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تأملی در باب
«معناشناسیسفر»

سفر به ما امکان
«قهرمان» شدن میدهد

دکتر بهمن نامور مطلق

استاد دانشگاه شهید بهشتی

نه اینکه صدها مکان را ببینیم و با هیچ
کـــدام ارتباطـــی برقـــرار نکرده باشـــیم.
ســـفر به ما «خودشناسی» و در پس آن،
«جهانشناسی» و «شناخت» میدهد.
بنابرایـــن ،ســـفر خود هدف اســـت و
الزم نیســـت که ما حتماً از یک مکان به
مکان دیگری برســـیم .بایـــد قدر همین
«حرکت» را دانست .چرا بسیاری از مکه
رفتههای ما به معنای واقعی «حاجی»
نشـــدند؟ زیرا دو ســـاعت ســـوار بر یک
هواپیمـــا میشـــوند و زیـــارت میکنند و
بازمیگردنـــد .در قدیم اصل «حرکت»
مهـــم بـــود ،اصـــل حرکـــت بـــه معنای
همیـــن بتدریج رســـیدنها ،به ســـختی
رســـیدنها اســـت که همه اینهـــا فرد را
«آماده تشرف» میکند .سفر با مراحلی
که دارد و «ایثار» و «زمانی» که برای آن
میگذاریم ،بتدریج ما را برای «ارتباط»
آمـــاده میکنـــد .وقتی برای رســـیدن به
قلـــه کوه ،قدم میزنید ،وقتی به قله کوه
میرســـید ،کوه با شما ســـخن میگوید.
اما وقتـــی بدون ایـــن تشـــرفات ،مثالً با
تلهکابین ،وارد فضای کوه میشـــوید آن
تأثیر و ارتباط عمیق را نخواهید داشت.
مـــا در اسطورهشناســـی ،بحثـــی بـــا
عنوان «سفر قهرمان» داریم که «ژوزف
کمبل» در کتـــاب «قهرمان هزار چهره»
معرفی میکنـــد« .ســـفر قهرمان» یک
الگـــوی کلـــی اســـت کـــه ادعا میشـــود
بیشـــتر اســـطورههای جهان بر اســـاس
آن پیریزی شـــدهاند« .ســـفر قهرمان»
ســـفری است که به طور توأمان در درون
و بیـــرون قهرمـــان انجام میشـــود؛ این
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اگر سفر نبود
چه میشد؟

چـــرا بایـــد ســـفر کـــرد؟ اگـــر مقولـــ ه
ســـفر نبود ،چه میشـــد؟ ســـفر چه نوع
از «آگاهـــی» را بـــه ما منتقـــل میکند؟
اگـــر ســـفر نبـــود «محکـــوم بـــه ماندن»
میشدیم و همچون درختان ،در جایی
که متولدشدهایم ،محبوس میماندیم.
بدون سفر ،انسانها ،روابط اجتماعی و
بینافرهنگیشـــان را از دست میدادند.
بیشـــک این «انجماد مکانی» انجماد
فکری و فرهنگی را نیز بهدنبال داشـــت.
ما با ســـفر ،بـــا «دیگـــری» و «طبیعت»
پیوند میخوریم.
انسان موجودی اســـت که باید بارها
متولد شود .سفر به ما امکان تولد مجدد
را میدهـــد؛ یعنی خـــروج از فضایی که
بـــه آن تعلـــق داریـــم و دیـــدن جهانی
دیگـــر .هر ســـفر تـــازه و هـــر جابهجایی
مکانـــی ،خود یـــک تولد مجدد اســـت.
انســـان با ســـفر میتواند به این موضوع
پی ببرد که جهان چقدر وســـیع اســـت و
چقـــدر قضاوتهای منطقـــهای و بومی
میتوانند نسبی باشند.
سفر الیههای بسیار دارد؛ میتواند در
قالب «مجـــازی»« ،روایی» و «فیزیکی»
باشد؛ ما «سفر انفسی»« ،سفر در جهان
طبیعت» و «ســـفر در جهان معرفت»
داریـــم .اما موضـــوع ما در ایـــن بحث،
ســـفر جســـمی و فیزیکی اســـت؛ سفر با
جســـم و حرکت بـــدن و ذهن به ســـوی
مقصـــدی جدید ،با ســـفرهای مجازی و
کتابـــی تفـــاوت دارد .در روزگاری کـــه ما
«ذهن تندار» (ذهن با تن
انســـانها را
ِ
کامل میشـــود) تعریف میکنند ،ســـفر

