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 هچکید

کنند، براي شناخت  جستجو می» دیگري«جهت که همواره تصویر خود را در آیینۀ  آدمیان از آن
گرانی  روند. در میان این سیاحتگران، کم نیستند ادیبان و اندیشه سفر می ، به»دیگري«خویش و 

ن اي ای اند. آثار سفرنامه ها ارائه کرده که ماحصل تجربیات سفرهاي خود را در قالب سفرنامه
دو   اند، نقطۀ تالقی و مواجهه نوعی سفیران فرهنگی در میان ملل مختلف نویسان که به سفرنامه
اي  رود. از این رو، بررسی تصویرشناختی آثار سفرنامه شمار می به» دیگري«و » خودي«دنیاي 

سفر احمد در  سازد. جالل آل را ممکن می» دیگري«و » خودي«بازنمایی زوایاي پنهان روابط 
سیاست،   نشیند و از عرصۀ نظاره می سرزمین میزبان را به» دیگري«) در هیئت 1380( مریکاا

آورد. ما در این مقاله با تکیه  نقد و بررسی می  بوتۀ فرهنگ و هنر گرفته تا روابط بیناانسانی را به
رود،  شمار می هاي مطالعات پسااستعماري به که از خرده نظریه» دیگربودگی«بر مفهوم 

احمد را با رویکرد تصویرشناختی، مورد بررسی قرار  رصددیم که آخرین سفرنامه جالل آلد
احمد  دهیم. همچنین مقاله حاضر در جستجوي تبیین این مسئله نیز خواهد بود که چگونه آل

اش دربارة  هاي فراوانی براي تأیید آراي نظري در این سفرنامه توجیهات، مصادیق و مثال
 اند، ارایه کرده است. ) بیان شده1341( زدگی غربدر کتاب  که عمدتا » غرب«

، دیگربودگی، سفر امریکانویسی،  احمد، تصویرشناسی، سفرنامه : جالل آلکلیديگان  واژه
 زدگی. غرب
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 مقدمه
روز بر  دایره ارتباطات انسانی با گذر زمان دستخوش تغییرات زیادي شده است و روز به

راکه انسان امروز دیگر در چارچوب بستۀ خانه خود زندگی شود. چ گسترة آن افزوده می
کشد که ارتباط در مناسبات شخصی و  مرزي نفس می کند، بلکه در دهکدة جهانی بدون نمی

 Ferdinand کند. آنچنان که فردینان برونتیر اش، نقش غیر قابل انکاري ایفا می اجتماعی
Brunetière م شناخت، اگر فقط خودمان را بشناسیمما هرگز خودمان را نخواهی«گوید:  می «

سوي  ). بنابراین، سفر در هر شکلی که باشد دعوتی است از آدمی به35، 2008(موهانتی، 
 The دیگري«هاي دیگر و فراخوانی است براي شناخت بیشتر خویش و  ها و انسان مکان

other  .«دارد تا  ان را برآن میهاست که آدمی ها و تجربه بازگویی همین بازشناسی شاید میل به
رشته تحریر درآورند.  به» سفرنامه«هاي خود را در قالب نوع ادبی  ها و تجربه دیده

نویسی در طول تاریخ همواره یکی از انواع ادبی مورد توجه ادیبان سیاح و سیاحان  سفرنامه
مکان  کانی بهواقع شرح عزیمت از م شود، به ادیب بوده است. آنچه با عنوان سفرنامه نگاشته می

دیگر است که در خالل آن مالحظات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر شئون زندگی آدمیان 
خودي «را در ادبیات » دیگري«ها تصویر سرزمین  گیرد. از آنجایی که سفرنامه مد نظر قرار می

Self «توان این آثار را از منظر رویکرد تصویرشناسی کشند، می تصویر می به Imagology 
مثابۀ زبانی خاص است که  مورد بررسی قرار داد. تصویر در مطالعات تصویرشناسی خود به

اي که  گوید و جامعه نگرد و سخن می اي که می ارتباطات بیناقومی و بینافرهنگی را میان جامعه
 ). 138، 1989نمایاند (برونل و شورل،  شود، بازمی نگریسته می

نویس است. اما مسلم  ت جغرافیایی اولین دغدغۀ سفرنامهدر وهلۀ اول، شاید تغییر موقعی 
در مواجهه » دیگري«هاي خود را با  ها و تفارق نویس، اولین تفاوت این است که سفرنامه

، »دیگري«و » خودي«یابد. همین تقابل  هاي سرزمین دیگر درمی فرهنگی و اجتماعی با انسان
روي او قرار  هاي بسیاري را پیش ند و پرسشکشا چالش می نویس را به گاهی باورهاي سفرنامه

نویسی همچون جالل  گیرد که سفرنامه خود می تري به دهد. این مسئله وقتی شکل جدي می
سفر کرده باشد. » غرب«جهان  به» شرق«احمد از گسترة جغرافیایی و تمدنی فربهی همچون  آل

که تا چه اندازه روحیۀ  یابد جالل، در نخستین برخوردهاي خویش با جامعۀ آمریکا درمی
کند  پذیرد. او مشاهده می طلبی کشور میزبان او را، تنها در صورت حضور، در حاشیه می برتري

هاي نهان اقتصادي ساحت فرهنگ، هنر،  سازي که چگونه سیاست، فناوري، ماشین و تصمیم
است. او   ختهادبیات و حتی مناسبات بیناانسانی و اجتماعی آدمیان را تابع الزامات خود سا
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پرسد که آیا در چنین فضاي خودمحوري و خودبسندگی غرب، دیگران  درنگ از خود می بی
لحاظ منزلت فرهنگی و اجتماعی در این کشورها داشته باشند و  توانند جایگاه قابل قبولی به می

ها  را با خود یدك بکشند؟ این» شهروند درجۀ دوم«و » جهان پیرامونی«یا همیشه باید عنوان 
که  سازد. خاصه این درگیر می» غرب سفر به«احمد را در  هایی است که ذهن آل برخی از پرسش

مند مسائل  آمریکا نگذاشته و همچون همیشه دغدغه قصد سیاحت پاي در راه سفر به وي تنها به
 کالن جهان پیرامون خویش است.

