ده میتصویر کشی

این نه تنها نگاره نشانه نیست؛ نماد هم نیست. نگاره همانند نماد، آنچه را که حی و حاضر  

]به گیریم تا  کند: ما نگاره را نادیده نمیبازنمایی می)نه آنچه را غایب است، نظیر نشانه(    .است

به چیزی دیگر نگاه کنیم. با این حال، نگاره شبیه نماد نیست از آن جهت که شیء  ن[  توسط آ

شود بلکه خودش را به شکلی  تصویر شده از رهگذر تصویر شدن صرفا حی و حاضر دانسته نمی

که در هستی مستقل نگاره تصویر شده است. به  گونهکند آندیگر، متفاوت با خودش، ارائه می

کند؛ هستی مستقل نگاره صدوری نی، نگاره صدوری است از آنچه تصویرش میتعبیر نو افالطو

است از چیز دیگری جز خودش. به زبان گادامر، نگاره نوعی واقعة هستی است زیرا شئ در 

)به خویش  تمامارائة  و  تام  شکل  به  نگاره  در  دیگر(  است.  شکلی  )خویشتن(  تری 
 ( 166: 1389)واینسهایمر،

را دنبال کرده؛ از    سنجیده  ، رویکردیهات به ایماژها، خصوصاً نقاشیریچارد ولهایم نسب

ادراک   که وی از نقش محوریدارد؛ چنان  آنجا که نگرة او از جهتی بسیار جنبة پدیدارشناختی

نمی نگاهیغفلت  باید  به  کند؛  بی  او  رویکرد  دقیق  ایماژها  و  هنر  به  از  نسبت  یکی  ندازیم. 

است که تمام رویکردها به ایماژ    این  های فرهنگیشناسی و نگرهاو علیه نشانههای اصلی  داعیه

گیرند که  خورند زیرا در نظر نمی؛ شکست میدهند  تقلیل  هاکه سعی دارند تصاویر را به نشانه

ظاهر شوند. مثالً تصویر یک   مادی  هایها برای آنکه بازنمایی باشند؛ باید در حاملبازنمایی

)هرچند اگر به    .ای نداردبه فراسوی تصویر اشاره  اما  کندمی  میز را روی کاغذ بازنمایی  میز،

اشاره کند.(    فراسوی   به  تواندشود؛ می  عنوان نشانه در نظر گرفته ی »میز«  واژه  کهدرحالیخود 

»میز«، میز را بازنمایی    زیرا نوشتن واژة  رودمی  ها و خطوط مادیبالفاصله به فراسوی نشانه

این تجربه را »دیدن چیزی در چیزنمی این  نامد و ادعا می« میدیگر  کند. ولهایم  کند که 
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بازنمایی  به  منحصر  »دیدن چیزی در چیز دیگر« شرطی و  ایماژها  برای  های تصویری  فرد 

 (  64:  1990)ویلهم،اسـت. 

زمان وجود دارد. تصویر حرکت  -ویرحرکت و تص-از نظردلوز دو سنخ تصویر یعنی تصویر

تصویر بر  تصویر-مشتمل  تصویر-ادراک،  و  تصویر  - عمل  است.  از  -حال  متشکل  هم  زمان 

بلور است. سنخ اول تصویر با محوریت  -اندیشه و تصویر-رویا و نیز تصویر-خاطره، تصویر-تصویر

است. در    حرکت، با کنترل، منعکس و جذب کردن اثرگذاری چیزها، وابسته به کنش خاصی 

یا  -دورة مدرن تصویر از تصویر  ناب است. تصویر زمان سنخی  تکوین زمان  بر  زمان مبتنی 

ترکیبی از تصاویر برای نمونه مجازی و واقعی است. این تصویر با محوریت زمان بر بنیان روابط  

گرفته اصیل نیروها و تأثر آنها بر مبنای فعلِ خودانگیخته و آزاد نمودار از بطن ناامکان شکل  

است. همیشه با این فعل، یعنی بیرون کشیدن نمودار به منزلة امری اثرگذار و تعین بخش،  

 (50:  1399)آفرین،کند. تصویر با گسست از انواع بازنمایی ظهور می
 

 تصویرشناسی. 3-2

  (Facing)بیرونی است. تصویر نمای   از نظر آذرپیک تصویر عینیت بخشیدن جهان درونی یا

فرض مدارِ برخاسته از جهان درونی است یا نمودی بازتابی از جهان  کاری شده و پیشدست

محور است و تمام دنیای گانة ما تماما تابع شعور کلمهبیرونی اما به دلیل اینکه حواس پنج

