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نگاه

اين مردم انسان هستند
 اسباب بازي شما نيستند!

بي مباالتي گردشگران غربي 
در سفر به كشورهاي اصطالحاً جهان سوم

 گردشگراني كه از اروپا و امريكا به كشورهاي اصطالحاً جهان سوم سفر مي كنند، در پست هاي 
اينستاگرام شان كه يحتمل عكسي با لباس محلي آنهاست، مي نويسند: »طفلك ها، عجب مردمان 
مهربان و جالبي بودند.« جداي از دلسوزي هاي مشمئزكننده، اين نوع جذابيت بيشتر به  معناي 
تبديل آدم هاي محلي به سرگرمي هاي والت ديزني است. افرادي كه به  جاي شهربازي يا سينما، 
به ديدن آدم هاي روستايي يا جهان سومي مي روند و با آنها سرگرم مي شوند، يك چيز را يادشان 
 )S. E. Smith( مي رود: آن انسان هاي جذاب وسيله سرگرمي ما نيستند... مقاله اس. اي. اسميت

گزارشگر گاردين در زمينه  عدالت اجتماعي را در اين زمينه مي خوانيد. 

هر وقت با افرادي معاشرت مي كنم كه مجال 
س��فر داش��ته اند، غالباً صحبت هايي درباره 
اطراف و اكناف دنيا پيش مي آيد كه اغلب مرا 
عميقاً مي آزارد. يك مثال از اين صحبت ها اين 
جمله است: »مردم خيلي جذابي هستند!« 
ك��ه در اين عب��ارت س��اكنان يك كش��ور 
خاص، آرام و مهرب��ان و بامحبت و خونگرم 
و خوش برخورد توصيف مي شوند. اين حرف 
براي من تصوير ذهني »وحشي نجيب«)!( را 
مي سازد؛ تصويري از جامعه اي ساده و »ناب« 
كه همان ط��ور كه مي دانيد ب��ا واقعيت هاي 
جهان ما مشوش نشده است، همان اصطالح 
عاميانه »دغدغه ه��اي جهان اولي« قديمي 

دوباره به ذهن خطور مي كند. 
مشكل اين حرف آن است كه يادآوري مي كند 
مس��افر، ناظر اس��ت و اغلِب مس��افراني كه 
مي شناسم اهل كشورهاي استعماري  هستند 
و در جوامع خودشان قدرت و امكانات دارند 
)در غير اين صورت س��فر براي ش��ان دشوار 
مي بود(. اگر سفيدپوس��ت باش��يد و از نظر 
اجتماعي قدرتمند و به خارج از كش��ور سفر 
 كنيد و افرادي را كه مي بينيد با اصطالح هاي 
س��اده انگارانه توصيف  كنيد، به  جاي اينكه 
آنها را انسان هايي بدانيد كه مشغول زندگي  
روزمره ش��ان هس��تند، در حقيقت، واقعيت 
زندگي ش��ان را حذف مي كني��د و آنها را به 
جاذبه هاي نمايش هاي جنبي ديزني تبديل 
مي كنيد؛ آدم هايي كه كارشان سرگرم كردن 

شماست. 
كساني كه انس��ان ها را به اين شكل توصيف 
مي كنند، اغلب تصاوير فراواني دارند، از جمله 
عكس هايي كه بدون اجازه سوژه گرفته و او 
را معذب كرده اند. به نظر مي رس��د تصوري 
كلي وجود دارد كه عكاس��ي تهاجمي براي 
گردشگر نه فقط ُمجاز است، بلكه افراد تشويق 
هم مي ش��وند كه اين »مردم ج��ذاب« را در 
»زيستگاه طبيعي شان« مستند كنند، يعني 
زماني  كه لباس هاي س��نتي تن شان است و 
آشپزي، كشاورزي و زندگي  مي كنند! وقتي 
افراد مخالفت مي كنند كه س��وژه عكاس��ي 

شوند، گردشگران دلخور مي شوند. 
برخي به من مي گويند بايد به ديدن فالن و 
بهمان جا بروم، چون »مردمش خيلي باصفا 
و مهربانن��د«، اما من از ش��نيدن اين حرف 
مي خواهم باال بياورم. مي خواهم جاهايي را 
ببينم كه مي توانم در مق��ام بازديدكننده اي 
باوج��دان در آن حاضر ش��وم ت��ا چيزهاي 

