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وتعـي دراسة صورة بؾد أو أمة دم  :صورة اآلخرالصوراتقة أو  أو  Imagologie ـ الصورولوجقا6

ا ))كل صورة تـبثق طن  ، ويعرففا داكققل ـ هـري باجوأو لدى أديب آخر أدب أمة أخرى بلَّنه

 تعبٌر، ]ففي[ هبـا( بادؼاركة مع مؽان آخر....)باألكا( بادؼاركة مع اآلخر،)و إحساس، مفام كان ضئقلً 

 وهو ما يعـي ارتباط.(1) مـظوميني من الواعع الثؼادم((ذي مغزى بني كزياٍح اأديب أو غر أديب، طن 

، مثل أن كدرس بل هي طبارة طن صورة وطي األكا باآلخر، االذات هبوطي اآلخر دم األدب بصورة 

دم األدب العريب  صورة لـدن، أو صورة الغرب دم الرواية العربقة، أو صورة الرشق دم أدب غوته

 .احلديث

، ، فالصورة هـا لقست كؼًل حرفقاً طذ أَّنا إطادة تشؽقل لؾواعع بعني الػن وتدرس صورة األجـبي       

، لذا جيب أن يؿقز الباحث دم دراسيه هرؤية طـ، و، بل هي صورة وطي بالواععلؾواععتسجقؾقًا 

، ويؽيشف من احث أمام واعع ثؼادم أطقد تشؽقؾهوهـا يؽون الب .: الواععي والػـيعدهياورة بني ب  لؾص

قة اليي يػؽر هبا الؽقػ، أو طذ وفؼفا جميؿع ما إىل كػسهيـظر اليي ؽقػقة خلل صورة هذا الواعع ال

، اليي يصعب دم طن مؽوكات )الثؼافة الـاضرة(، فصورة األجـبي يؿؽن أن تؽشف باآلخر وييلمؾه

حؼائق  ويؿؽـفا كذلك أن تـؼل ـ بوصػفا )ثؼافة مـظورة( ـ ،األحقان اليعبر طـفا أو ختقؾفا كثر من

 . طن اآلخر

العـارص اليي تيؽثف فقفا تعبرات اآلخر وملمح  :من مؽوكات الصورة جيب االليػات إىل أن       

ييؽػل الوصف دم تشؽقل هذه الصورة، مما يؼدم صورة دعقؼة ، وحقاته وصبقعة طلعاته االجيامطقة

، فؿن شلن يبه لؾػضاء الزمـي ضؿن الـص كػسه، طذ أن دارس الصورة جيب طؾقه أن يـلًخر

يلثر من سقاعفا الثؼادم الذي تيشؽل فقه، وهذا ما سقحيم ا وتيغر، بفالصورة ـ طادة ـ أن تيحول ملحم

راسة بعدي الصورة ، لؽي ال يؼع اخلؾط دم داديخقل دم الـصالزمن الواععي وطذ الدارس اليؿققز بني 

 (2). الواععي والػـي
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 ؽشف طن مصادر هذه الصورة ففي عد، هي اليعيـى هبا دم دراسة صورة األجـبيومن األمور اليي      

، وكثرًا ما تؽون األسػار واإلعامات اليجربة وادعرفة واالحاصة بلوضاع ذلك ادجيؿع إىل تسيـد ال

أو  إىل مشاهداته ألفلم  مصدرًا هلذه الصورة ، ودم أحقان أخرى ترتؽز إىل مطالعات األديب ادمعية 

الذي اطيؿد طذ كياب )ألف ، ين غوته، مثل األديب األداألخبار سؿعفاوثائؼقة طن حقاة األجـبي أو 

صورة بشؽل ، وهـا سيسيـد اللقؾة ولقؾة( والشعر العريب الؼديم والؼرآن الؽريم دم كيابيه طن الرشق

ادؼارن أن من  ة اآلخرصورتيطؾب دراسة و(3).، ال طذ معرفيه ورؤييه ادباذةكبر إىل خمقؾة األديب

إىل أن ، وطؾقه أن يؾيػت مجايل دم الصورة األدبقة تارخيي وما هوبني العـاية بام هو ، هحيؼق توازكًا دم طؿؾ

بائس ـ حاجيه ورغبيه دم اهلروب من واعع دم بعض األحقان عد تعؽس ـ  األديبصورة اآلخر لدى 

وعد ترتؽز ملمح الصورة . لذلك األديب إىل تؾبقة حاجة اديؾؼيأو عد يسعى  ،يعقشه دم جميؿعه ووصـه

، ومثال ذلك ما بؾد أو أمة أجـبقة بني، وديب أو أميه بني بؾد األأو تلزم سقادإىل تـاعض حضاري 

  (4)ربقني .آثار األدباء الغ صورة العرب أو االسلم دم 
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