نویسان معاصر ایرانی  نامهترین سفر احمد از نویسندگان و روشنفکران و از معروف جالل آل
اي است  رود. او از آن دسته نویسندگان خوش قریحه شمار می است که در زمرة ادیبان سیاح به

گیري از قوة خالقۀ ادبیات و سبک نگارش منحصربفرد،  هایش با بهره که در سفرنامه
نده را نیز در کشد که گویی خوان تصویر می هاي زندگی مردم دیار میزبان را آنچنان به واقعیت

کشورهاي اروپایی و  هاي خود به احمد در سفرنامه همراه داشته است. آل این سفر با خود به
آید  هاي متعددي برمی پرسش ) در پی یافتن پاسخ به1380( سفر امریکاطور مشخص سفرنامۀ  به

 واکاوي مسائل مورد توجه خود بپردازد. بینانه به کوشد تا با نگاهی واقع و می
، »Othernessدیگربودگی«نظریۀ  لۀ حاضر با رویکرد تصویرشناختی و با التفات بهمقا

این  دهد و درصدد پاسخ به را مورد بررسی قرار میسفر امریکا احمد،  آخرین سفرنامۀ جالل آل
در مواجهه با کلیت » زدگی غرب«پرداز ایرانی  عنوان نظریه احمد به آیدکه آل پرسش برمی

توصیف شده در این سفرنامه، بر چه مسائلی انگشت » غرب«و اجتماعی  جغرافیایی، فرهنگی
 تأکید نهاده است؟ 

 
 پیشینۀ پژوهش 

هاي صورت گرفته در بارة ادبیات سفر، طیف وسیعی از تالیفات و آثار  جستارها و پژوهش
بان فرض در نظر گرفتن ز دهد. چراکه به شناسان را تشکیل می شناسان و جامعه نویسندگان، مردم

» دیگري«قلمرو  توان معبر قابل اعتنایی براي ورود به عنوان اولین راه ارتباطی بشر، سفر را می به
اند، کم  ها اختصاص یافته نقد و تحلیل سفرنامه و شناخت او دانست. بنابراین تألیفاتی که به

 ارتون) اثر ادوارد ش1857( سیاحان کهن و امروزيکتاب  توان به نیستند. از آن میان می
Eduard Charton اثر آلن کوپري و همچنین به  Alain Couprie سفر وبا عنوان 

 Victor هاي نویسندگانی چون هوگو ) که سفرنامه1986( گرایی در قرن نوزدهم غریب
Hugo فلوبر ، Gustave Flaubert و ... را مورد ارزیابی قرار داده است، اشاره کرد. در ایران
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اند.  وجهی در قالب کتاب و مقاله دربارة ادبیات سفر انتشار یافتههاي قابل ت نیز پژوهش
) اثر 1364(مسافران تاریخ، مروري بر تاریخچه سفر و سیاحتگري در ایران هاي  کتاب

اي همراه با کتابشناسی  دیدارهاي دور، پژوهشی در ادبیات سفرنامهمسعود نوربخش و 
گیرند. آنچه  ها قرار می چی در زمرة این پژوهشانگیز کرا ) اثر روح1381( هاي فارسی سفرنامه

از منظر یکی از سفر امریکا ما در این مقاله مد نظر داریم، بررسی و تحلیل کتاب 
از  .است» دیگربودگی«هاي برجسته مطالعات پسااستعماري و تصویرشناختی یعنی  نظریه خرده

 رود. شمار می این رو، مقاله حاضردر نوع خود، کار بدیعی به
 هاي تصویرشناختی اي و پژوهش ادبیات سفرنامه

حساب آورد که اصالتا  از صبغۀ  اي به رشته توان نوعی از ادبیات میان اي را می ادبیات سفرنامه
ها در دو قالب  لحاظ شکلی سفرنامه شناختی و فرهنگی برخوردار است. به تاریخی، ادبی، جامعه

لحاظ سبک زبانی و روایی با نگارشی ادبی و یا  گزارش روزانه) و به-نظم و نثر (گزارش کلی
هر شکل و زبان و توسط هر قشري از اجتماع  طور کلی، این متون به شوند. به گفتاري نوشته می

 نگاشته شده باشند، حائز شرایط زیرند: 
 اند؛ نویس هاي فکري سفرنامه بیانگر ساختار ذهنی و گرایش )1
 وح مشهود است؛وض ها به رنگمایه سیاسی و تاریخی در آن )2
اند و بنابراین کمتر با عنصر خیال تالقی دارند  پرده از مشاهدات عینی سیاح روایتی بی )3

 ).8، 1381(کراچی، 
ها را  توان سفرنامه پذیر است. آنچنان که می ها از منظرهاي دیگر نیز امکان بندي سفرنامه دسته

بندي کرد  تی و مأموریتی تقسیمهاي زیارتی، سیاح سه دسته سفرنامه بر اساس انگیزة سفر به
طبقۀ اجتماعی که  توان به انگیزة این سفرها، می ). بدیهی است که بسته به33(همان 
ي مأموریتی و  ها هایی با انگیزه عنوان مثال، سفرنامه برد. به آن تعلق دارد، نیز پی نویس به سفرنامه

عنوان  ها را به توان آن و، میشود. از این ر گزارشی عموما  توسط اصحاب اندیشه نوشته می
هاي صرفا  سیاحتی و زیارتی متمایزکرد.  ها را از سفرنامه مدرکی متقن مورد استناد قرار داد و آن

اي از مالحظات  هایی از این دست، با رویکردي تحلیلی و انتقادي طیف گسترده سفرنامه
آنچه که مستشاران نظامی در  کنند. همانند روشنفکري، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را دنبال می

ها  اند و البته، گاهی اهداف استعماري این سفرنامه نگاشته هاي دیگر  شرح احوال مردم سرزمین
ها با قطعیت، حکمی کلی  توان در بارة همۀ سفرنامه بر کسی پوشیده نیست. با این حال، نمی

ن اساس بسیاري از ها را واجد کارکردهاي یکسانی دانست. بر همی صادر کرد و همۀ آن
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هاي خود همواره در پی شناخت خویش و دیگران  روشنفکران جهان غرب و شرق در سفرنامه
» خودي«اند. در سفرنامه،  بوده» دیگري«و » خودي«و برقراري ارتباط و همکنشی سازنده میان 

 شناسد. بنابراین، هاي خویش را بازمی ها و نقص ها، مزیت آرمان ؛ »دیگري«ضمن شناخت 
در واقع بر هویت و » دیگري«نویس از رهگذر بازنمایی  توان گفت که سفرنامه اینچنین می