بيش��تري در م��ورد آن م��كان، تاريخش و 
مردمش بدانم، جايي كه مي توانم به مردمي 
كه در آن زندگي مي كنن��د احترام بگذارم و 
با آنها مثل بتواره برخورد نكنم. نمي خواهم 
براي ديدن »وحش��ي نجيب«)!( سفر كنم، 
بلكه هدفم از سفر افزايش دركم از جهان به 
 شيوه اي مسئوالنه است، نه با سوءاستفاده از 

مردم و جوامع شان. 
ش��نيدن اينك��ه بعضي اش��خاص م��ردم را 
دس��ته جمعي »جذاب« توصيف مي كنند، 
رعشه به جانم مي اندازد. مي دانم كه گوينده 
درب��اره جذابيت فردي يك ش��خص خاص 
صحب��ت نمي كند، بلكه صحب��ت از توده اي 
انباشته ش��ده  از لكه هاي به ظاه��ر غيرقابل 
تشخيص است. وقتي آنها حرف شان را ادامه 
مي دهن��د و اضافه مي كنند ك��ه دارند عماًل 
به جذابيت جسمي اش��اره مي كنند، اوضاع 

مشمئزكننده تر هم مي شود. 
سفر مسئوالنه نبايد ابژه سازي در پي داشته 
باش��د، البته نبايد انكار كرد ك��ه تجربه هاي 
مثبت هنگام س��فر رخ مي دهن��د و صحبت 
درب��اره آن تجربه ه��ا كار خوبي اس��ت، اما 
مي توان درباره آنها به شيوه اي صحبت كرد 
كه توهين آميز نباش��د، مثاًل به  جاي گفتن 
اينكه »اين مردم خيلي جذاب هس��تند!«، 
بايد گفت: »ميزبانان من خيلي مهربان بودند 
و تجربه چند روز زندگي در كنار آن خانواده 

عالي بود.«
اشغالگراني از غرب، قرن ها به سرزمين هاي 
»وحشي«)!( س��فر كرده اند و درباره جوامع 
ساده و »نابي« كه در آن سرزمين ها يافته اند، 
نامه نوشته اند و گاهي براي سرگرمي همگاني 
و جذابيت آشكار، نمونه هايي از آن جوامع را با 
خود به كشورشان برگردانده اند. اين واقعيت 
كه مس��افران دنياي مدرن نمي توانند تاريخ 
معني دار و ناراحت كننده پشت برخوردهاي 
اينچنيني با مردم را درك كنند، گواه تلخي 
است از اينكه چه كسي تاريخ را مي نويسد و 
چه كسي بر نگرش هاي اجتماعي تسلط دارد 
و چه كسي تعيين مي كند كه آدم ها چگونه با 

جهان تعامل كنند. 
»مردم« چه كس��اني  هس��تند؟ وقتي براي 
زنان هندي ساري پوش در بازار محلي غش و 
ضعف مي كنيد، آيا به تشكل هاي زنان عليه 
ش��ركت هاي اس��تخراج معادن و مداخالت 
غرب در هند هم توجه مي كنيد؟ آيا به زناني 
توجه مي كنيد كه مخالف توريس��م هستند 
و با ابژه س��ازي كارها در جوامع شان مبارزه 
مي كنند؟ آيا به جوامعي توجه مي كنيد كه به  
جاي اينكه بخواهند توريست هاي بي مباالت 
همه ج��ا باش��ند، خواهان خل��وت و احترام  
هس��تند؟ چراكه آنها هم »مردم« هستند و 
وقتي داريد تصميم مي گيريد كه چه كسي 
نماينده جامعه اس��ت، نباي��د جذاب ترين و 
تأييدكننده ترين اعض��اي جامعه را گلچين 
كنيد، بلكه به  جاي اين كار بايد افراد منتقد را 
در كنار خوش برخوردها بپذيريد، عصباني ها 
را در كنار مهربان ها، برآشفته هاي درستكار 
را در كنار آدم هاي تحقيرش��ده و شرمسار، 
يعني كساني كه دوست داريد با هرزه نگاري 
فقر و افس��انه هاي تراژدي »جهان سوم« باز 
هم بيشتر به ابژه تبديل شان كنيد. اين مردم 