نمیتواند بدون تن باشـــد .به این اعتبار
اســـت که در سنت و آیینهای ما بر سفر
تن هم تأکید شـــده است .همچون سفر
بزرگ ذهن ،تن و قلب
حج که یک سفر ِ
است.
سفر دو جنبه «طبیعی» و «فرهنگی»
دارد؛ گاهی انسان میخواهد از تجربیات
فرهنگی استفاده کند و بر تجربیات خود
بیفزاید و گاه قصد از سفر ،بهرهمندی از
زیباییهای طبیعت است.
از آفتهـــای گردشـــگری امـــروز این
است که گردشگران ما بسیار تنوعطلب
شـــدهاند و ایـــن امـــر باعـــث شـــده تا به
مسائل پیرامونی ســـطحینگر باشند در
حالی که «گردشـــگری ژرفایی» انسان را
میتواند به تکامل برساند« .گردشگری
ژرفایـــی» به این معنا اســـت که به جای
اینکه یک گردشـــگر طی چند روز ،ده جا
را ببیند ،یک هفتـــه فقط بر یک مکان و
فضا متمرکز شـــود و آنجـــا را اصطالحاً
کشـــف کنـــد .بهعنوان مثـــال ،اگـــر وارد
مسجد شـــیخلطفاهلل میشود ،به یک
بازدید یک ساعته بسنده نکند بلکه یک
هفته در ســـاعات مختلفی از روز به آنجا
مراجعه کـــرده و بازی نـــور در معماری
منحصربهفـــرد آنجـــا را در ســـاعات
مختلـــف روز ببیند و زیبایی و معنای آن
را کشف کند.
واقعیـــت این اســـت که ما بواســـطه
ارتبـــاط عمیقـــی که بـــا «فضـــا» برقرار
میکنیـــم ،بـــا هســـتی در ارتبـــاط قـــرار
میگیریم .بواســـطه یک کوه ،دره و دریا
میتوان با جهـــان در ارتباط قرار گرفت
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هماهنگی درون و بیرون بســـیار اهمیت
دارد بـــه این معنـــا که قهرمان با ســـفر
کـــردن خود را کشـــف میکنـــد و جهان،
قهرمان را .به این اعتبار میتوان گفت،
ســـفر به ما امکان قهرمان شدن و کامل
شـــدن را میدهد .یک انسان نمیتواند
کامل شود ،مگر اینکه ســـفر کند .پیامبر
گرامـــی اســـام(ص) نیـــز از زمانـــی که
هجـــرت میکننـــد ،مأموریتشـــان بـــه

کمال میرســـد وگرنه اگر در مکه مانده
بودند ،هیچگاه مأموریتشـــان به کمال
نمیرسید.
انســـان بـــا ســـفر از زندگـــی روزمره و
تکـــرار خارج میشـــود .از همیـــن رو ،ما
نیازمند ســـفر هســـتیم .حتـــی اگر هیچ
مقصدی هم نداشـــته باشـــیم ،انســـان
باید هرازگاهی بلند شـــود و حرکت کند
و در این طبیعت زیبـــا گردش کند تا به

احســـاس آرامش برسد .اساساً به خاطر
همین اســـت که «زندان» معنا مییابد.
زندان جایی است که نمیتوان سفر کرد
ت برای انســـان
و یکـــی از بدترین مجازا 
این است که نتواند ســـفر کند .از این رو،
با توجه به این تجربه بشـــری اســـت که
آدمی «زندان» را خلق کرد.
آدمهـــا به میـــزان «فضاهایـــی» که
تجربـــه میکننـــد ،تفکـــری باز یا بســـته

دارنـــد .ســـفر میتواند همـــراه با تحول
باشـــد همانطور که در تجربیات دینی
و حکمـــی و زیباییشناســـی مـــا بـــر این
امر تأکید شـــده اســـت .اگر برای چیزی
حرکت نکنیـــم ،ارزش چندانی برایمان
پیـــدا نمیکنـــد« .حرکت» اســـت که به
جهـــان ارزش میدهد .ســـفر مســـیری
اســـت برای اینکه ما به ارزش پدیدهها
پی ببریم.