). از همین رو، از میان تمامی انواع 187، 1999ورزد (مورا،  خویش نیز اصرار می» خودبودگی«
رو که بازتاب تمامی شئون زندگی سرزمین بیگانه را در ادبیات  اي از آن ادبی، ادبیات سفرنامه

هاي تصویرشناختی به شمار  سازد، بستر مناسبی براي پژوهش نویس میسر می مین سفرنامهسرز
 رود. می

را از منظر » تصویر«اگر بخواهیم تعریف دقیقی از تصویرشناسی ارائه دهیم، ابتدا باید 
ادبیات تطبیقی تعریف کنیم. از منظر ادبیات تطبیقی، تصویر، برامده از تفاوت و تمایز میان یک 

این  ). به60، 1994ست (پاژو، »آنجا«و » اینجا«عبارتی تفاوت میان  و یا به» دیگري«و یک » نم«
بررسی  اي ادبیات تطبیقی است که مشخصا  به رشته هاي میان ترتیب، تصویرشناسی از گرایش

اند یا تصویري کلی از یک سرزمین  هایشان خارجی اي و آثار داستانی که شخصیت آثار سفرنامه
را در » دیگري«). این رویکرد اساسا  موضوع 35، 1998پردازد (مورا،  دهند، می ه ارائه میبیگان

 ). 2، 2009دهد (شورل،  تمامی شئون و اشکال ممکن آن مد نظر قرار می
 
 نویسی احمد و سفرنامه آل

که  طوري شکل نو، در ایران معاصر است. به نویسی به احمد از پیشگامان سفرنامه جالل آل
تري یافته  رفته جایگاه مقبول هاي وي رفته توان گفت این نوع ادبی پس از انتشار سفرنامه می

نویس  هیئت سفرنامه است. جالل که نویسندگی را در اشکال مختلف آزموده است آنگاه که به
هاي عمیق  نگاري کند. این تجربه اي تواناتر جلوه می تر و نویسنده گري صمیمی آید، اندیشه درمی
هایی کوتاه از احوال مردم  هایی که در قالب گزارش نگاري یرکانه چه در آن دسته از تکو ز

هایی که شرح دیدارهاي وي از اروپا، آمریکا و خاورمیانه  اش نگاشته و چه در سفرنامه سرزمین
احمد از حیث تنوع کم نیستند  هاي آل این ترتیب، سفرنامه خوبی قابل مشاهده است. به است، به

گفته  ها متفاوت است. اما به طور کلی نگاه و رویکرد جالل که به گیزه نگارش هر یک از آنو ان
)، در همه این آثار 27، 1380احمد،  است (آل» آرمان ثبت زمانه«همانا  امریکا سفرخودش در 

 خوبی مشهود است. به
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سرزمین هایی از اوضاع و احوال مردم  نگاري نویسی را با نگارش تک احمد سفرنامه آل
به ترتیب  1339و  1336هاي  و سپس در سال اورازان 1333کند. او در سال  خویش آغاز می

نویسد. او در این سه اثر  را می در یتیم خلیج فارس، جزیرة خاركو نشینان بلوك زهرا  تات
هاي مختلف ارزیابی کرده  با نگاهی عمیق و موشکافانه زندگی مردم روستایی ایران را از جنبه

دهد  فرهنگی این روستاها ارائه می-گرایانه از اوضاع و احوال اجتماعی توصیفی واقعو 
وجو  اي را جست احمد در همۀ این آثار، گمشده رسد آل نظر می ). به82-83، 1371(شهشهانی،

غرضم «آن اشاره کرده است:   گونه به کند که شاید این مراد گمشده همان است که خود این می
از نو شناختن خویش بود و ارزیابی مجددي از محیط بومی و هم با معیارهاي از چنان کاري 

هاي جالل نیز قابل تعمیم است، با  دیگر سفرنامه ). این توجیه به52، 1356احمد،  (آل» خودي
احمد در سرزمین خودي و در مقابل مردمانی از جنس  ها، آل نگاري این تفاوت که در این تک

را در مقابل » خودي«فراسوي مرزها همواره،  که در سفرهایش به ل آنگیرد، حا خویش قرار می
آمده » جهان پیرامونی«آورد. او که از خاستگاه اجتماعی شرق و  بیند و در نظر می می» دیگري«

هاي عظیم  دهد و در بسیاري از موارد بنیان است، غرب را با زیرکی مورد ارزیابی قرار می
احمد  هاي آل کشد. همین مؤلفه وجه تمایز سفرنامه چالش می ا بهر  فکري، فرهنگی و سیاسی آن
هاي نوشته شده توسط دیگران است که عموما  تنها حاصل نگاه  از خیل عظیمی از سفرنامه
سفر  ،)1345( خسی در میقاتهاي  غرب است. کتاب زده آنان به مجذوب و بعضا  حسرت

) 1380( سفر امریکا) و 1376( ر فرنگسف)، 1370( سفر روس)، 1363( 1والیت عزرائیل به
هاي برون سرزمینی جالل قرار دارند که البته به جز اثر اول مابقی این  همگی در زمره سفرنامه

ها شرح  اند. این سفرنامه آثار پس از مرگ وي و به کوشش اطرافیان، گردآوري و چاپ شده
، اسرائیل، روسیه و چند کشور به عربستان 1344تا  1341هاي  احمد در سال ماوقع سفرهاي آل

 اروپایی و آمریکاست.
خود اختصاص  احمد بخش عظیمی از کارنامۀ نویسندگی او را به هاي آل هر روي، سفرنامه به
توان این بخش قابل توجه از میراث فکري و ادبی او را نادیده گرفت.  که نمی طوري دهند. به می

اندیشی و  دور از هر نوع مصلحت نگر و به ، جزییسنج، دقیق نویس، همواره نکته جالل سفرنامه
هایی  نمایی از واقعیت احمد مانند دیگر آثار او آیینۀ تمام هاي آل جویی است. سفرنامه مصالحه

 __________________________________________________________________________  
این سفر، دنبال بدیل کیبوتس بجاي کالخوز  بود، وي در» والیت اسراییل سفر به«احمد بر این کتاب گذاشته بود نامی که آل - 1