انسان هستند، اسباب بازي شما نيستند. 
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   نيره ساري
از قديم گفته اند و شنيده ايم كه اگر مي خواهيد فردي را 
خوب بشناسيد با او به مسافرت برويد. همه ما كه تجربه 
سفر داشته ايم به خوبي مي دانيم كه برخي افراد بسيار 
خوش سفر هستند و سفر با آنها به تجربه اي لذتبخش 
تبديل مي شود، اما بعضي افراد هم بدترين همسفرها 
هستند و آنقدر در طول سفر باعث آزار و اذيت ما و بقيه 
مي شوند كه به هيچ قيمتي حاضر نيستيم دوباره با آنها 
سفر برويم. ممكن است با فردي سال ها دوست باشيد 
و رابطه خوبي هم داشته باشيد اما وقتي براي اولين بار 
با او همسفر مي شويد، مي فهميد كه چه اشتباه بزرگي 
كرده ايد! سفر به خصوص اگر جمعي باشد سختي ها و 
پيچيدگي هايي دارد كه با كنار آمدن و انعطاف پذيري 
مي توانيم ساعت هاي خوب و خوش�ي را براي خود و 
خانواده رقم بزنيم. روايتي را كه در ادامه مي خوانيد، 
تجربه سفر خانوادگي دو رفيق است كه آداب و اخالق 
سفر دس�ته جمعي را به خوبي مي توان از آن احصا و 

ترسيم كرد. 
     

با چه كسي سفر برويم؟
مدت ها بود دلم هوس سفر كرده بود، با حالي خوش و جيبي 
كه پر از پول باشد، شب و موس��يقي و جاده كه انتها نداشته 
باشد. به دلم كه نگاه مي كردم ناخوش بود و به جيبم كه سرك 
مي كشيدم خالي از پول، به خصوص مش��كل اصلي اقامت 
خانوادگي و هتل را داشتم. چند روزي بود كه ديگر فكر سفر 
را هدايت شده از ذهنم بيرون مي انداختم. اصاًل حس و حال 
تنهايي سفر رفتن را نداشتم، عصر روز كاري شلوغ در حال 
جمع كردن وسايل و راهي شدن به منزل بودم كه احمد زنگ 
زد. بي مقدمه گفت: »علي جان براي يك جلسه كوتاه كاري 
قصد سفر به شهر مادري را دارم« و بالفاصله پيشنهاد داد در 

صورتي كه مي توانم همراهش بروم. 
 سابقه س��فر مجردي يك روزه با احمد را داشتم، اما به رغم 
رفت و آمد خانوادگي و نزديكي سن بچه ها در شاكله خانوادگي 
به دل جاده نزده بوديم. هنوز نيم ساعت نگذشته بود كه احمد 
دوباره تماس گرفت و گفت: علي ما كه مي خواهيم برويم خب 
چرا خانوادگي راهي نشويم؟! پيش خودم فكر كردم چندان 
هم بيراه نمي گويد اما براي محل اقامت حتي براي دو ش��ب 
هم چندان وضعيت مالي مناسبي ندارم. در همين فكر بودم 
كه انگار احمد ذهن مرا خوانده باشد، بي مقدمه گفت، علي به 
نظرم چنين موقعيتي كم پيش مي آيد، به خصوص كه منزل 

مادرم هم براي اقامت دو شب ما آماده است. 
- معموالً افرادي كه زياد به سفر مي روند و در اين زمينه تجربه 
بيش��تري دارند، مناس��ب ترين افراد براي انتخاب به عنوان 
تدوين كننده برنامه سفر هستند. مسافرت با اين افراد مي تواند 

نكات زيادي را در مورد برنامه ريزي به شما بياموزد. 
 وقت شناسي و خوش قولي

به همسرم زنگ زدم و انگار كه از خدا خواسته بود سريع اعالم 
موافقت كرد. چهارشنبه ساعت8 شب قرار ديدار مقابل منزل 
ما بود. احمد مثل همه وعده هاي معمولي رأس ساعت رسيد. 