فردی جمعی، عقل، عشق، تخیل، وهم، شهود و... از -درون ما، اعم از خودآگاه و ناخودآگاهِ 

اند بنابراین ما در تصویرسازی ذاتاً تابع شناسایی از زبان خود  نام کلمه ساخته شدهسلولی به  

هایی از سنت خود هستیم که البته تأثیر هفت ضمیرخودآگاه و ناخودآگاه جمعی  بندیو مقوله

ای مجازی  روانی و رسانه-نژادی، جنسیتی -و فردیِ زبانشی، مکانشی، زبانی، اندیشگانی، قومی 

ودات ما در آن محرز است. تصویر یا بازنمود دنیای درونی یا بازتاب دنیای بیرونی  و انواع شه

بندی  است که در هر دو صورت در بستر زبانیتِ زبان تابعیت کامل دارد؛ یعنی بر اساس مقوله

های مختلف، در  اندیشد. تفاوت تصویرسازی ملتبینیم. در واقع زبان ما را میزبانی خود می

های مشکک و مادرمائیک متفاوت آنهاست. اگر چه در  ها نیست بلکه در ساحتحق انتخاب آن

های درون ساختاری ماست که هر ساحت مشکک مادرمائیک، یک ساختار است؛ مثالً  ساحت

کند؟ نه به هیچ وجه، ایماژ ذهنی تابعِ شناسایِ ضمیرهای  آیا فقط چشم ما دنیا را رؤیت می

ما و شهودات ماست نه فاعل شناسای دکارتی زیرا این    جمعی   - خودآگاه و ناخودآگاه فردی 

 اندیشد. اندیشد؛ مکان ماست که مارا مینژاد ماست که ما را می
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ها نیز  ها و آسماناز خودِ تنِ ما که آخرین مکان است تا امتداد مکانی ما که از کهکشان

میمی را  ما  میگذرد،  را  ما  که  ماست  جنسیتی  و  روانی  حالت  نفر  اندیشند.  یک  اندیشد؛ 

ورشکسته با یک نفر که در برج عاج خود نشسته ایماژ ذهنی متفاوتی دارد. همچنین سنت  

سازد. یک مسیحی و یک مسلمان، ایماژِ متفاوتی  دینی، تصویر متفاوتی برای هر کدام از ما می

نی به  بینند. تکثر فراوان ایماژ ذهاز پدیدارها دارند؛ حتی دربارة یک درخت هم متفاوت می

تکثر متفاوت جهان بارش  علت  از  باغبان  ایماژ ذهنی یک  مادرمائیک است.  و  های مشکک 

تگرگ با یک عابر پیاده چتر به دست در خیابان و یک کشاورز در حال شخم، هرسه متفاوتند.  

ترسی درونی  فرض انگاری هرسه نفر آنها متفاوت است برای مثال شهامت، آن بیزیرا پیش

ترسی بیرونی ما. بر این اساس، ماشین، خانه، سرپناه و... شجاعت  آن بی  ماست و شجاعت،

دهند. مثالً بیماری مانیای یک  سازند و احساسات درونی ما شهامت ما را تحت تاثر قرار میمی

فروش را گذارد. از اینجاست که بارش تگرگ، شجاعت یک دستشخص بر شهامتش تأثیر می

قرار می تاثیر  ایمتحت  و  او میدهد  برای  متفاوت  با  اژی  را  پدیدار  آن  چراکه هرکس  سازد 

بیند. ما سازندة تصاویر نیستیم بلکه اوج  های خود در ضمیرهای فردی و جمعی میفرضپیش

 فرض انگاری ماست.های پیشکاری جزئی در سیستمخالقیت ما در دست

از کشف و قرارداد  بعد ثابت معنایی یک کلمه، همان ساحت جوهرة اولیه آن است که پس  

سازد. بعد ثابت هر تصویر بنابر همین ساحت  شدنش، معنا یا معانی ثابت فرهنگ لغتی را می

یابد. بعد ثابت هر تصویر، جوهرة کلمه یعنی بنابر بعد ثابت جوهرة معنایی و مفهومی شاکله می

لغتی است. فرهنگ  بعد ثابت   بعد طبیعی و رئال آن است. همان معنای ثابت  جوهرة   این 

گانة خودآگاه و ناخودآگاه و  دهد و با ورود به ضمایر هفتمعنایی »ما«ی باالتر را شکل می

انواع ساحت را تعین خواهد بخشید.  از »ما«ی جوهری  انواع مختلفی  های مختلف شهودی 

»ما«های   از  مختلفی  انواع  زمانی،  »ما«های  از  مختلفی  انواع  مکانی،  »ما«های  از  مختلفی 

 ...جنسیتی و.