 احمد نام عزراییل را جایگزین کرد. بود. بعد از انقالب، شمس آل
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ها  عنوان یک معلم جستجوگر و یک جستجوگر معلم در مواجهه با آن است که نویسنده به
 ن گذاشته است.ها را با صمیمیت با مخاطب در میا قرارگرفته و آن

 
 سفر امریکا

او به   ترین سفرنامۀ احمد از حیث حجم مفصل هاي آل در میان سفرنامه سفر امریکاکتاب 
اش در تیرماه  احمد این سفرنامه را که ماحصل سفر چهارماهه و مأموریتی آید. آل حساب می

اصلی این سفر نویسی روزانه نگاشته است. برنامۀ  صورت گزارش آمریکاست، به به 1344سال 
زعم  المللی است که به در واقع حضور در دانشگاه هاروارد براي شرکت در سمیناري بین

اي است تا روشنفکران ملل مختلف را براي آشنایی با روش زندگی و تفکر  احمد حربه آل
احمد که در پی  ). این سفر براي آل317-318، 1380احمد،  آمریکایی گرد هم بیاورند (آل

طلبی غرب و سرسپردگی شرق،  جویی و فرصت از حزب توده و سرخوردگی از برتريانشعاب 
را نوشته است، مجال مناسبی است تا آمریکا و آمریکایی را به عنوان نماد  زدگی غرب

احمد  از نزدیک تجربه کند. از همین رو، در اثناي همین سفر است که آل» غرب«متشخص 
 یابد. می زدگی غرببراي  ها، مصادیق و مضامین جدیدي را مثال

اولین برخوردهاي جالل با فرهنگ، زبان و زندگی آمریکایی طی پنج روز اقامت 
گیرد. عدم امکان ارتباط  شکل می» کوین مري«نیویورك در کشتی  در راه رسیدن به اش اجباري

قرار  نشینی زبان انگلیسی او را در شرایط انزوا و حاشیه علت مسلط نبودن به کالمی موفق به
» دیگري«کند در دنیاي  شدت احساس می دهد. از این رو، در این چند روز اول سفر، به می

آمریکا آغاز  احمد ارزیابی و نقد آمریکا را پیش از ورود به ). آل42محبوس است (همان 
طرف و  کند. این کشور براي او دنیاي دیگري است که گاهی آن را از منظر یک تماشگر بی می

نشیند. از همان ابتداي  نظاره می مجامله به روشنفکر و منتقد تیزبین و بی دیدگاه یکگاهی از 
آمریکا ندارد.  غرب و مشخصا  به طور کلی، نظر مساعدي نسبت به سفر پیداست که جالل به

چراکه او از همان برخوردهاي اول با جامعه و فرهنگ آمریکایی از اطالق صفاتی همچون 
فرهنگ و هنر این کشور ابایی ندارد. اگرچه جالل در  به» قالبی«و » کن خر رنگ«، »تقلبی«

آمیزي استفاده  کند، از الفاظ احترام ها احساس قرابت می ها و افرادي که با آن مواجهه با پدیده
اند و حتی در  »زنک«و » مردك«طور کلی، از دید او اغلب مردان و زنان آن دیار،  کند، اما به می
کند. اساسا   خطاب می» اراذل«یا » یارو«ها را با عنوان  ها و آمریکایی رد اروپاییاي از موا پاره

چه که مظهري از آن فرهنگ و اجتماع است، سر ستیز دارد. در  گویا وي با آمریکا و یا هر آن
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احمد را مشغول ساخته است، نوعی  که از آغاز سفر ذهن و قلم آل» دیگربودگی«واقع، احساس 
 و تقابلی در وي ایجاد کرده است. حالت تدافعی 
من «کند:  اي انتقادي می که خود بخواهد، شروع به نوشتن سفرنامه آن احمد بدون  باري، آل

اینها را براي که مینویسم؟ صبح یک دم فکر کردم که براي آرش بفرستم، ولی دیدم حیف. باز 
ده بگذارمش. همین. خیال براي خودم بهتر از همه است. من اهل این روزگارم و نباید نادی

احمد  ). آل27(همان » ام. بینم که گرفته نداشتم سفرنامه یا یادداشت دست بگیرم. اما می
گذارند و البته نه با نگاه معمولی یک  نویس همه چیز را با دقت و وسواس از نظر می سفرنامه

کشد.  ز عیان بیرون میگردشگر، بلکه با چشمان تیزبین و تحلیلگر منتقدي که نهان را زیرکانه ا
ماند. در  کدام از نظر او دور نمی در این میان ساحت ادبیات، هنر، فرهنگ و سیاست آمریکا هیچ

توان گفت که وي در توصیف خود از همۀ شئون زندگی آمریکایی، از زندگی  مجموع چنین می
 کند. را دنبال می زدگی غربفردي گرفته تا رفتار اجتماعی، همان رویکرد انتقادي 

 
 »دیگري«و » خودي«

تعبیري موجودیت خویش  گیرد و به قرار می» خودي«مفهومی است که در مقابل » دیگري«
» است» دیگري«، »دیگري«نیز از نگاه » خودي«گیرد. هر چند که  عاریت می به» خودي«را از 

واهد بود اگر انگارانه خ ). بنابراین، این رابطه اساسا  دوسویه است و حتی ساده225(نجومیان 
» خودي«جایگاه باالدست را نسبت بدهیم. چرا که » خودي« گرایانه به جانبه طور یک بخواهیم به

 لویناس امانوئل  که   همچنان  است. » دیگري«  حضور  وامدار  را اش »خودبودگی«  هم
Emmanuel Levinas  :تواند در  یک زندگی حقیقتا  انسانی نمی«بر این عقیده است که

یاري دیگري بیدار  ابري خود با حیاتی مبتنی بر آرامش و سکون باقی بماند، این زندگی بهبر
، 1985(نمو،» هوش آمدن) است عبارت بهتر همواره در حال هوشیار شدن (یا به شود یا به می
آید.  حساب نمی به» خودي«هایش  سبب تفاوت انسانی است که به» دیگري«هر تقدیر،  ). به17

نیستم » او«نیست و من هم » من«گوید: دیگري  می Jean Paul Sartre سارترآنچنان که 
دیگري یک راز است، چرا که « Jacques Derrida ). به زعم ژاك دریدا275، 1943(سارتر، 

