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  و ادبیات سفرها  نگاه در سفرنامه

  علوي دهیتر فرکد

  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

e-mail: Falavi@ut.ac.ir 

  یدهکچ

هـر گـاه   . نسه در نظر گرفـت عطفی بر سفرنامه نویسی در فرا ۀتوان نقط می قرن پانزدهم میالدي را

فراتر از سفر خود ایجاد نماید، اولین گام جهت دسـتیابی بـه   اي  مسافري تالش نموده تا از نوشتار پدیده

الت سـفر و اشـتغاالت ذهنـی حاصـل از آن، پـیش      کاما مشـ . میسر شده است "نگاه"آن فقط از طریق 

ننـد و محصـول   کوانند نگاه نویسنده را تیره ت می هکاز جمله عللی است ها  و وسواسها  وسوسه ها، داوري

از آن  –بایست بتواند به تعالی دست یابد میان مفعول بـودن   می بنابراین سفرنامه نویس. رونق بی سفر را

بـه جهـت    –، و فاعـل بـودن    –جهان به سوي دیدگان او بیاید و بر او اثر گـذار باشـد    ةه منظرکجهت 

هـایی   همـان هـا   از این رو بهترین سـفرنامه .  –ابد ی یم "نگاه  "چه رسیدن به فرآیند ذخیره سازي هر آن

ال کمتعـدد خـود در برابـر تعـدد اشـ     هاي  ه به طور ضمنی این تمرین نگاه را در جریان تطابقکهستند 

گذشـته بـا   هـاي   ه سفرنامه نویسان سـده کهر چند . دهند می دائمی به ما نشانهاي  واقعیت، در انطباق

سفرنامه  "عصر بدگمانی"گفتند، اما در قرن بیستم و در  می خود سخنهاي  و شنیدهها  اطمینان از دیده

 شـند، همـواره محصـول   ک مـی  ه در آثارشان به تصـویر کهایی  و واقعیتها  ه دیدهکنویسان بر این باورند 

سـی،  در این مقاله نگارنده تالش نموده تا ضمن بررسـی ژانـر سـفرنامه نوی   . از دگرگونی هاینداي  سلسله

تور سگالن، کاز منظر برخی سفرنامه نویسان قرن بیستم از جمله میشل لریس، وی "نگاه"ارتباط آن را با 

  . وال بوویه نشان دهدکنی

  .هیوالبوویکتور سگالن، نیکو س،یشل لریات سفر، میسفرنامه، نگاه، ادب :کلیدي يها هواژ
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  مقدمه

ه به پدر تاریخ معـروف اسـت   کی در سده پنجم قبل از میالد مسیح هرودوت مورخ یونان

فـراوان از  هـاي   خود را در داستانهاي  او شرح مسافرت. اولین سفرنامه را به نگارش درآورد 

ه امـروزه، پـس از   کـ ادبـی شـد    کب بنیان گذار سـب ین ترتیه دیده شرح داد و به اکمللی 

ت یروا يااز آن بر يشماریسندگان بیگذشت بیست و شش قرن هنوز رایج و پابرجاست و نو

 لذا آنچه در نگارش ادبیات سفر بیشتر از هر نوشته ادبی دیگري. برند می خود بهرههاي  دهید

  .تواند مورد توجه قرار گیرد، نگاه نویسنده و دیدگاه اوست می

ه حاصل فرآیند نگاه نویسـنده بـر جهـان پیرامـونش و در     کایتی است کزیرا سفرنامه ح

ه دنیـایی بسـته، مسـتقل و    کاز اینرو، بر خالف رمان ). 11،1990اوئنَن، لو(حین سفر است 

ایـت سـفرنامه   کمبراي از هر گونه محدودیت و تابعیت از رخدادادهاي جهان واقعی است، ح

به عبـارت دیگـر نگـاه    . م بر آن است کبه روي جهان خارج از متن گشوده و تابع شرایط حا