کار  مثال در گزارة »آب را گل نکنیم« آب در معنای مایع حیات که قابل نوشیدن است به

رفته و گِل در همان معنای خاک موجود درآب است و در کل، گزارة »آب را گل نکنیم« به  

ساده این  و  نریزیم  الی  و  گل  آب  در  یا  نریزیم  خاک  درآب  که  است  آن  و  مفهوم  ترین 

دهد که  ترین تصویر را به ما میترین و رئالاست و همین معنا، طبیعی  ترین معنای آن طبیعی

این همان بعد ثابت معنایی آن است و تصویر حاصل از آن نیز همان تصویر طبیعی است. از  

گیرد؛ با حفظ  آنجا که بعد یا ابعاد متغیر معنایی که بعداً ابعاد متغیر تصویر نیز از آن نشأت می
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جوهر همین  همراهی  درونو  صورت  به  ثابت،  ناخودآگاهِ  ة  و  خودآگاه  ضمیرِ  هفت  در  داد، 

یابد، ما به معنایی متغیر از گزارة »آب را گل  مکشوف در نظام مادرمائیک و مشکک شاکله می

بعد ثابت معنایی خود که همان  نکنیم« می رسیم یعنی »وضعیت را خراب نکنیم« آب در 

ویژگی دارای  است؛  مایع حیات  و...   های مفهوم  پاکی  زاللیت، شفافیت،  مثل  ثابت جوهری 

درون به صورت  ابعاد  این  وقتی  نتیجه  در  هفتاست،  ضمایر  وارد  انواع شهودات داد  و  گانه 

شود؛ در این مثال ابتدا با یک  شوند مثال وارد ضمیر خودآگاه زبانی یا اندیشگانی پارسی میمی

زالل است« و گزاره »آب را گل نکنیم«  تشبیه روبر هستیم »اوضاع جامعه همانند آب پاک و

در واقع »اوضاع را گل آلود نکنیم« است و در استنباط نهایی»اوضاع را خراب نکنیم است«  

بینیم که  چون »گل آلود کردن« همان »خراب کردن آب است« بنابراین با تحلیل آب می

اند تا آب بتواند به پاکی و زاللی که از ابعاد جوهری آب هستند؛ از جهت نوشیدن، حفظ شده

 گزین »اوضاع« گردد. گانه شده و جایداد وارد ضمایر هفتصورت درون
 

 تصویر به ماهو وجود. 1-3-2

ساحت وجودی یا آنتولوژیک همان ساحت فرایی است. پدیدارها در ساحت وجودی با همة  

ای است که  آنها در آثار نویسندگان به گونه  شناسانةابعاد خود هستی دارند و بازتاب هستی

گردد. در  محوری( توسط آن جهان زیست متنی برای ما عریان میساحتی از لوگوس )کلمه

فرایی ما  برای  پدیدار  ابعاد  همة  وجودی  یا  فرایی  فرافرم،  ساحت  تصویر،  فرا  فرامعنا،  اند. 

رسیم. این  ساحت فرایی به »حیرت« می  ای که ما در برابر آنفراساختار، فراروایت و... به گونه

گانه بعدا تصویر به  گانه است و با ورود به ضمایر هفتساحت نخستین ورودی به ضمایر هفت

می را شکل  موجود  میماهو  شاکله  موجودی  به ساحت  فرایی  از ساحت  زیرا  در  دهد  یابد. 

د مطلق یک پدیدار  مکانی( است یعنی ساحت وجو-فراتصویر هدف بیان ساحت فرایی )فرازمان 

که این مهم بدان مفهوم است که تصویر فراتر از ایماژ است یعنی ابعاد مفهومی و معنایی و... 