خوانشی انسانشناسانه از پدیده «سفر»

ذهن بیخانمان

خانهبهدوشی انسان امروز ،او را به «مسافر سرگردان در زندگی» بدل کرده است

دکتر نعمتاهلل فاضلی

دانشیار انسانشناسی
و فرهنگ پژوهشگاه علومانسانی
و مطالعات فرهنگی
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ســـفر ،یکی از مؤلفههای ســـاختاری
زندگـــی امـــروز ،در تمام جوامع اســـت؛
بـــه ایـــن معنـــا کـــه انســـانها در تمام
ســـرزمینها با هـــر ویژگی و شـــرایطی،
ناگزیر از سفر و توانا به انجام آن هستند.
«جابهجایـــی» شـــاید مهمترین تجربه
همگانـــی ما انســـانها در دنیـــای امروز
باشـــد .در عصری زندگـــی میکنیم که
نمادها ،پیامها و آدمها همواره در حال
مبادلـــه و حرکت هســـتند .لپتاپهای
مـــا هر لحظه هـــزاران پیام و نمـــاد را از
نقاط گوناگون جهان در دسترس ما قرار
میدهند و متقابالً نمادها و نشانههایی
را کـــه خلـــق کردهایم به سراســـر جهان
ارائـــه میکنند .اتومبیلهـــا ،هواپیماها،
قطارها و ...نیز مانند رایانهها در خدمت
افراد قرار گرفتهاند تا ما را به طور منظم
و با بهترین تجهیزات و باالترین ســـطح
آســـایش و آرامش از نقطهای به نقطه
دیگـــر جابهجا کننـــد .زندگی امـــروز ما،
چیزی نیســـت جز جابهجا شدن .همه
این تحوالت برای این اســـت که انســـان
نوع تازهای از زندگی را تجربه کند.
انســـان امـــروزی نمیتوانـــد زندگی
خود را سامان دهد مگر اینکه مهاجرت
و مســـافرت را تجربـــه کند .از نخســـتین
ضرورتهـــای زندگی؛ از تولـــد گرفته تا
ضرورت یادگیـــری ،آموزش و تحصیل،
ضرورتهـــای شـــغلی و امـــرار معاش
و فعالیـــت اقتصـــادی و ...در گرو ســـفر
و مهاجرت اســـت .انســـان پیشامعاصر
میتوانســـت با زیســـتن در ســـرزمین و
قبیله خود تمام نیازهایش را تأمین کند
و جابهجاییهایـــش در قلمـــرو محدود
و معینـــی بـــود .او بـــرای تأمیـــن آذوقه
احشـــام و دامهایـــش گاهـــی کوچهای
فصلی انجام مـــیداد اما این کوچها در
چارچوب مقتضیات طبیعی بود.
اما ســـفر کردن برای انسان امروزی،
چیـــزی ماننـــد تنفـــس کـــردن اســـت؛
همانطـــور که بـــرای زیســـتن ،نیازمند
دم و بـــازدم هـــوا هســـتیم ،بـــرای بقای
اجتماعـــی ،اقتصـــادی ،سیاســـی و
فرهنگـــی خود نیز ،نیازمند مســـافرت و
حرکت هســـتیم .انسان امروزی ،سفر را
تجربه میکند تا بتواند در جهان امروز،
«زندگـــی» را تجربه کند .شـــاید مبالغه