نویس معطوف  ه نگاه سفرنامهکل آننویس در داستان و رمان آغشته به تخیل اوست حا رمان

هـاي   شود تـابع دیـده   می به واقعیت است و طالب حقیقت یعنی هر آنچه در سفرنامه نوشته

پـس هـدف   . گـردد  مـی  ه به صورت عینی و در چـارچوب واژگـان ارائـه   کنویسنده آن است 

ه هـر چنـد نگـا   . نویس رسیدن به همسویی و انطباق واژگان با فرآینـد نگـاه اسـت    سفرنامه

بینـد   یه در طول سفرمکاست  يسفرنامه نویس اغلب معطوف به ثبت و نگارش همه موارد

و اشـتغاالت ذهنـی و جسـمی حاصـل از     هـا   اما همواره در معرض خطرات ناشی از دشواري

از اینرو در برخی از موارد حاصـل فرآینـد سـفر باطـل و     . گیرد می جابجایی در سفر نیز قرار

  : سفرنامه به دو محور اساسی بستگی دارد کپس خلق ی. گردد می تالش نویسنده بیهوده

ه نویسنده در حالت مفعول بماند تا نگاهش پـذیراي تصـاویر و منـاظر در    کنینخست ا -

  .مسیر سفر باشد

جدیـدش  هـاي   و یافتهها  سپس فعاالنه تالش نماید تا به فرآیند ثبت و نگارش دیدنی -

 .دست یابد

ه بتواند به بهترین نحو به تمـرین  کسی است کنویس  رنامهسفت�رین   به این ترتیب موفق

ات سفر یاز ادب یال گوناگونکش اشیدایتواند به پ می هک يفرآیند. همین فرآیند نگاه بپردازد
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  .منجر شود

  یبحث و بررس

هـا   شف ناشـناخته کایت از کایت از جویندگی دارد و گاه از غربت، گاه حکسفرنامه گاه ح

شد و گـاه روایتـی   ک می ایت سفري طوالنی را به تصویرکگاه ح ها، اطرهدارد گاه مروري بر خ

ه از خـاطرات سـفر   کـ اسـت  اي  گویی در مسیر راه جاري شده و یـا توشـه   ه از سر بدیههک

  .بازسازي شده 

ات و کـ ایسـت از لحظـات، از ادرا   ه باشـد، مجموعـه  کـ اما این گونه ادبی به هر هیبتـی  

ه البتـه منتقـدین بـا نگـاهی مـردد و شـبهه       ک، ها  دازيپر احساسات، از توصیفات و حاشیه

با این همه، این گونه ادبی هرگز تابع ) 14، 1994والی، کپاس. (گویند می برانگیز از آن سخن

اروپایی گـواهی اسـت بـر دگرگـونی     هاي  وقایع فناناپذیر و از یادرفتنی نیست مثالً سفرنامه

  . در نگاه به دیگري غیر خودي،اي  ر غربی در مواجهه با تجربهکتف

سفر از بـین رفتـه، تجربـه    هاي  ه محدودیتکدر طول اعصار گذشته تا به امروز هر قدر 

ه نویسـندگان از نگرشـی محـدود و بسـته     ک -مثالً در قرون وسطی . سفر نیز هموارتر شده

و حتـی   كتجربه سفر و تجربه نگاه به دیگري بسیار انـد  -اند  هنسبت به جهان برخوردار بود

پس از آن، به ویژه در هاي  اما در طول قرن هجدهم میالدي و دوره. نگشت شمار بوده استا

سـرزمین خـاطرات و   . گردد می قرن نوزدهم ، مشرق زمین محمل تخیالت نویسندگان غرب

ها  و نوشتهها  سکشود و البته این رویاها در ع می دورهاي  دفتر سفید رویاپردازي در باره افق

  .رددگ می سکنیز منع

با نگاهی به آثار سفرنامه نویسان مشهور در قرن گذشته از هـرودوت یونـانی گرفتـه تـا     

ورتیس اسـپانیایی  کـ وپولوي ایتالیایی گرفته تا ابن بتوته عرب، از کناصر خسرو ایرانی، از مار