- خوش قول بودن و سر وعده عمل كردن در سفر به خصوص 
براي روز اول نشان دهنده اين اس��ت كه همسفر شما براي 
تك تك لحظات شما و عزيزان تان احترام قائل است و افزون بر 

اين، حكايت از ذوق و شوق آنها براي همراهي شما را دارد. 
  همراهي با همسفر

سر فلكه خروجي شهر به قصد خريد توقف كردم. همزمان 
با من پياده شد. به سمت مغازه اولي رفتم، اما پيشنهاد داد از 
مغازه بعدي خريد كنيم و گفت مشتري هاي اين يكي مغازه 

كمتر است. 
- همراهي با همسفران براي خريد، حتي اگر قصد خريد نداريم 

هم نشانه ادب و هم يك عملكرد مناسب است. 
در نظر گرفتن همسفر

پليس راه را رد كرديم، احمد جلوتر مي رفت و من پشت سر 
حركت مي ك��ردم، بعد از پليس راه كمي آهس��ته تر رفت تا 
مبلغي را داخل صندوق صدقات بيندازد و كنار ماش��ين كه 

رسيد گفت به نيت هر دو ماشين انداختم. 
- ادب حكم مي كند كه همس��فران خود را در همه شرايط 
در نظ��ر بگيريم، يعني به هم��ان اندازه كه نگران س��المت 

خود و عزيزان مان هس��تيم، نگران سالمتي همسفران خود 
هم باشيم. 

 مشورت كردن
قرار بود وعده شام را با غذاي خانگي كنار جاده و جاي خوب 
ميل كنيم. بعد از يك ساعت احمد كنار جاده ايستاد و تلفني 
مشورت گرفت تا با نظر همسر و بچه ها فضايي كه ايستاديم را 

انتخاب كنيم و در نهايت از ماشين پياده شويم. 
- مشورت گرفتن در تمامي انتخاب ها براي يك سفر خانوادگي 
در رتبه نخس��ت قرار دارد. مديريت تطبي��ق دادن نظرات و 
هدايت و اعمال نظرات اف��راد مختلف به خصوص كودكان و 

نوجوانان تبحر و صبوري خاصي را مي طلبد. 
 توجه به نظر ديگران

تمايل نداشتن پسر نوجوانم براي پياده شدن احمد را نه تنها 
عصباني نكرد بلكه گفت قطعاً انتخاب فضا براي شام بايد با نظر 
حسين باشد. بعد از توقف در سه جاي مختلف پسرم حسين 
باالخره به پياده ش��دن رضايت داد. اين شروع ماجرايي بود 
كه در تمام اين دو روز حسين با بدخلقي تمامي پيشنهادات 
را رد مي كرد اما احمد تمام تالش خود را مي كرد تا رضايت 

حسين را جلب كند. 
- نظر دادن و نظر گرفتن و توجه به خواس��ته هاي اطرافيان 
آرامش را در س��فر به ارمغان مي آورد و مانع از بروز دلخوري 

خواهد شد. 
 اجازه گرفتن

بالفاصله بعد از پياده شدن، احمد وسايل ضروري براي صرف 
شام را از ماشين خالي كرد و  سراغ من آمد و با اجازه گرفتن از 
خودم وسايل ضروري شام را پايين گذاشت و در يك چشم به 

هم زدن بساط شام مهيا شد. 
- معموالً افراد دوست ندارند بدون اجازه به وسايل شان دست 
بزنيم چراكه اگر گم شوند، تبديل به يك ناراحتي مي شود و 

اين نكته بايد در سفر رعايت شود. 