نگر  نیز در فراتصویر هستی دارند؛ نگاه و توجه به کل فراتر از ابعاد تصویری است. تصویر کل

فردیکه هرکسی می زندگی  در  را  آن  را    - تواند  آن  از  ابعادی  باشد.  اجتماعی خود  داشته 

ترین خصیصة فراتصویر محدود نبودن آن تصویر در ابعاد ایماژیستی است چرا که فراتر از  مهم

بیان ساحت  محدوده بلکه  نه توهم  نه رئال  و  نه تخیل است و  ایماژیسم هستی دارد؛  های 

به   محدود  را  آن  و  باشد  وجودی  امکانات  به  معطوف  ما  اندیشة  وقتی  است.  آنتولوژیکی 

 های موجودی نکنیم در ساحت آنتولوژیک یا فرااندیشی و فراتصویری هستیم.  ظرفیت
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فرااندیشی دغدغة فراساختاری، فرافرمی، فراتصویری، فراروایتی و... دارد. آیا کلمات مهر و  

آزادی حاصل ساختارها یا تمام ساختارها هستند یا فراساختاری هستند و نتیجه، حاصل یا  

تواند تعریفی از کلمات وجودی همانند آزادی یا مهر داشته  اری میبرآیند نیستند؟ هر ساخت 

باشد و آن را محدود به زمان، مکان، زبان، اندیشه، جنسیت، قومیت، نژاد و...کند اما کلمات  

المثل آزادی و مهر برآیند نیستند بلکه ساحت وجودی لوگوس یا کلمه هستند.  وجودی فی

فاع دارد اما محدودیت ندارد. برای مثال عرفان موالنا  تعین وجودی اگرچه طول و عرض و ارت

کند و سیستم اَنا و الغیری  به ماهُو وجودی است زیرا دربارة امکانات وجودی انسان صحبت می

ندارد اما عرفان امام محمد غزالی چارچوب و محدودیت و مرز متعین خود را داراست بنابراین 

م را  انسانی  هر  و  است  موجودی  ماهُو  نمیبه  انسانخاطب خود  برای همة  و  ها سخن  داند 

 گوید:  های فراوانی از فراتصویر در حیطة ادبیات داریم. احمد شاملو میراند. نمونهنمی
 ای ای غزل؟صلت کدام قصیده  سببی نیستی به راستی مرا تو بی

 گوید:یا سلمان ساوجی می

 تن، خرد در سر، سخن در لب، نفس در بر روان در   نباشد خالی از فکر و خیال و ذکر او ما را 

 فرماید: و یا صائب می

 گویان جهان را گوشمال این است و بس  هرزه  مغزان بود  گوش سنگین سنگ دندان سبک

مانند سعدی  توان در غزلیات نغز و بیو اوج واال و چکاد تسخیرناپذیر شعر فراتصویری را می   

 یافت: 

 گویی کز این جهان به جهان دگر شدم  ر شدماز در درآمدی و من از خود به د

 خبر شدمصاحب خبر بیامد و من بی  دهد زدوستگوشم به راه تا مه خبر می

های بکری از شعر فراتصویری وجود دارد که در غزلیات جناب جعفر درویشیان نیز نمونه  

 گر اقتدار و توانش باالی قلم اوست.نشان

 سو بسته درها به رویم زندگی تا نهان  گریزم از آن سو میگریزم ازاین سو، می
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 گریزم از آن سو گریزم از این سو، میمی  تاسالم بیابم پناهی یا بیفتم به راهی

 ( 6-5: 1395)آذرپیک، مانند غزل »در سنگالخ«، »بگذریم«، »کابوس« و... 

 تصویر به ماهو موجود.2-3-2

جهانی  موجود تصویر از زاویة دید جهان چهاربعدی است به عبارتی تصویر این تصویر به ماهُو

محورانه ایماژ  است. در این ساحت تصویر یک پدیدار، با توجه به ماهیت عینی، انتزاعی و دال

هاست. لوگوس  شود و عریانیت یک یا چند ساحت خاص لوگوس )کلمه( در ساحت سیستممی

واروان و در  لوگوس همان هستیگاه وجود ماست  این روان- قع  است که  گاه وجودی  کلمه 

هفت ساحت متعین موجودی دارد. هفت ساحتی که به شاکله درآمدن لوگوس را موجودیت  

جمعی می ناخودآگاه  و  خودآگاه  جنسیتی - بخشند.  زبانی،  مکانی،  زمانی،  روانی،  -فردیِ 