تـوان دریافـت    می نت دو ولنهکانگلیسی گرفته تا  كوکگرفته تا شاردن فرانسوي، از جیمز 

اجتماعی بیش از جنبه ادبی مورد توجـه قـرار گرفتـه    –تجربه سفر و ابعاد تاریخیه ارزش ک

ه تجربیـات حاصـل از   کـ اند  هبود ینویسان جهانگردان و یا مورخان شتر این سفرنامهیب.است 

. آوردنـد  مـی  سفر خود به نقاط گوناگون جهان و سرزمینهاي ناشناخته را به رشته تحریر در
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ل جهـانگردان  کي به بعد، تحولی در ایـن گونـه ادبـی رخ داد و شـ    اما از قرن نوزدهم میالد

به این ترتیب جهانگردان سفرنامه نویس جاي . نویسنده به نویسندگان جهانگرد تغییر یافت

تور هوگو، کساندردوما، ویکان، استاندال، الیشاخص ادبی همچون شاتوبرهاي  خود را به چهره

تـور سـگالن، آنـدره    کگوستاو فلوبر، آندره سـوارز، وی  نت دوگوبینو،کژرژ سان، ژرار دونروال، 

لـود لوسـیتروس و بـاال خـره     کژید، بلز ساندرار، هانري میشو، میشل بوتور، میشل لـریس،  

متنـوع ادبـی   هـاي   ایت سفر نیز به مرور زمان، در تعامل با گونهکلذا ح .اند هوال بوویه دادکنی

این گونه ادبـی سـخن   شناس�ي   توان از زیبایی می ه امروزهک مورد بازنگري قرار گرفته بطوري

شف حقایق نوین در که در سیر این تحوالت، نگاه نویسندگان سفر از کپر واضح است . گفت

. نوینی دوخته شده اسـت هاي  بیگانه به سمت دیگري سوق داده شده و به افقهاي  سرزمین

جهانگرد از سـرزمینی   ش و حیات سفرنامه به جابجایییدایبه عبارت دیگر، اگر در گذشته پ

دار ارزش ادبـی و   اهمیـت خـود را وام  هـا   به سرزمینی دیگر بستگی داشت، امروزه سفرنامه

  .زیبایی شناختیشان هستند

یه نماید زیرا در این گونـه  کتواند فقط بر جنبه ادبی اثر خود ت نمی اما نویسنده سفرنامه

 برخـوردار اي  نیـز از جایگـاه ویـژه    یتربیتـی و آموزشـ  هـاي   آثار عالوه بر ابعاد ادبی، جنبـه 

مثالً هرگاه نویسنده سفرنامه بـه توصـیف منظـره، آداب و رسـوم، اشـیاء و غیـره       . باشند می

ه در کـ اي  یعنی همـان مسـئله   –ننده آن کپردازد، توجه خود را تنها به ابعاد سرگرم  یم...

 -ردن نگاه کس کعردن در سفرنامه، منکه توصیف کند بلک نمی معطوف –رمان مصداق دارد 

ایت سـفر بـه   که از طریق حکغریب است  ینویسنده به حقایق نوین و گاه -و حتی دیدگاه 

هـاي   در این میان، نویسنده همواره به مقایسه مطالب نوین و تـازه . گردد می خواننده منتقل

در واقع، . پردازد می ه با آنها مواجه شده است و تطابق آنها با اطالعات خوانندهکاي  ناشناخته

ان یـ یش، حقـایق نـوین را در م  هـا  اس نگاه خود در نوشتهکنمایند تا پس از انع می او تالش

پـس  . نماید کشناخته شده در ذهن خواننده جا دهد و او را در نگاه خود شریهاي  اندوخته

 بینـد و بـازگو   مـی  فردي خودهاي  نویسنده حقایق نوین را از وراي منشور فرهنگ و آگاهی

طرفانه نبـوده و همـواره    بی یعنی نگاه نویسنده سفرنامه در مواجهه با دیگري هرگز. ندک می