نباشـــد اگر بگوییم نام دیگـــر زندگی در
جهان امروز« ،ســـفر کردن» است .سفر
کردن به مثابه زیســـتن ،پدیدهای کامالً
معاصر است.
در ســـه مؤلفه میتوان این ضرورت
ساختاری زندگی معاصر را توضیح داد:
سفرکردن در جهان امروز نوعی
«برســـاختن هویـــت معاصـــر
انســـان ایرانی» اســـت .امروزی
بودن یا معاصر بودن به کمک سفرهای
ما شکل میگیرد .من که در روستایی در
فراهـــان اراک به دنیا آمـــدهام اگر برای
ادامـــه تحصیالتـــم به تبریـــز مهاجرت
نمیکـــردم و اگـــر از تبریـــز بـــه تهـــران
نمیآمـــدم و از آنجـــا راهـــی لنـــدن
نمیشـــدم هرگز نمیتوانستم امروز ،با
هویت نویسنده ،استاد دانشگاه یا انسان
شـــهری زندگی خود را سامان دهم .هر
یک از ما به شیوههای مختلفی ،هویت
امـــروزی و معاصـــر خـــود را بر اســـاس
سفرهای زندگیمان شکل دادهایم.
بیـــش از نیمی از جمعیـــت ایران ما
که شهرنشـــین هســـتند مســـافران دیار
والیتها و روســـتاها و شهرهای کوچکی
هســـتند کـــه در آنجـــا بـــه دنیا آمـــده و
دوران کودکـــی و نوجوانی خود را در آن
محیطها شـــکل دادهاند؛ اما برای ادامه
زندگی به مهاجرت یا مسافرتی طوالنی
و مادامالعمـــر تن دادهانـــد .بدون این
مهاجـــرت یـــا مســـافرتها همچنـــان
جمعیـــت ایـــران جمعیت عشـــایری و
روستایی میماند.
در زندگیهـــای مـــدرن امـــروز ،بـــا
اشـــکال گوناگونی از سفر مواجه هستیم
که هرکـــدام از آنها پـــارهای از هویت ما
را در جهـــان معاصـــر شـــکل میدهند.
بسیاری از ما برای داشتن موقعیتهای
شـــغلی خود بهعنوان بازرگان ،معلم،
استاد دانشـــگاه ،هنرمند و ورزشکار و...
ناگزیر باید اشکال گوناگونی از سفرهای
کوتاهمدت ،میان مـــدت یا بلندمدت را
بهطور منظم تجربه کنیم.
مشـــاغل جدید و معاصر برخالف
مشـــاغل عشـــایری و روســـتایی ماهیتاً
وابســـته بـــه اشـــکال گوناگون ســـفرها
هســـتند .از این رو ،باید گفت ســـفر در
جامعه امروز ایـــران راهبردی بنیادی
برای برســـاختن هویتهای اجتماعی
و شغلی اســـت؛ هویتهایی که بدون
جابهجاییهـــای منظم و مکرر و بدون
مســـافرت یا مهاجـــرت هرگـــز امکان
شـــکلگیری نداشـــت .البتـــه گاهی ما
چنان بـــه طور منظم و مکـــرر جابهجا
میشـــویم که احســـاس مســـافر بودن
را بـــه نحـــو خـــودآگاه و ســـنجیده پیدا
نمیکنیم.
بخـــش مهمـــی از ســـفرهای مـــا در
دنیـــای امـــروز همین ســـفرهای عادی