 ای مجازی.  نژادی، رسانه-اندیشگانی، قومی 

ی مشکک و مادرمائیک است که در هفت خودآگاه و ناخودآگاه جمعی  جهان موجود، جهان

شدت مادرمائیک هستند که ظرفیت موجود  گانه بههای هفتساحت فردی هستی دارد. این-

که با این هفت  طوریباشند بهمندان برای نمود بخشیدن امکانات وجودی میهستی و هستی

باشیم برای نمونه »پان«ها با به  تی داشته  توانیم حرکت بسیط در هسظرفیت موجودی ما می

و خودآگاه جمعی  ناخودآگاه  آن-مبالغه کشیدن  نژادی  از جهان  فردی  هم درساحتی خورد 

ای، آسیایی، زمینی و... را در نظام  های ایرانی، خاورمیانهمادرمائیک مثال کورد کلهر که ساحت

می نادیده  نامادرمائیک  سایر  موجودی  ظرفیت  از  خودآگاهانگارد  و  هفتخودآگاه  گانه  های 

کرده محدود  را  خود  میمادرمائیک  ایستایی  سمت  به  البته  نگاه  این  که  تمامی  است  رود. 

های  های ادبی و هنری بنابر همین ساحتهای تصویرشناسی کشف و خلق شدة مکتبسیستم

اندیشد  مکتب تو را میاند. ایدئولوژی هر  گانه خودآگاه و ناخودآگاه مادرمائیک انتظام یافتههفت

به آن پدیدار؛ متد نگریستن به آن پدیدار. مثال درخت باعث تفاوت ایماژیستی من و شما در  

پدیدار درخت است. من مسلمان رمانتیست با آن مسیحی رمانتیست دو نوع صافی نگرشی  

ما را    های پیش فرض ما، دهیم. سیستمداریم از اینجاست که دو نوع رمانتیسیسم را ارائه می

اندیشند. برای نمونه مکتب  در مکانیت، زمانیت، جنسیت، قومیت، زبانیت، اندیشه و رسانه می

میراث و  اشراف  طبقة  به  میکالسیسیم  اجتماع  در  اشراف  داران  طبقة  این  چون  و  پردازد 

داری است و افتخارشان در پیشینة آنهاست و به گذشتگان اصالت داده و  فخرشان در میراث
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کنند و اگر از خرد جمعی  اث خود را به دوران بشکوه یونان و روم باستان منتسب میاین میر

گویند نه تمام اجتماع.  گمان فقط از خرد گذشتگان و طبقة اشراف سخن میرانند بیسخن می

بخشند و تفکر  زنند؛ به آن اصالت مییعنی در ساحتی از موجودیت اجتماعی قلم و قدم می

کنند زیرا خود را برتر و میراث خود را و تقلید از میراث نیاکان را  ر میطبقات دیگر را تحقی

دانند. اکنون با همین پیش فرض یک کالسیست  باعث افتخار و دارای شکوه و ماندگاری می

فرانسوی ایماژی متفاوت با یک کالسیست ایتالیایی دارد زیرا زبان، مکان، اندیشه، قومیت،  

رسا و  اندیشه  روان،  باروک  نهجنسیت،  عصر  به  اگر  حال  است.  متفاوت  هم  با  آنها  های 

ای دیگر از بورژواها ظهور  اندیشیم در برابر طبقة اشراف در آن زمینه و زمانة خاص طبقهبی

گان نامید. طبقه بورژوازی در  توان آنها را نوکیسهاصطالح عام امروزین میکرده بودند که به  

کند بنابراین ثروت نو یافتة خود را در کالبدی جدابافته    خواست قد علم برابر طبقة اشراف می

زرق   گذاشت.  نمایش  میبه  را  خود  مجلل  زندگی  برق  اشرافیو  خوار چشم  گری  خواست؛ 

ها ظهور یافته بودند آنها اصالت را در تظاهر دیدند و  های ناثروتمند کند. باروکپیشین و عام

را نمایشی پنداشتند که هرچقدر تو نقش خود را  وبرق و تظاهر اصالت دادند؛ زندگی  به زرق

ای.  نیکی ایفا کنی؛ در موجودیت اجتماعی بیشتر درخشیدهای به  پشت ماسکی که بر چهره زده