  . ندک می ه در آن زندگیکمعطوف به شرایط و جهانی است 
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انتقال اطالعات نوین به خواننده و در نتیجـه بـاال    ها، ی از اهداف سفرنامهکه یکهرچند 

 ، اما بـا خوانـدن ایـن گونـه آثـار     هاست او نسبت به مردمان سایر سرزمینهاي  بردن آگاهی

 از ایـن رو . ردکـ توان ذوق ماجراجویانه و عالقه به مسائل غیر بومی را در خواننده ارضـاء   می

در واقـع، ادبیـات سـفر از قابلیـت     . نیز قـرار داد » ادبیات گریز«توان سفرنامه را در زمره  می

مـثال در آثـار   (صـی  ل دفتـر خـاطرات شخ  کگاه شـ . ال گوناگون برخوردار استکپذیرش اش

ل کگیـرد، گـاه در شـ    مـی  را بـه خـود  ) مثل آثار شـاتوبریان (یا حسب حال نویسی ) مونتنی

) لویس تروسهاي  مانند نوشته(و یا رساله ) تور هوگوکآثار وی یاز جمله در برخ(نگاري  نامه

خـاص و معینـی   هـاي   حتی نگاه نویسنده سفرنامه به جنبه. شود می ال ظاهرکو یا دیگر اش

او دیدگاههاي خود را از منظر جغرافیایی، سیاسی، تاریخی، زبانشناختی، . گردد نمی معطوف

از اینـرو، بـر خـالف ژانرهـایی ماننـد      . نماید می به طور همزمان ارائه... و غیره شناسی  مردم

ه جهت به رشته تحریري درآوردن آنها نیـاز بـه اسـتفاده از    ک... وتاه، افسانه،کرمان، داستان 

تابع قوانین بـاز دارنـده یـا محـدود     ها  است، سفرنامهاي  از پیش تعریف شدههاي  چوبچهار

ه نویسندگانی مانند پل نیزان به تاثیر مقدرات و کهرچند . گردند نمی شناختی کننده سبک

اما به هر حال ) 158، 1987نیزان، (حوادث و اتفاقات بر نوع نگارش سفرنامه معتقد نیستند 

گیـرد و   می ه در طول سفر در آن قرار گرفته الهامکاز موقعیت و وضعیتی نویسنده سفرنامه 

گـردد و در نتیجـه از تنـوع و آزادي بیـان      مـی  رد نگاه بر پیرامونشکنگارش او تابعی از عمل

  .شود می بیشتري برخوردار

ه در زمینه سفر در سـده بیسـتم مـیالدي صـورت گرفـت      کتحوالت بسیار چشمگیري 

بـه عبـارت دیگـر، اگـر     . نویسـی گردیـد   قابل توجهی در ژانر سفرنامهموجب ظهور تحوالت 

ه در مقابـل  کـ پرداختنـد   مـی  نویسان قرون گذشـته تنهـا بـه توصـیف چیزهـایی      سفرنامه

نـویس در قـرن بیسـتم بـه خـوبی       گرفت، نویسندگان و ادباي سـفرنامه  می دیدگانشان قرار

سـري   کزیرا دیـدن فرآینـد یـ   . تافی نیسکه براي دیدن هر چیزي نگاه به آن کدریافتند 

  : دگرگونی است

ه کاز آن جهت : گیرد می ه در ارتباط با شئ دیده شده صورتکهایی  نخست دگرگونی -

ه بـه  کتواند به درستی مشاهده شود  می گیرد در صورتی می هر چند در مقابل دیدگان قرار
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  .واقعه در نظر گرفته شود کعنوان نقطه انجام ی

ه نویسـنده  کـ از آن رو : گیـرد  مـی  ه جداي از شئ دیده شده صـورت کیی دوم، دگرگونیها -

حاصل نوعی تعبیر و تفسیر  –ه گذرا باشد کهر قدر  –ه نگاهش کداند  می سفرنامه به خوبی