اگر هم تالشی براي فتح و فهم آن دارد، » خودي«)؛ رازي که 21، 2000(اسپیر،» است» دیگري«
تملک خود در بیاورد. وي با بحث دربارة   را به» دیگري«که  این سبب است در واقع تنها به

و این که غرب با تکیه بر تفکر متافیزیکی نوعی خودبسندگی را در همکنشی با » اروپا محوري«
این مسئله اذعان دارد که  گیرد، به (چه در زمینه جنسیت، ملیت یا نظام زبانی) پیش می» دیگري«
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نخواهد بود » دیگري«این رویکرد خودمحورانه در قبال  رفت از برون غرب هرگز قادر به
 ).221، 1386(نجومیان، 

هاي نژادي را که نتیجۀ مرزبندي میان  گرایی تخصیص  Homi Bhabhaباهومی با 
جاي آن  داند و به افکنی می گرایی و تعارض است، نوعی سیاست اختالف» دیگري«و » خودي«

). مسئولیت 208، 1990کند (باهابا و روترفورد،  ح میسیاست تفاوت فعال و مسئوالنه را مطر
است. » دیگري«در برابر دیگري همچنین محور اصلی آراي نظري امانوئل لویناس دربارة 

موضوع مطالعات پسااستعماري بسیاري از » دیگري«آنچنان که اشاره کردیم بحث در باب 
 Michel تر، میشل فوکوفالسفه و روشنفکران از جمله امانوئل لویناس، ژان پل سار

Foucault ژاك دریدا، هومی باهابا و ژولیا کریستوا ،  Julia Kristeva  است. البته هر کدام
چه از این مبحث در  اند. اما آن این مسئله پرداخته ها و رویکردهاي متفاوتی به روش ها با از آن

شناسی ادبی است. از منظر تصویر» دیگري«و » خودي«اینجا مد نظر ماست، کنش متقابل 
، سفر امریکادیگر سخن، هدف ما در این قسمت بررسی این موضوع است که در کتاب  به
چرا و چگونه » خودي«گیرد و  چه رفتاري را در پیش می» خودي«در مواجهه با » دیگري«

 را برتابد؟» دیگري«تواند  نمی
 
 »دیگري«و شرق » خودي«احمد در دو نهایت غرب  آل

احمد مجالی است تا او نه تنها رفتار  نی از ملل مختلف در این سفر براي آلحضور نمایندگا
در مواجهه با » دیگري«هاي دیگر همسفران را نیز در هیئت  ها و بینش خویش، بلکه منش

» خودي«هیئت  احمد گاهی نیز به غالب بکاود. البته آل» خودي«عنوان یگانه  ها به آمریکایی
تار مردم آمریکا، همسفران و مهاجران ایرانی مقیم آمریکا را درآمده و در موضع سوژه رف

عبارت دیگر، همان فضاي  دهد. به ) مورد قضاوت قرار میObject (ا بژه» دیگري«عنوان  به
شود.  طور معکوس بر روابط میان او و دیگران حاکم می گاه به» دیگري«و » خودي«نسبت 

و » خودي«نهایت  تغییر موضع میان دو بیشاید بتوان چنین گفت که وي دائما  در حال 
 است.» دیگري«

گرایی  ، همواره علیه غرب و تفوقزدگی غربها  گواه آثارش و در رأس همۀ آن احمد به آل
مجامله و صریح او در مخالفت با ازخودبیگانگی در برابر غرب،  شورد. آراي بی غربی می
رخالف بسیاري از روشنفکران گواهی بر صدق این مطلب است. وي ب زدگی غربدرکتاب 

تابد.  چنگ آوردن رفاهی گذرا و کاذب برنمی بهانه به عصر خویش، زیر سایۀ غرب بودن را به
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داند و رویکرد  هاي جامعۀ خویش مسئول می روشنفکر خود را در برابر انسان عنوان یک او به
احمد این جمله معروف  لکند. این رویکرد آ اي در همکنشی با جهان پیرامون اتخاذ می متعهدانه

) را به ذهن متبادر 1880(برادران کارمازوف در رمان  Fyodor Dostoyevsk داستایوسکی
» خاطر هرکس و هر چیز بر روي زمین مسئول است تردید به هر یک از ما بی«کند که:  می

 ).232، 1389(داستایوسکی، 
م است که هرگز از کسی ساقط مسئولیتی تا» دیگري«اعتقاد لویناس مسئولیت در قبال  به 
گیرد، رفتاري مسئوالنه  قرار می» خودي«جا که در موضع  احمد آن ). آل8، 1985شود (نمو،  نمی

دهد (براي مثال برخورد وي با مهاجران و همسفران در سفر  نشان می» دیگري«در قبال 
انکار و نفی قرار  است، در حالتی از» دیگري«عنوان  که به  آمریکا). اما در عوض هنگامی به
هم هست، این کالم » دیگري«در آن واحد » خودي«گیرد. اینجاست که با فرض اینکه  می

احمد نسبت  ) در نوع نگاه و منش آل93، 1947(سارتر، » جهنم دیگران هستند«سارتر که 
 یابد. غرب معنا می به

اش  ها در آثار نظري احمد از دو واژة غرب و شرق که از پربسامدترین واژه البته مراد آل
عمد غرب و شرق فرهنگی و  روند، غرب و شرق جغرافیایی نیست، بلکه وي به شمار می به

عنوان یک کلیت  به» شرق«زعم ادوارد سعید،  دهد. به شناختی را مطمح نظر قرار می معرفت
است. بنابراین شرق فرهنگی بخشی از شرق جغرافیایی » غرب«فلسفی و فرهنگی ساخته دست 

شرق «سخن دیگر،  ). به200، 2000یست، بلکه تنها بخشی از هویت غرب است (رویل، ن
هایش حتی براي تسالي  هنگام سرگشتگی شاه کلید حل بحران هویت غرب است تا به» دیگري

این نتیجه  قرار دهد و به» دیگري» دیگربودگی «اش را در برابر »خودبودگی«خاطر هم که شده 
 ). 222، 1386(نجومیان، » چرا که دیگري نیستم من، من هستم؛«برسد که 

کاري و یا مسامحه  احمد در باب دیگري از عدم سازش آل ، مجموع نظراتسفر امریکا در
احمد فرصت مغتنمی است که تالقی و  ، براي آلسفر امریکاحکایت دارد. » غرب«او در قبال 

. در این سفر بسیاري از آراي را با دقت مورد بررسی قرار دهد» دیگري«با » خودي«مواجهه 
گواه خودش در اثناي  یابد و در بسیاري از موارد، به احمد براي خود او عینیت می نظري آل

شود  ها و مصادیق قابل اتکایی براي تأکید بر این مالحظات نظري فراهم می همین سفر، مثال
فرهنگ، ادبیات، هنر و نظام  عنوان مثال، وي از خالل بازنمایی و نقد ). به150، 1380احمد،  (آل

اي از سرزمین آمریکا، در هر مجالی  گرایانه عقیدتی آمریکا، افزون بر ارائه چهره واقع -سیاسی
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کوشد تا حد امکان ارزیابی دقیقی از این مسئله ارائه  زند و می نقب می» دیگربودگی«مسئله  به
 کند.