سازد با تصویری که یک هلندی  با این سیستم نگرشی تصویری که یک نویسنده اسپانیایی می

جنسیت،  می مکان،  اندیشه،  زبان،  زیرا  متفاوتست  آنها  سازد  رسانة  و  روان  و  نژاد  قومیت، 

متفاوتست و در نتیجه حتی شهودات آنها نیز متفاوتست. حتی در همان کشور اسپانیا، ایماژی  

که دو برادر یا دو برادر و خواهر با هم نسبت به یک پدیدار دارند متفاوتست زیرا در همان  

ور آنها در عالم زمینی  های زمانی حضساحت مکانی، تن آنها دو مکان مختلف است و نسبت

هم متفاوتست؛ روان آن دو نیز متفاوتست و.... شهودات آن دو نیز متفاوتست پس دو ایماژ  

متفاوت از یک پدیده خواهند داشت. حتی همان شخص اسپانیایی در دو مکان مختلف و در  

یماژ ما  دو زمان مختلف و در دو زبان مختلف و... نیز ایماژ متفاوتی خواهند داشت پس حتی ا

بنابر سیستم ما  بود  نخواهد  ثابت  هم  پدیدار  و  از یک  بنابر ضمایر  و  فرض خود  پیش  های 

 شهودات خود هر لحظه ایماژهای متفاوتی خواهیم داشت.
 

  (Illusory Image) تصویر وهمی .3-3-2

- از تعریف دو مقوله دیگر در تصویرسازی یعنی الف  بایدما برای درک تصویر وهمی نخست می

 تصویر تخیلی، سخن بگوییم: -تصویر رئال و ب 
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   (Real image)تصویر رئال  . 1-3-3-2

که معموال قصد آنها    چه در وجوه منتقدانه مثل رئالیسم و ناتورالیسم وچه در وجوه مستندانه 

مال  دهند مثل هایکو، غزل مینیتحلیل دنیای بیرونی نیست ولی واقعیت را دقیقا انعکاس می

و خیلی از وجوه مکتبی ایماژیسم، انعکاس نامتصرفانه جهان محسوس و عینی است و ساحتی  

 ابژیکال دارد. 
 

   (Imagination)تخیل  .  2-3-3-2

بر بنیان جهان رئالیستی دارد یعنی شاعر یا نویسنده بر بنیان یک واقعیت    ساحتی متصرفانه

شناسیک آنان  پردازد که جنبة زیباییمند میهای ویژه و ناواقعآید و به ساختن جلوهعینی می

مشهود است برای مثال مکاتب رمانتیسیسم، سمبولیسم، فوتوریسم، اکسپرسیونیسم یا حتی  

 رسی و یا قالب سن ریو و تانکا در شعر ژاپنی.های طرح در شعر پا قالب

تصویر توهمی بر بنیان نادیده انگاشتن نظم و شکل معمول واقعیت از همه لحاظ سامان  

گرفته  آفریند که انگار از خأل الهامای است که جهان را چونان مییابد. ساحت توهم، زاویهمی

جلوه باشد   نمی)اگرچه  را  واقعی  در هیچهای  این ساحت کدتوان  از  کرد(ام  انکار  وجوه    ها  برخی  مانند 

مدرن همانند  سورئالیستی یا تصاویر دادائیستی و اولترائیستی و برخی اشعار در مکاتب پست

قالب یا  بیت  مینیمکتب  بعضی جلوههایی چون  و  انیمیشن  و شعر  تغزلی  ادبیات  مال  های 

 یت.  گیرند تا از واقعخواب نماکه حقیقت خود را از ذهن می
 

 (  visual-Non)ساحت غیر تصویری . 2-3-4

 شود:در این ساحت تمرکز بر تصویر نیست. این حالت خود به دو دسته تقسیم می

 ساحت غیر تصویری معنا گریز - ساحت غیر تصویری معنامند ب -الف
 

 ساحت غیرتصویری معنامند.  1-4-3-2

محور است و تمرکز بر معنا و مفهوم دارد اگرچه ممکن است تصویر یا    این ساحت مدلول 

 تصاویری بسیار ساده نیز داشته باشد. همانند بسیاری از غزلیات سعدی: 
 گویی کزاین جهان به جهان دگر شدم  از در درآمدی و من از خود بدر شدم

 خبر شدمصاحب خبر بیامد و من بی  دهد ز دوستگوشم به راه تا که خبر می

 و یا 
 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی  همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
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 ساحت غیر تصویری معناگریز .  2-4-3-2

 این ساحت نیز خود دو دسته است:
 

 معناگریزی دال محور  - الف

های  زبانی دارد و ماهیت آن بازی با زبان است همانند مکتب  های تمرکز و توجه به دال

 لیتریسم، آبستره، مکتب شعر زبان پست مدرن. 
 