 .است

ه کـ ه هرگز تصویري کته آگاه است که نویسنده سفرنامه از این نکتوان گفت  می از اینرو

ه تصـویرهاي  کـ قیقت محض از آنچه دیده شـده نیسـت بل  دهد، ح می خود ارائههاي  از دیده

  .اند هه در شرایطی خاص به رشته تحریر در آمدکتقریبی است 

بنا براین نویسنده سفرنامه در قرن بیستم تالش نموده تا بیشتر به تشریح شرایط خاصی 

  .ه در آن قرار گرفته و فرآیند نگاه در آن حادث شده است بپردازدک

حاصل از سفر، بسـیاري از نویسـندگان   هاي  اس درست دیدهکت به انعاین بدگمانی نسب

خـود بـه   هاي  این قرن را بر آن داشته تا براي اطمینان بخشیدن به خواننده از آنچه از دیده

در واقع، .گرفته شده در طول سفر نیز استفاده نمایندهاي  سکاز ع اند، هرشته تحریر در آورد

ه خـود او نیـز بـا    کبه قدري با آنچه در سفر دیده بیگانه است اغلب ، نگاه نویسنده سفرنامه 

ه در پـی سـفر بـه    کـ مثالً میشـل لـریس   . نگرد می هایش از ابهام و تردید به نوشتهاي  هاله

بـه رشـته تحریـر در آورد بـا دیـده تردیـد از        آئینـه آفریقـا  را با عنوان  اش هآفریقا، سفرنام

ظاهر هاي  سکالزم است تا مجدداً نگاهی به ع« :نویسد می گوید و می خود سخنهاي  نوشته

 1995لـریس، (» .ه شبیه به آفریقاستکشده بیاندازیم تا بتوانم خود را در همان جایی بیابم 

. نمایـد  مـی  استفاده» سراب«او حتی در ادامه سخنان خود در خصوص آفریقا از واژه ) 341،

ه بـه آن  کـ شور یا سـرزمینی  کبا شل لریس در مواجهه یدر واقع هر سفرنامه نویسی مانندم

شـد بـه مـرور زمـان از آن     ک مـی  تاب خود بـه تصـویر  که آنچه در کیابد  می ند درک می سفر

زیرا نویسـنده در حـین   . گیرد می ه قبل از سفر در سر داشته فاصله بسیار زیاديکتصویري 

از سـفر و   ه در ارتباط با تجربه حاصلکپردازد  می نوشتن سفرنامه، به خلق تصاویر جدیدي

امـا آن تصـاویر گـاهی    . آیند و بسیار شخصی و منحصر به فردند می نگاه به دیگري به دست

. یابنـد  مـی  »خیـالی «ه به قول میشل لـریس ظـاهري   کرسند  می آنقدر دور از ذهن به نظر

  )همان(
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ه کـ شـود   می با خواندن آثار سفرنامه نویسان سده بیستم میالدي گاهی چنین استنباط

از پـیش  هـاي   ردن صـفحات بـا عبـارت   کالم و پرکرجیح داده به جاي اطناب در نویسنده ت

وت بـه معنـی ننوشـتن    کالبتـه سـ  . گر باشـد  ند و فقط نظارهکوت اختیار کساخته شده ، س

مثالً . هن استکهاي  و قالبها  ه به معناي خلق صور جدید و دور ریختن چارچوبکنیست بل

: نویسـد  مـی  قطـور را بـه چـاپ رسـانید    اي  رنامهه در پی سفر به چین سـف کتور سگالن کوی

ه چنین خاطراتی در ذهن باشد، و به چیزهـایی  کخاموش ماندن محال است آن هم زمانی «

ــ ــده ک ــن دی ــد   ه م ــده باش ــاه ش ــگالن،(» .ام نگ ــاو ) 725، 1995س ــانگردان و ک ه از جه

ند، خـود  ک می یاد» گرد ند ذهن ، غارتگر یا دورهک«نویسان قرون گذشته با عنوان  سفرنامه