 
 هاي فرهنگی و هنري غرب احمد و نقد بنیان آل 

این کشور را در تمام سطوح فرهنگی،  سفر امریکااحمد در  ان که اشاره کردیم، آلچن آن
آورد. از این میان گسترة هنر و ادبیات بخش  بوته نقد و تحلیل می هنري، اجتماعی و سیاسی به

دهند. او با شرکت در سالن  خود اختصاص می هاي او را به ها و واکاوي قابل اعتنایی از تحلیل
سراغ  به -سرخ صحراي-Michelangelo Antonioni تحلیل فیلمی از آنتونیونیسینما، در 

کند. او  خوبی نمایان می زدگی غرب را به گسیختگی فناوري و ماشین رود که لجام هایی می مؤلفه
شد، روي  فیلم که باز می«نویسد:  در گزارش روزانه خود در توصیف بخشی از فیلم، چنین می

شد. یعنی که در محیط ماشین. و  و دودکش و برج بخار و الخ باز میدورنماي گنگ کارخانه 
عقیدة  به». ها ها و از رنگ ترسم و از آدم ها می بار فریاد زد که از همۀ این ماشین ز ن ک، یک

زعم او  هایی که به زده و همۀ آدم احمد، شخصیت فیلم با این گفتار از دنیاي ماشین آل
احمد  کند. آل اند، اعالم برائت می سوق داده» دیگربودگی«موضع  ا بهاند و یا شاید او ر »دیگري«

در که فضاي نمایشنامه » فضاي نومیدي از دیگري«کند که همان  این نکته اشاره می همچنین به
). او همچنین 26-27) اثر سارتر است، بر این فیلم نیز حاکم است (همان 1944(بسته (دوزخ) 

 Nikosکه داستانش را کازانتزاکیس  زورباي یونانیلم آمریکایی دهد که چطور در فی نشان می
Kazantzaki  نفع خودش شرق و غرب را در تقابلی نابرابر قرار  نوشته است، آمریکا به

شود (همان  دهد و مزورانه براي غرب نسبت به شرق فرودست جایگاه فرادستی قائل می می
28.( 

هاي فرهنگی و هنري آمریکا تنها معطوف  ولهاحمد دربارة مق هاي آل مالحظات و بررسی
سازي و هنر معماري را نیز در  هاي دیگري چون نقاشی، مجسمه سینما نیست و عرصه به

شدن زندگی غربی را در آثار هنري چون نقاشی و  گیرد. او حتی ردپاي فرایند ماشینی برمی
بر این عقیده  زدگی غربر اش د کند. او با نوعی تأکید بر آراي نظري سازي دنبال می مجسمه

اند که فقط ماشین و مصرف، فصل  ورزد که غرب و شرق همچنان دو قطب تدافعی اصرار می
عنوان تولیدکنندة ماشین و در  نهایت، غرب به هاست. البته در یک سر این دو بی مشترك میان آن

واسطه  جویی به احمد این روحیه برتري عقیدة آل کننده حضور دارد. به سوي دیگر شرق مصرف
مولد بودن در تمام شئون زندگی غربی و از جمله هنر تبلور یافته است. او در توصیفی از یک 
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جا. یک موزه مانند، کوربوزیه ساخته، که از پایش گذشتیم.  و اما این«نویسد:  چنین می موزه این
هاي  اینکه با عظمت اند، دو برابر کرده بودند (البد براي ساخته هایش را وقتی می گویا اندازه

احمد از نسبت دادن القاب  ). در چنین مواردي است که آل60(همان » امریکایی جور باشد!)
 Johann کنسرتی از باخ هنر غرب ابایی ندارد. براي مثال به تحقیرکننده و پرخاشگرانه به

Sebastian Bach پرکن چشم«شود، صفات  که توسط( ارکستر سمفونی بوستون)نواخته می «
احمد، حتی ساحت هنر در  زعم آل طورکلی، به ). به75کند (همان  اطالق می» کن خررنگ«و 

برانداز آن در  مصرف، ایجاد نیازهاي کاذب و تبعات انسان آمریکا از هجوم ماشین، تشویق به
آور، افراطی و مصنوعی به  شکلی رقت امان نمانده است و از سینما تا معماري، همگی به

 اند. و مصرف درآمدهخدمت ماشین 
 
 » دیگري«مثابۀ  مهاجر به 

سفر کند، از دیگر وجوه برجستۀ  ها ارائه می احمد از آن حضور مهاجران و تصویري که آل
انزوا سوق  ها را در غربت به نزد این مهاجران که آن»  دیگربودگی«شود.  محسوب می امریکا

این نکته اشاره  احمد به شود. آل وب میها با نویسنده محس نوعی درد مشترك آن داده است، به
دارد و البته این  سکوت اجباري وامی کند که ناآشنایی با زبان دیگري، مهاجر و مسافر را به می

). 91-92سازد (همان  ها ناممکن می تنها دلیلی نیست که برقراري ارتباط با دیگري را براي آن
ها به نظاره  ریکا را از چشمان غمزدة آنشود و آم نوا می احمد آنجا که با مهاجران هم آل
تصویر  خوبی درك کرده و به نشینی را به نشیند، تنهایی، دورافتادگی، سرگشتگی و حاشیه می
کشد. در واقع، او خود در اثناي همین سفر، این مسائل را در برابر عظمت پوشالی زندگی  می

منظور مهاجرت و ماندن، بلکه  ه بهنیویورك که ن کند. وي هنگام ورود به آمریکایی تجربه می
مقداري  گشتگی و بی آن قدم گذاشته است، نوعی احساس گم کردن به قصد دیدن و تجربه تنها به