 معناگریزی تئوری محور   - ب

که    اگرچه تمرکز بر نگاه و تئوری دارد اما ضد معنا و یا معناگریز است. همانند دادائیسم 

 شود. های کوالژ و نئوکوالژ ساخته میتمرکز بر تئوری »نیست انگاری« دارد و از طریق تکنیک 

 گیرینتیجه . 3

های جوهری کلمه و ابعاد آن در نظام مشکک و مادرمائیک جوهری از رهیافت  درک ساحت

جمعی دارند؛ شهودات مختلفی را برای هر  -و ناخودآگاه که ماهیت فردی  ضمیرهای خودآگاه

به لحاظ کلمه  انسانی عریان می را  این عریانیت زاویة دیدهای متفاوتی است که آن  کنند؛ 

اندیشیده بودن  تحت  محور  صورت  تعین  یا  ایماژ  است.  یافته  تعین  ما  بر  صورتش  و  ایم 

نژادی،  -کانی، زمانی، زبانی، اندیشگانی، قومی های پیش فرض ما، تحت ضمیرهای مسیستم

شود بنابراین ما از  ای و تحت انواع شهودات ما، بر ما اندیشیده میجنسیتی و رسانه  - روانی

گاه برای ما ثابت و ابدی نخواهد بود. پس  پدیدارها ایماژهای متفاوتی خواهیم دید که هیچ

ترین حالت  ابت مفهومی یک پدیدار که رئالتصویر ما از عالم و هر آنچه در آن است جز بعد ث

برونی   -بتشد؛ نیست. تصویری عریان شده، سیال و متکثر. ما به صورت درونی یک پدیدار می

برونی ایماژ می  -و  این رهیافت هیچ  کنیم و هرگز نمیدرونی پدیدارها را ادراک و  توان در 

می را  تصویر  انگاشت.  نادیده  نگاهی  هیچ  از  را  ساحت  تواایماژی  انتولوؤیک،  ساحت  در  ن 

بندی کرد. بنابر اصل حقیقت عمیق در  موجودی، ساحت وهمی و ساحت غیر تصویری مقوله

و متغیر می ثابت  بعد  را دارای دو  تبع آن جوهرة نگرش عریانیسم که جوهر  به  نیز  و  داند 

ویرسازی نیز بر  معنایی کلمات نیز دو بعد ثابت و متغیر دارند. بنابراین ازآنجا که تصویر و تص

اساس جوهرة معنایی و مفهومی شکل خواهند گرفت؛ بعد ثابت تصویر یا ایماژ که از بعد ثابت  

کند اما بنابر انواع شود؛ وجه ثابتی است که ایماژ آن را عریان میجوهره معنایی ادراک می
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؛  کنندداد میهای شخصی و جمعی که بعد ثابت را درونضمیرها و شهودات و پیش فرض

 کنند که بعد متغیر ایماژ هستند. ساحات گوناگونی از ایماژ خود را عریان می
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What the image is and why images have similarities and 

differences, and the question of whether the image is produced or 

has a subject-independent existence, has been one of the most 

important concerns of thinkers in the last century. According to 

Arash Azarpeyk, the founder of the literary-philosophical School of 

the Word Originality, the image originates from the semantic and 

conceptual essence of the word. In Orianism ontology, the word has 

seven essences, including the semantic essence. Because the 

essences has a fixed and variable dimension, the semantic essence 

of a word also has a fixed and variable dimension. Since every 

phenomenon is a word and represents itself with the word, 

everything that exists is a visible word. Thus the word phenomena 

has a fixed and variable substance dimension. The fixed dimension 

of a word, if viewed from the existential point of view, forms a Fara-

image and according to the different conscious-unconscious 

collective-individual consciences, as well as different types of 

human intuitions, image finds existence. Also, a phenomenon can 

be imagined with imaginary realms and a phenomenon can be seen 

as non-visual. The important thing is that we see based on the 

categorization of our own language. Language thinks of us as in 

imagery we are inherently subject to the identification and 

categorization of our own language. 
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