 پرهيز از تنبلي
نزديك نماز صبح بود كه رس��يديم. بعد از جانمايي اتاق ها و 
جابه جايي وسايل، همه از خستگي بيهوش و صبح با صداي آواز 

خواندن احمد و بوي املت و نان تازه بيدار شديم. 
- افراد تنبل از جمله بدترين همسفرها هستند و بهتر است 
براي انتخاب همسفر روي آنها حساب باز نكنيد! به هيچ وجه 
حوصله صبح زود بيدار شدن را ندارند و احتماالً بعدازظهرها هم 

به جاي گشت وگذار و ماجراجويي مي خواهند چرت بزنند. 
 رهاشدن از كار

رسيديم به بهانه اصلي اين س��فر كه جلسه كاري احمد بود. 
جلسه ساعت10صبح بود و از من خواست به همراه او بروم. با 
حضور در جمع و عذرخواهي از همه، قبل از رفتن، وعده ناهار 
را براي ساعت2 بعد از ظهر با مشورت جمع حل كرد و از در 
بيرون رفت. مطابق وعده داده شده، به رغم اينكه جلسه او به 
درازا كشيده شد و بايد همچنان ادامه مي داد اما خلف وعده 

نكرد و رأس ساعت به خانه برگشتيم.
 - تماس هاي كاري مداوم و رها نشدن از كار يكي از مواردي 
اس��ت كه حال خوش بقيه همس��فران را به ه��م مي ريزد و 

مي تواند مانع از لذت بردن از لحظات سفر شود. 
 برنامه سفر

احمد عادت داشت همه چيز را در قالب چند پيشنهاد مطرح 
كند. گشت وگذار در شهر، خريد كردن و رفتن به چند مكان 
ديدني از جمله موضوعات پيش��نهادي بود كه در نهايت با 
مش��ورت جمع هر كدام از اين موارد براي دو روز متوالي در 

برنامه قرار گرفت. 
-  برخي افراد از برنامه هيجان انگيز و ماجراجويي زيادي خسته 

هستند و باعث ضدحال بقيه همسفرها مي شوند. 
 انعطاف به خرج دادن

همسرم پيشنهاد كوهپيمايي س��نگين در مسير معروف 
كوهس��تان ش��هر را براي صبح جمعه داد. ب��ه رغم اينكه 
اكثريت جمع به جز من و همسرم موافق اين كوهپيمايي 
نبوديم اما احمد با پيش��نهاد كوهپيمايي سبك ماجرا را 
مديريت و بقيه را ترغيب به كوهپيمايي كرد كه اتفاقاً هم 

بسيار لذتبخش بود. 
- گاهي اوقات شايد برنامه جمعي و سفر باب ميل ما نيست. 
همسفر خوب فردي است كه در سفر انعطاف به خرج بدهد. 

تعيين »مادرخرج« و پرداخت دانگي
سفر دو روزه ما تمام شد و احمد و همسفر شدن با خانواده اش 
براي من پر از درس و خاطره هاي ماندگار بود. نكته س��نجي 
وي به حدي بود كه از ابتداي س��فر خواست به قول معروف 
من مادرخرج باش��م اما در نهايت با اعتماد كامل به تك تك 

هزينه هايي كه نوشته بودم، دانگ خانواده را پرداخت كرد. 
- يكي از چيزهايي كه در سفر شما بايد شفاف و بااحترام مورد 
بحث قرار بگيرد، مسائل مالي است. معموالً در سفرها كسي 
به عنوان مادرخرج شناخته مي شود و مسئوليت خرج كلي 
سفر را به عهده مي گيرد و در انتهاي سفر هزينه هر شخص 
را اعالم مي كند. در اين شرايط توصيه مي كنيم مانند مجرم 
برخورد نكنيم. به يكديگر اعتماد كنيم و بپذيريم سفر به پول 

احتياج دارد. 

مش�ورت گرفتن در تمام�ي انتخاب ها 
ب�راي ي�ك س�فر خانوادگ�ي در رتبه 
نخست قرار دارد. مديريت تطبيق دادن 
نظرات و هداي�ت و اعمال نظ�رات افراد 
مختلف به خصوص كودكان و نوجوانان 
تبح�ر و صب�وري خاص�ي را مي طلبد

افراد تنبل از جمله بدترين همس�فرها 
هس�تند و بهت�ر اس�ت ب�راي انتخاب 
همس�فر روي آنها حس�اب ب�از نكنيد! 
ب�ه هي�چ وج�ه حوصل�ه صب�ح زود 
بي�دار ش�دن را ندارن�د و احتم�االً 
بعدازظهرها ه�م به جاي گش�ت وگذار 
و ماجراجويي مي خواهن�د چرت بزنند