اســـت که روزانـــه درگیر آن هســـتیم اما
از آن غافلیـــم .چون اغلب« ،ســـفر» را
صرفاً بـــه جابهجاییهایی میگوییم که
طی آن هدف مـــا نوعی تفریح ،تفنن یا
شـــکلی از ســـرگرمی و فراغت باشد .اما
واقعیت این اســـت کـــه جابهجاییهای
ما صرفـــاً محدود به ســـفرهای فراغتی
نیســـت بلکه تمـــام زندگی مـــا با نوعی
سیالیت و جابهجایی درگیر است.
گروهـــی از نظریهپـــردازان معاصـــر
ماننـــد زیگمونـــد باومـــن معتقدنـــد
کـــه مهمتریـــن ویژگـــی دنیـــای امـــروز
«سیالیت» است .نوعی انعطاف ،نرمی
و حرکت و تغییر ،نوعی عدم قطعیت و
ناپایداری و بیثباتی که در ذات جامعه
سیال امروز جا گرفته است ،سیالیتی که
زیگمونـــد باومن از آن ســـخن میگوید
تـــا حـــدودی ریشـــه در همیـــن ماهیت
حرکت ،جابهجایی و سیالیت ما آدمها
دارد.
بهعبـــارت دیگـــر ،ســـفر در جامعـــه
امـــروز مـــا ،نه تنهـــا امکان شـــکلگیری
هویتهـــای معاصـــر را بـــه وجـــود
میآورد بلکه از طرف دیگر هویتهای
پیشـــامعاصر را تحت تأثیر قـــرار داده و
این هویتها را یا کامالً منســـوخ میکند
یا اینکه به شـــکلهای متفاوتـــی آنها را
تغییر میدهـــد .بهعنوان مثال ،جامعه
مـــا کـــه بـــه نوعـــی دربردارنده اقـــوام و
گویشهـــای گوناگون اســـت ،در نتیجه
مهاجرتها و مسافرتهای میانمدت
و بلندمدتی که جمعیتهای این اقوام
انجام دادهاند ،امروزه با اشکال گوناگون
ادغام اجتماعی روبهرو شد ه است.
معنـــای ایـــن ســـخن این اســـت که
در نتیجـــ ه «ســـفر»« ،مهاجـــرت» و
«جابهجایـــی» معنـــای مـــکان بـــرای
هویتهای زبانی ما تغییر کرده اســـت.
سفر باعث جابهجایی مکانی و پراکنده
شـــدن هم ه گروههـــای زبانی ،نـــه تنها
در سراســـر ایـــران بلکـــه سراســـر جهان
شـــده اســـت .در نتیج ه این جابهجایی
ســـرزمینی و پراکندگـــی ،نوعـــی ادغام
اجتماعـــی و فرهنگـــی بهوجـــود آمـــده
است.
ســـفرها و جابهجاییها ،هویتهای
شـــهری و روســـتایی را بـــه هویتهـــای
کالنشـــهری یا شـــهری بدل کرده است.
زنـــان ،کـــودکان و نوجوانـــان در جامعه
امروز ما در نتیج ه سفرهای کوتاهمدت و
بلندمدتی که تجربه میکنند با ارزشها
و معانی تازهای آشنا شدهاند .آنها بیش
از هـــر زمان دیگـــری به نوعـــی ذهنیت
فرهنگـــی و اجتماعی دســـت یافتند که
ترجیحات اجتماعی آنان را تحت تأثیر
قرار داده است.
ً
کامـــا
زنـــان امـــروز مـــا مطالبـــات
متفاوتـــی نســـبت بـــه مادربزرگهـــا یا