). یا در جایی 103کند (همان  آسایی فضاي مدرن شهري را تجربه می آدمی و وحشت از غول
سمینار بنده  ات هماین حضر«نویسد:  چنین می دیگر، در شرح احوال خود و همسفرانش این

هر صورت، این  طورم [...] به بینند. گاهی خود من هم همین اغلب خود را گمشده می
جا  شود حضرات مدام با هم باشند، با هم یک شدگی، در میان این همه جوانی، باعث می گم

کم منتظر یک همراه بشوند (و این البته ناشی از ترس در یک والیت غربت هم  بروند، و دست
 ).113-114(همان » ست)ه
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احمد، اساسا  ارتباط با دیگري در آمریکا براي این است که هرکس غم غربت  عقیده آل به
دو  اش مهاجران را در آمریکا به احمد در سفرنامه ). آل186فراموشی بسپارد (همان  خود را به

اند که براي دفع  زده و گرفتار احساس نوستالژي اي غربت کند: دستۀ اول، عده دسته تقسیم می
احمد پناه  امثال آل نقطۀ اتکا به زدگی و احساس تعلیق، در جستجوي یافتن یک این غربت

اي  اند و همچون ذره سپرده» زدگی غرب«جریان  اند که خود را به آورند و دستۀ دوم کسانی می
و «نویسد:  میشان چنین  احمد درباره ها افرادیند که آل اند. این مضمحل شده» دیگري«در دنیاي 

خورند. یا سخت  درد نمی اند و به هاي ایرانی در امریکا سخت از دست رفته جمعا  این جوان
بازي، راه برگشت خودشان را  کنند با انقالبی دنبال رفاه زندگی امریکایی افتاده، سعی می

خوراك اند و  زدگی هرصورت، سخت خوراك غرب اند [...] و به ببندند،... یا خنگ و خر مانده
نقد سرزمین خودي  ). او همچنین در این مجال به305(همان » ها. بازي و از این حرف امریکایی

روند را  شمار می هاي معنوي مملکت به هاي فرهیخته که سرمایه پردازد که چطور انسان می
کنم،  دیگر اینکه جمعا  که فکر می«دهد:  علت مهاجرت اجباري یا خودخواسته از دست می به
هاي سرسبد آن  بینم این ملک و پیشداد و هزارخانی و عصار و دیگران، در این والیت، گل می

شور مملکت  اند، سر سفرة این اراذل فرنگی، و مرده هاي رسیدة آن باغ والیت ما هستند، یا میوه
(همان » صورت دست چالق درآورده، که سیب سرخ الیقش نیست. را ببرد که خودش را به

40.( 
 
 سیاسی امریکا-ظام اجتماعینقد ن 

شناختی و تا  تحلیل و ارزیابی جامعه احمد بخش قابل توجهی از سفرنامه خود را به آل
سبک  دهد. وي به صورت دقیقی زندگی به شناختی آمریکا اختصاص می حدودي مردم

دهد و نتایج مشاهدات خود را با وسواس بر روي کاغذ  را مورد کاوش قرار می  آمریکایی
گرایی  تسخیر ماشین و مصرف دهد که مردم آمریکا تا چه اندازه به ورد. او نشان میآ می

زدگی مناسبات زندگی فردي و اجتماعی آنان را  که چگونه ماشین و مصرف اند و این درآمده
این نکته اشاره کرده  نیز به زدگی غربچنان که در  احمد آن کنترل خود درآورده است. آل به

در درون هر آدمی نیز چنین «داند:  روي و فردگرایی می ا را ناگزیر از تکاست، مردم آمریک
فلک کشیده است. هر آدمی بست نشسته در حصاري است از بدبینی و  دیوارها، سر به

). البته ناگفته پیداست که او این 85، 1379احمد،  (آل» روي. اعتمادي و تک اندیشی و بی کج
از  سفر امریکاداند. جزئیاتی که او در  گریز غرب می ده و انسانز همه را تاوان زندگی تکنولوژي 
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شود:  اي از این نظریات محسوب می دهد، مصداقی براي پاره زندگی روزمرة مردم ارائه می
هاي بزرگ وسیع چهار خط ه یا شش خط ه،  رفتیم، از جاده سمت بوستون می توي جاده به«

خط زنجیر، و توي هر کدام، یک نفر یا دو تا، و  هاي سواري مدام در حرکت بودند، به ماشین
تک و توك پر. [...] وفکر کردم که بورژوازي سرگردان امریکا است که درون شخصیت 

کند یا  ) و انفرادي خودش، یعنی درون ماشین خودش، دارد گردش میprivacyصمیمی (
هاي خالی و  طار ماشینگردد سر کارش، یا پیکنیک آمده، [...] و چه اسراف عظیمی! از ق برمی
کنندة  نفره بگیر تا سبدهاي زباله، که پر است از همه چیز. و امریکایی یعنی مصرف تک
پردازد و  نقد طبقات اجتماعی نیز می احمد به این ترتیب، آل ). به58، 1380احمد،  (آل» اسراف. به
ت و کوتاه مدت نشان کوشد تا تأثیر نهان و پیچیده سیاست را بر تحوالت اجتماعی دراز مد می

ورزد که در آمریکا همواره جامعۀ سیاهان بهاي  عنوان مثال، او بر این نکته اصرار می دهد. به
هاي  اند و قاعدتا  این مسئله نتیجه سیاست پیشرفت مابقی طبقات اجتماعی را پرداخته
 ).90نژادپرستانه آمریکا در قبال سیاهان است (همان 

موضوع اصلی بسیاري از » دیگري« ماعی آمریکا نسبت بهاجت-رویکرد و بینش سیاسی
» دیگري«احمد هیچ حسن نیتی در رفتار سیاسی آمریکا با  است. آلسفر امریکا هاي  بخش
ساکن، بار  تنهایی و مبتدا به امریکا خودش به«کند که  این موضوع اشاره می یابد و مستقیما  به نمی

(همان » ها را همین جوري و قربه الی الل ه ندارد. کشد، یا تحمل غریبه دوش نمی کسی را به
و » دیگري«بیند که  ي آمریکا را در این می از سوي جامعه» دیگري«شدن  ). او شرط پذیرفته69