سفر مسئوالنه نبايد ابژه سازي در 
پي داشته باشد، البته نبايد انكار 
كرد كه تجربه ه�اي مثبت هنگام 
سفر رخ مي دهند و صحبت درباره 
آن تجربه ها كار خوبي اس�ت، اما 
مي ت�وان درباره آنها به ش�يوه اي 
صحبت كرد كه توهين آميز نباشد، 
مثاًل به  ج�اي گفتن اينك�ه »اين 
مردم خيلي جذاب هستند!«، بايد 
گفت: »ميزبانان من خيلي مهربان 
بودن�د و تجربه چن�د روز زندگي 
در كن�ار آن خان�واده عال�ي بود«

راهنما

سبك   سفر

   نيره محمودي
در كتاب مكارم االخالق آمده اس�ت كه امام صادق)ع( مي فرمايد: لقمان 
به پسرش گفت: هرگاه با گروهي مسافرت كردي، درباره كار خود و آنان 
بيشتر با آنان مشورت كن. بسيار به روي ش�ان لبخند بزن. از توشه ات به 
ايشان ببخش. دعوت شان را بپذير، به ياري آنان بشتاب، سكوت طوالني، 
نماز بسيار و سخاوتمندي را پيشه خودس�از، بحق گواه شان باش. هرگاه 
ديدي همسفران مي روند با ايش�ان برو. هرگاه ديدي كار مي كنند با آنان 
كار كن. هرگاه صدقه و قرضي دادند، تو هم شريك آنان شو. از كسي كه از 
تو بزرگ تر است حرف شنوي داشته باش. هرگاه به تو فرماني دادند و از تو 
چيزي خواستند، اجابت كن و مخالفت نكن، چراكه »نه« گفتن درماندگي 

و پستي اس�ت. اين روايت زيبا و جامع، آغازي است بر احاديث و روايات 
بي شماري كه درباره آداب سفر و ويژگي هاي همسفر آمده است. گزيده اي 

از آن را در ادامه مي آ وريم. 
      

* از آداب سفر اين است كه همسفران هزينه سفر را پيشاپيش جدا و مشخص كنند 
كه مايه آرامش خاطر و نيكخويي آنهاست- حضرت محمد)ص(

* هر گاه به مس��افرت مي رويد در منزلگاه ها توقفي كوتاه داش��ته باشيد- رسول 
اكرم)ص(

* با كسى كه در تو فضيلتى نسبت به خود نمى بيند و همچنين تو نيز در او فضيلتى 
نسبت به خود نمى بينى، هرگز در سفر همراهى نكن- حضرت علي)ع(

* مسافرت كنيد تا تندرست بمانيد و روزي كسب كنيد- پيامبر اكرم)ص(
* مسافرت خود را با صدقه دادن آغاز كن و هرگاه خواستي بيرون برو، زيرا)با صدقه 

دادن( سالمت سفرت را مي خري- امام صادق)ع(
* نخست همسفر انتخاب كن، بعد قدم در راه گذار- پيامبر اكرم)ص(

* هنگام بازگشت از سفر براي خانواده خود سوغات بياوريد، هر چند قطعه سنگي 
باشد- امام صادق)ع(

* مردانگي در سفر عبارت است از: بخشيدن از ره توشه خود به همراهان، سازگاري 
با همسفران و بسيار به ياد خداي عزوجل بودن در هر فراز و نشيب و هر فرود آمدن و 

برخاستن و نشستني- حضرت علي)ع(
* مردانگي در س��فر عبارت است از بخش��يدن از زاد و توش��ه خود به همراهان و 
خوش اخالقي و شوخي كردن، به شرط آنكه معصيت خدا نباشد- پيامبر اكرم)ص(

* انسان نبايد به س��فري رود كه مي ترس��د در آن به دين و نمازش لطمه اي وارد 
آيد- حضرت علي)ع(

* هرگاه سه نفر همسفر ش��دند، از ميان خود يك نفر را به ساالرى انتخاب كنند- 
رسول خدا)ص(.

مسافرت كنيد 
تا تندرست بمانيد

سفر و همسفر در كالم پيشوايان

رفيقخوشسفرخاطراتيماندگاربرايتميسازد
اخالق سفر به روايت يك مسافرت دسته جمعي