زنان گذشت ه تاریخ دارند .بخش مهمی
از مطالبـــات زنـــان در ایران امـــروز ،در
نتیج ه تجربههای سفر آنان به شهرها یا
جوامع و کشـــورهای دارای فرهنگهای
متفاوت شـــکل گرفته است .همین امر
باعث میشـــود تا هویت زنانه و هویت
جنســـیتی در ایران امروز ما تحت تأثیر
جابهجاییهـــا و ســـفرها و تجربههـــای
ی کـــه زنـــان بهدســـت
میـــان فرهنگـــ 
ً
کامـــا امروزی
میآورنـــد ،به شـــیوهای
شـــکل گیرد و ســـبک زندگی ،ارزشها و
ســـاختار احساســـات آنان را تحت تأثیر
قرار دهد.
تمـــام نکاتی کـــه دربار ه زنـــان بیان
کردیـــم دربـــاره هویتهـــای اجتماعی
دیگـــر ماننـــد هویـــت جوانی یـــا هویت
گروههـــای نوجوان و کـــودک نیز صدق
میکنـــد .کـــودکان و نوجوانـــان امـــروز،
ی با
تحت تأثیر سفرهای واقعی یا مجاز 
برداشتهای تازهای از معنای کودکی و
نوجوانی آشنا میشوند.
جابهجایی و ســـفر ظرفیتهای
وجودی انســـان امروزی را کامالً
دگرگـــون کرده اســـت .ســـفر به
شـــیوههای مختلفـــی قابلیتهـــا،
شایستگیها ،توانمندیها و مهارتهای
زبانـــی ،رفتـــاری ،شـــناختی و عاطفـــی
تازهای را برای انســـان امروز ایجاد کرده
است .انســـان پیشامعاصر ایرانی با نوع
خاصـــی از دانش بومی زندگـــی خود را
ســـامان میداد ،انســـان ایرانی امروز در
نتیجـــه جابهجاییهـــا و ســـفرهایی که
بهطور منظـــم و اجتنابناپذیـــر انجام
ل تـــازهای از
میدهـــد ،ناگزیر باید شـــک 
دانش را فرابگیرد.
انســـان ایرانی امروز ناگزیر است که
جغرافیـــای ایران و جهان را بشناســـد و
درباره مکانها ،قابلیتها ،سرمایهها و
مزیتهـــای مکانها از دانـــش و آگاهی
کافـــی برخـــوردار شـــود .انســـان بالغ و
بزرگســـال ایرانی امروز بایـــد رانندگی را
بداند ،این کمترین و سادهترین مهارتی
اســـت کـــه بهعنـــوان نوعـــی ضـــرورت
بـــرای زیســـتن در جامعـــ ه امـــروز برای
هر فردی شـــکل گرفته اســـت .نیم قرن
پیـــش رانندگی نه تنهـــا نوعی ضرورت
نبود بلکه نوعی مهارت تشـــریفاتی بود
که تنها گروههای خاصـــی از جامعه ،با
آن آشـــنایی داشـــتند .رانندگی صرفاً به
معنای کار با اتومبیل نیســـت ،رانندگی
به معنای نوعی دانش فرهنگی اســـت
که مجموعـــهای از هنجارها ،قابلیتها
و مهارتهـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی
را بـــا خـــود دارد .انســـان ایرانـــی امروز
«راننـــده» اســـت؛ یعنـــی میتوانـــد بـــا
وســـیل ه نقلیه پیشرفته با ســـرعت باال و
در مســـیرهای طوالنی برای هدفهای
گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
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جابهجایی و سفر
ظرفیتهای وجودی
انسان امروزی را
کامالً دگرگون کرده
است .سفرها به
شیوههای مختلفی
قابلیتها،شایستگیها،
توانمندیها و
مهارتهای زبانی،
رفتاری ،شناختی
و عاطفی تازهای را
برای انسان امروزی
ایجاد میکند .انسان
پیشامعاصر ایرانی با
نوع خاصی از دانش
بومی زندگی خود را
سامان میداد ،اما
انسان ایرانی امروز در
نتیجه جابهجاییها
و سفرهایی که بهطور
منظم و اجتنابناپذیر
انجام میدهد ،ناگزیر
باید شکلهای تازهای از
دانش را فراگیرد