» .انـد  هیـد کشیره چین را تا مغـز اسـتخوان م  «ه آنها کداند و معتقد است  نمی را از تبار آنان

نویسانی همچون ویگتور سگالن در قرن بیستم آغازگر راه نوینی در این  لذا سفرنامه) همان(

د و داننـ  می در حال نابوديهاي  ه نویسنده را شاهدي بر فرهنگ و تمدنکنوع ادبی هستند 

میشـل لـریس از   . نماینـد  می ومکهایشان استعمارگران و بانیان این نابودي را مح در نوشته

ه بـه  کهرگز اروپاییان را « :نویسد می به همسرشاي  ه در نامهکجمله این نویسندگان است 

 انـد  هنم از بـین بـرد  کـ تـوانم در آنهـا زنـدگی     مـی  ه بـه نظـرم  کراحتی تنها سرزمینهایی را 

به ایـن ترتیـب سـفرنامه نـویس قـرن بیسـتم تنهـا بـه         ) .267، 1995لریس،(» .بخشم نمی

 نمایـد بسـنده   مـی  سـفر هـا   ه بـدان کردي توصیفی از نگاه خود نسبت به سرزمینهایی کروی

آمیزد و به وسیله نوشتار در واژگان او، معنا  می نگاه او با دیدگاه متعهدانه او در هم. ندک نمی

ه کـ پـردازد   مـی  یـا مطـالبی  ها  مهابا به توصیف صحنه بی تار اولذا نوش. ندک می و حیات پیدا

رده اما به رشـته تحریـر در آوردن   کدیدگان او، علیرغم بسیاري از مالحظات سیاسی، رویت 

نویسـی   ه سفرنامهکاز اینرو . تواند با منافع دولت یا هموطنانش مغایرت داشته باشد می آنها

شتر از همه توسط اروپاییان مقیم آفریقـا بـه   یب یقاآیینه آفرمانند میشل لریس پس از چاپ 

 -ه نگاه او کپردازد  می ور به وصف حقایقیکتاب مذکشود زیرا در  می شدت مورد انتقاد واقع

بـه  اندیشـی   الم او به دور از هرگونه مصلحتکگر بوده و  نظاره –بر خالف نظر هم وطنانش 

  .رشته تحریر در آورده است

ه در طـول سـفر در مقابـل    کـ هنی هرگز مانع از توصیف مناظري اما چنین اشتغاالت ذ
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اگر بـه  «: نویسد می تور سگالن در این بارهکوی. گیرد نشده است می دیدگان نویسندگان قرار

ژانـر   –. ام ردهکـ از وظـایفم بـه عنـوان مسـافر عمـل ن      کتوصیف مناظر نپردازم، به هیچ ی

  ) 103، 1983سگالن،(» .هم تمرین است و هم ورزش. ایست ساده

و منـاظر زیبـایی را بـا شـعف     هـا   ند صحنهک می یاد» سرزمین زرد«ه از چین با نام کاو 

گویی این مناظر زیبـاتر از آننـد   . سازد می در مقابل دیدگان خوانند اثرش مشهوداي  فزاینده

 ازاي  از این رو سـگالن در گوشـه  . توصیفی رایج، آنها را به تصویر در آورندهاي  ه چارچوبک

یخ بسـته  هاي  حساس، از شبنمهاي  ه از پردهکهایم  من در چشم«: . نویسد می اش هسفرنام

نـده از خلـق و خوهـا و از    کآهایی  ام، من با چشم دیدهاند  هشفاف و از پرتوهاي ساخته شد

رنگانـگ، و  هـاي   ، نقشـه هـا   و نقاشـی ها  انباشته از فضاها، نقشهایی  ام، من پهنه انوار دیده

پس وصف مناظر از طریق ) 140همان ، (» .ام توان یافت را دیده نمی لماتکه با کچیزهایی 

 ان پـذیر کـ ه منحصـر بـه خـود اوسـت ام    کـ بیان شگفتی نویسنده سفرنامه از وراي نگـاهی  