اي را از سخنرانی  احمد جمله اش تابع الزامات آن جامعه بشوند. آل هاي وجودي تمام قابلیت
کند که دقیقا  برآمده از همین نوع  یهودي، نقل می یکی از همسفران خود؛ نورمن میلر، نویسندة

ما چنان عاشق و شیفتۀ مالکیت هستیم که «است: » دیگري« اجتماعی آمریکا به-نگرش سیاسی
). سران برگزار کننده 88(همان » تحمل هستیم. حد آدم وسواسی، کم در دیدن تمالک دیگران، به

کنند و همین  اعتراف می» دیگري«بر همین منش آمریکایی تحمیل خویش  سمینار نیز به
اند  ها خود بر این عقیده دانند. آن شان می موضوع را دلیل عدم وجود گفتگوي واقعی در جامعه

وجوي رابطه با  بگومگو هست. حرف زدن هست، اما حرف زدن در جست«که در آمریکا 
 ).136مان (ه» وجوي بیان خویشتن است. و تحمیل خویشتن. دیگري نیست. بلکه در جست

هاي موجود در آمریکا و  از خالل بیان صریح تناقضات میان واقعیتسفر امریکا احمد در  آل
چه که با عنوان حقیقت در ظاهر پر رنگ و لعاب این کشور به نمایش درآمده است، به  آن

شهري این دیار را در هم  دارد و تصویر آرمان برمی» غرب«ي واقعی  روش خود پرده از چهره
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هایش  کرده و غیرواقعی فیلم دیدم که امریکایی خودش را در صورت بزك و من می«شکند:  می
هاي  کشد، اما واقع امور دنیا را، در تن مهمانانی همچو ما، در داخل خانواده به رخ دنیا می
احمد و بر خالف بسیاري از روشنفکران  زعم آل ). به321(همان » گذارد. نمایش می امریکایی، به

این مسئله  نیز به زدگی غربطور که در  شوند. چراکه همان غرب ختم نمی ها به او، همۀ راه زمانه
زانو درآمده  امان ماشین بر انسان به اشاره کرده است، غرب خود در برابر مدرنیته و هجمۀ بی

سنجی  احمد با وسواس و نکته که آل سفر امریکا). نحوة نگارش 25، 1379احمد،  است (آل
مناسبات جهان پیرامون  نی آن را نگاشته است، برآمده از نگرش مسئوالنه او نسبت بهزد مثال

دانی االن همه  می«کند که:  ي همیشگی اشاره می این دغدغه اي به چنان که خود در نامه است. آن
سنگ بشود، مبادا این دل  اینکه مبادا بدل به چیست؟ به هم و غم این معلم سابق مصروف به

» راحت از گلو فرو برود. مبادا این چشم نبیند، مبادا این تن نلرزد، مبادا این لقمه بهقسی شود، 
 متن منتقل شده است) ). (طبق نظر مجله این قسمت از نتیجه به82، 1367(دهباشی، 

 
 گیري  نتیجه 

نویسی همواره از انواع ادبی مورد اقبال نزد اهل قلم و اصحاب اندیشه بوده است.  سفرنامه
هاي دیگرند، نمونۀ  واسطه نویسنده در سرزمین آثار که در واقع روایتگر تجربیات بی این
ها،  توصیف مکان ها عموما  به روند. اگرچه سفرنامه شمار می گرایانه به اي از آثار ادبی واقع زبده

در بستر فرهنگی، اجتماعی و » دیگري«و » خودي«پردازند، اما نقد  آداب و سنن و فرهنگ می
توان این آثار را  دهند. از این رو، می سی دیار میزبان را نیز مورد توجه خاص خود قرار میسیا

 از منظر مطالعات تصویرشناختی در ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار داد.
هاي ادبی و روشنفکري در ایران معاصر  ترین چهره شده احمد که از شناخته جالل آل

بل اعتنایی در کارنامه میراث ادبی خود دارد. او در هاي قا آید، سفرنامه حساب می به
جویی،  اند، با طرح مقوالتی نظیر بحران برتري غرب هایی که گزارش سفرهاي او به سفرنامه
گرایی در غرب و پیامدهاي مخرب آن بر زندگی فردي و  زدگی، استعمارگري و مصرف ماشین

البته تأثیر مستقیم این مسائل بر تعامل اجتماعی مردم  این جوامع و سایر جوامع جهان و صد 
ممالک شرقی را در برابر غرب مورد کنکاش قرار داده » دیگربودگی«میان غرب و شرق، مسئله 

احمد در باب غرب و مشخصا   است. در مقاله حاضر کوشیدیم از خالل بررسی دیدگاه آل
احمد که در این کتاب  یم. آلبپرداز سفر امریکادر کتاب » دیگربودگی«آمریکا، بررسی درونمایه 

هاي زندگی آمریکایی را  کند، واقعیت جزء و مبسوطی از جامعه آمریکا ارائه می گزارش جزء به
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چنان با دقت و چاالکی به تصویر کشیده است که کمترین تردیدي در صحت و سقم آن در 
یسندگی خود دارد، را در کارنامۀ نو زدگی ب غرگیرد. او که اثر مشهور  ذهن خواننده شکل نمی

کوشد تا در سفر خود به آمریکا مضامین و مصادیق مناسبی را براي آراء مطرح شده در  می
» سبک غربی«و تج دد به » زدگی غرب«ي  هاي او درباره بیابد. از همین رو، اندیشه زدگی ب   غر

ها و تبعات  عارضه کاسفر امریتاثیر نبوده است. او در  بی سفر امریکابر ارزیابی او از آمریکا در 
دهد و  گرایی را در روابط بیناانسانی مورد بررسی قرار می زدگی و مصرف استیالگرایی، ماشین

دهد آمریکا و آمریکایی تنها به سبب در اختیار داشتن ماشین دچار نوعی خودبرتربینی  نشان می
 سوز شده است. ستیز و عافیت اخالق

تعارف  قابل اعتنایی از نوشتار زیرکانه، متعهدانه و بینمونۀ  سفر امریکاکه،  سرانجام این
شمار  برانگیز روشنفکري سرزمین ما به هاي مناقشه اي است که همچنان از چهره نویسنده

پروایی در  راستی که در صراحت و تیزبینی و در چاالکی و بی نویس به رود. جالل سفرنامه می
 عاصر ماست.اي در ادبیات م توصیف و تحلیل، اتفاق خجسته
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