و فرهنگی حرکت کند.
«انســـان راننده» انسانی است که در
دو پناهگاه زیســـت میکنـــد .خانهای که
ثابت هست و اتومبیلی که سیار هست.
در جامعـــ ه اتومبیلـــی آدمهـــا ،روابـــط
اجتماعی ،خانوادهها ،تجارت ،بازرگانی،
سیاست ،امنیت و مقتضیات زندگی به
شیوهای تنظیم شـــده است که انسانها
بهصورت ســـیال و با ســـرعت باال در آن
دائماً جابهجا میشوند .از این رو ،وقتی
که از جامعـــ ه ایران بهعنـــوان «جامعه
ســـیار» یـــا «جامعـــ ه ســـفر» صحبـــت
میکنیم باید به خاطر داشته باشیم که
این جامعه زیرســـاختهای خـــود را با
جامع ه اتومبیلی هماهنگ کرده است.
بســـط تأثیرات اتومبیـــل در جامعه
موضوع ســـخن ما در اینجا نیســـت ،اما
باید یـــادآوری کنیم که انســـان امروزی
در ایـــران ناگزیـــر اســـت متناســـب بـــا
جامعه اتومبیلی ،دانشهای اتومبیلی
را بیامـــوزد نه تنهـــا قوانیـــن و مقررات
راهنمایی و رانندگی و نه تنها شیوههای
تعمیر و نگهداری اتومبیلها ،بلکه باید
کل نقشـــه اقتصاد ،سیاست ،سرزمین و
جامعه را بر اســـاس وجود اتومبیل از نو
برای خود بازتعریف کند.
سفر در جامع ه ما نه تنها انسان
ایرانـــی را تحت تأثیر قـــرار داده
اســـت بلکه مجموع ه وسیعی از
نهادهای ســـفر را نیز ایجاد کرده است.
ایـــن روزها صحبت کـــردن از «صنعت
گردشگری» امری عادی است و بخشی
از گفتوگوهـــای روزمـــر ه مـــا را به خود
اختصاص میدهد.
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ســـفر در جامع ه مـــا مجموعهای از
نهادهای تمدنی جدیـــد را ایجاد کرده
اســـت .ما اکنون در جامعـــهای زندگی
میکنیـــم که معیشـــت ما ،از راه ســـفر
تأمیـــن میشـــود .میلیونها نفـــر برای
فـــروش کاالهـــای خـــود بـــه مســـافران
یـــا بـــرای ارائـــ ه خدمـــات گوناگـــون به
مســـافران درگیر فعالیتهای شـــغلی
هستند.
از ایـــن رو ،وقتـــی امـــروزه از «ســـفر»
ســـخن میگوییم باید بهخاطر داشـــته
باشـــیم که ایـــن واژه بار معنایـــی کامالً
متمایـــز از آنچه بهطور تاریخی داشـــته،
پیـــدا کـــرده اســـت« .ســـفر» در جهـــان
امـــروز نام دیگـــری از زندگـــی و جامعه
اســـت .انســـان و جامع ه ایرانی امروز در
جهان مسافر ،سرگردان شـــده است .او
ناگزیر اســـت که ســـفر کند ،تـــا بتواند در
قرن بیســـت و یکـــم بهعنوان انســـان و
جامع ه قرن بیست و یکمی زندگیاش
را ســـامان دهد .اما در عین حال باید به
خاطر داشـــت که اگر ســـفر در گذشته با
اشکال گوناگونی از مخاطرات ،ناامنیها
و رنجهـــا روبـــهرو بود ،ســـفر در جامعه
امروز نیز اشـــکال گوناگونی از ریســـکها
و مخاطـــرات را ایجـــاد کـــرده اســـت .ما
ناگزیریم در «جامع ه مســـافر» زیســـت
کنیـــم و بـــه همیـــن دلیـــل ناگزیریم که
نسبت به «جامع ه مسافر» آگاه باشیم و
مسألههایی را که «جامع ه مسافر» برای
ما ایجاد میکند بشناسیم.
مـــا همـــان میـــزان کـــه از مزایـــا و
امکانهـــای جابهجاییهـــای مکـــرر و
منظـــم برخـــوردار هســـتیم بـــه همان

میـــزان نیز ،این جهان جابهجا شـــونده
و جامعـــه مســـافر بـــرای مـــا معایب و
مشـــکالت گرانباری ایجاد کرده اســـت.
کشته شـــدن ســـاالنه  16هزار مسافر در
جادههـــا و زخمی شـــدن صدهـــا هزار
انسان و خســـارتهای مادی پرشماری
کـــه تصادفات جادهای ایجـــاد میکنند
تنها بخش کوچکی از مخاطراتی است
کـــه «جهـــان جابهجا شـــونده» برای ما
ایجاد کردهاند.
مســـافرت البتـــه آســـانتر و امنتـــر
از گذشـــته شـــده اســـت و زندگـــی ما به
ســـفر گره خورده اســـت .اما هویتهای
ســـیار و ســـیال با اشـــکال پیچیدهای از
ناآرامیهای درونی روبهرو هســـتند .به
تعبیـــر «پیتر برگـــر» ما امـــروز با نوعی
«ذهـــن بیخانمـــان» درگیـــر شـــدیم.
خانه بهدوشـــی انسان امروز ،بسیاری از
ارزشهای تاریخـــی و فرهنگی را که در
سکون پیشین
جامع ه ایســـتا و در حال
ِ
بود از بین بردهاست.
انســـان امـــروزی کمتـــر بـــا حافظه
بلندمدت اجداد پیشـــین خـــود زندگی
میکنـــد .مـــا مـــدت کوتاهـــی در نقطه
خاصـــی از جهان متوقف میشـــویم تا
بتوانیـــم حافظـــ ه فرهنگـــی و خاطرات
مانـــدگار را شـــکل بدهیـــم .بســـیاری از
باهمبودنهـــای پیشـــین در نتیجـــه
جابهجاییهـــای امـــروزی از میـــان
رفتنـــد .مـــا تنهـــا نوســـتالژیهایی از
زندگیهای باثبات در کتابها ،فیلمها
و موســـیقیها داریم .امـــا در واقعیت،
زیستن در آن جامعه نســـبتاً با سکون،
به پایان رسیده است.