نشـأت  هـاي   در واقع، همین نگاه و نحوه توصیف لحظات برگزیده و ابـراز شـگفتی  . گردد می

ه کـ مثالً هنگامی . شود می سده بیستم میالدي مشاهدهي ها گرفته از نگاه، در تمام سفرنامه

 امـل را در زیـر نـور سـتارگان    کشـب   که یـ کـ رسد، پس از آن  می وال بوویه به آناتومیکنی

نگریسـتیم، بـه    می یه داده بودیم، به ستارگانکتاي  ه بر تپهکدر حالی«: نویسد می گذراند می

ـ  مـی  ه به سوي قفقازکمبهم زمین هاي  تکحر  و[...] شـب تـاب روبـاه    هـاي   ه چشـم رود، ب

جان در اعماق خاطرمان جاري سازیم،  بی البديکشتابیم تا این لحظه متعالی را همچون  می

داریـم،   یشیم، گامی چند برمک میاي  خمیازه. زنیم یه روزي دوباره به آن سرمکهمانجایی 

از آن اسـت  تر  خاصو تر  نحیف» خوشبختی«لمه کیلویی نیستند، و کاز تر  ه البته سنگینک

  )1992،104بوویه،(» .شدکنید به تصویر ک می ه نتواند آنچه را شما احساسک

  گیري  نتیجه

 نویسـی بـه نظـر    در طول اعصار و قرون گذشته، با بررسی سـیر تحـولی ژانـر سـفرنامه    

مورد سـفر صـورت گرفتـه    هاي  انکه واژگونی خاصی در جایگاه نگاه نویسنده و مکرسد  می

ه نویسنده دیگر شاهد کتوان دریافت  می قرن بیستمهاي  ري بر برخی از سفرنامهبا مرو.است
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دهد و گذر  می ه شهادت بر وجود نویسندهکان است که این مکان نیست بلکم کو گواه بر ی

 تـی دو طرفـه  کدر این میان نگاه همچون راه مستقیمِ حر. گردد می ان یاد آورکاو را در آن م

. رود مـی  ند از بـین ک می ه آنرا نظارهکدیتهاي میان جهان و انسانی ه در آن محدوکگردد  می

ه کـ گـردد   می ه خود نمایشکشود بل نمی در نظر گرفته یجهان دیگر به مثابه صحنه نمایش

  .ی از بازیگران آن استکنویسنده ی

ه در پـیش  کـ هـایی   بهتر واقعیت كبسیاري از نویسندگان سفرنامه در این قرن براي در

ها  زیرا این واقعیتاند  هبینند به تنظیم نگاه خود با تغییر معیارهاي آنی پرداخت یم روي خود

بنـابراین  . ننـد نـدارد  ک مـی  ی با آنچه در زندگی روزمره مشاهدهکگاهی هیچگونه وجه مشتر

ه کرده و لویس تروس کشورمان ایران سفر که به مناطقی از کوال بوویه کهیچ فرقی میان نی

. آنرا براي اولـین بـار ببینـد وجـود نـدارد     هاي  شود تا آسمان خراش می كراهی شهر نیویور

اما این تغییرات افقِ دید و نگـاه،  . طلبند می تطابق و جابجایی در نگاه راها  بسیاري از صحنه

ه نویسنده مسافر هنگامی کحاالتی است ت�رین   این اختالل در محورهاي فضایی، از لذتبخش

ه از کـ نـویس   ه در آن سـفرنامه کحالتی . یابد می ست به آن دسته در آستانه تغییر دیار اک

از ایـن  . شـود  مـی  دیر باز وظیفه نگاه به دیگري را بر عهده داشته، خود از نگاه دیگري دیده

وههـاي  که فقـط بـراي تشـخیص    کـ معجزه دو چشم «: نویسد می تور سگالنکه ویکروست 

مال تعجب خود را در برابر منظره کگاه و با تنظیم شده است، و به ناها  مرتفع، آبشارها و قله

  )106، 1983سگالن،(» .یابد می دو چشم دیگر
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