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جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال در آسیای ژوزف
آرتور گوبینو
فرزانهسادات علویزاده 1امید

وحدانیفر2

(دریافت 8938 /9 /7 :پذیرش)8938 /۶ /29 :

چکیده
هدف از این مقاله ،بررسی جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامۀ سه سال در آسیا نوشتۀ ژوزف
آرتور گوبینو است .نگارندگان بر مبنای روش تحلیل محتوا با بررسی گزارش گوبینو از سفر
خود به ایران ،اشارات گوبینو به فرهنگ عامه را در شش دستۀ پذیرایی و مهماننوازی،
تعارفات ،آداب پوشش و انواع آن ،جلوههای هنر ایرانی ،ویژگیهای معماری و شهرسازی
ایرانی و تفکرات خرافی ،بررسی و تحلیل کردهاند .نتیجۀ این تحقیق نشان میدهد ،اگرچه
گوبینو در روایت خود از سفر به ایران توانسته است با دقت در جزئیات ،شرح مفصلی را از
خصایل اخالقی و عادتهای رفتاری ایرانیان ارائه دهد؛ اما با اینحال نمیتوان تقابل میان «منِ»
اروپایی و «دیگریِ» شرقی را ـ که زیربنای تفکرات و توصیفات وی از وجوه مختلف زندگی
و آداب و رسوم ایرانیان است ـ نادیده گرفت .تقابلهایی که در ذهنیت سیاح نسبت به دیگری
و آنچه به قلمرو او تعلق دارد و دنبال آن گزارشها و توصیفات وی تأثیری مستقیم دارد.
واژههای کلیدی :فرهنگ عامه ،سفرنامه ،گوبینو ،سه سال در آسیا ،دورة قاجار.

 .8استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد (نویسندة مسئول)
 .2استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد.
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دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

سفرنامهها از منظر مطالعات اجتماعی و فرهنگی اهمیت بسیاری دارند .فرهنگ ایران
بهویژه در عصر صفوی تا قاجار برای سیاحان اروپایی جذابیتی ویژه داشت و هریک به
فراخور زمینههای ذهنی و عالقۀ خود ،به توصیف بخشهایی از آن پرداختهاند .بیشتر
سیاحان اروپایی میکوشیدند تا با دقت با فرهنگ و تمدن ایران آشنا شوند و شرح
مفصلی از رفتار ایرانیان ارائه دهند .گوبینو ـ سفرنامهنویس فرانسوی ـ در دورة قاجار به
همراه یک هیئت سیاسی وارد ایران شد .وی در کنار مأموریت سیاسی و حضور در
دربار ،ضمن سفر به شهرهای مختلف ایران ،مشاهدات خود را از جنبههای مختلف
فرهنگ ایرانی در کتابی با عنوان سه سال در آسیا گردآوری کرد .مسئلۀ اصلی این
پژوهش ،بررسی شیوة توصیف گوبینو از فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان در دورة
قاجار است .نگارندگان میکوشند تا با روش تحلیل محتوا ،گزارش گوبینو از جلوههای
فرهنگ عامۀ ایرانی را بررسی کنند .هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی
اظهارنظرهای گوبینو از جنبههای مختلف فرهنگ عامه و تقسیمبندی آنها ،به درک
جامعی از برداشتهای گوبینو دربارة جلوههای مختلف فرهنگ ایرانی دست یابیم و
مشخص کنیم که از میان عناصر فرهنگی ایرانیان ،گوبینو به کدام موارد بیشتر توجه
داشته است .در کنار این موضوع ،نکات ارزشمندی نیز از فرهنگ عامۀ ایرانی بهدست
آید تا سبب شناخت بیشتر مباحث فرهنگی و ادبی ایران شود.
 .2پیشینة پژوهش
بــرای پیشــینۀ ایــن تحقیــق ،دو دســته پــژوهش را مــیتــوان در نظــر گرفــت .نخســت
پژوهشهایی که دربارة گوبینو و آثار وی نوشته شده است .در مقالۀ «خطاهای کنـت دو
گوبینو» ترجمۀ اشراقی و نظام مافی ( ،)8932به یادداشت منتشـر نشـدة گوبینـو دربـارة
اوضاع اجتماعی ایران اشاره شده است .شیبانی ( )8939در «داستانهای آسـیایی و نقـد
ادبی» ضمن بیان شگفتی از عدم اظهارنظر نویسندگان و منتقدان معاصر گوبینو از کتـاب
مذکور ،به معرفی و نقد شیوة نگارش نویسنده پرداخته است .ناطق ( )89۶1در «ایران از
نگاه گوبینو» ،به معرفی و نقد کتاب ایران از نگاه گوبینو پرداخته است .کمـالی در مقالـۀ
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 .1مقدمه

جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال _____________________...فرزانهسادات علویزاده و همکار

ایران ،هند ،اروپا و آسیا اشاره کرده است .در پژوهش «فلسفههای ایرانـی ـ اسـالمی بـه
روایت کنت دو گوبینو» ( ،)8988نگارش مجتهدی ،این نتیجـه گرفتـه شـده اسـت کـه

گوبینو نسبت به تمام خارجیانی که در دورة ناصـرالدینشـاه بـه ایـران سـفر کـردهانـد،
مشاهدات خود را با دقت بیشتری نگاشته است .مصلح ( )8988در «گوبینو و کـربن در
ایران» ،به تأثیرات اساسی این دو متفکر فرانسوی در حوزة فلسـفۀ ایـران و بزرگمهـری
( )8989در مقالۀ «گوبینو و ایران» به تجزیه و تحلیل دیدگاههـای گوبینـو دربـارة ایـران
پرداختهاند .در سالهای اخیر نیز مقاالتی دربارة ایـن نویسـندة فرانسـوی نگاشـته شـده
است؛ ازجمله جوادی یگانه ( )8938در «ایرانیای که بود ،ایرانیای که هست :درآمـدی
بر نگاه گوبینو به ایرانیان و زمینههای شکلگیری آن» ،آثار گوبینو دربارة ایران را معرفی

کرده است .فهیم کالم و همکاران در «تطبیق نگاه موریه و گوبینو بـه ادبیـات و هنـر در
ایران» ( ،)8932به این نتیجه رسیدهاند که موریه و گوبینو هر دو با بهرهگیری از شـرای

حاکم بر جامعۀ ایران ،مهارت شگرفی در بازتولید انگـارههـای شـر شناسـانه و ایـران-

شناسانه در قالب داستان داشتهاند .نمونۀ دیگر «بررسـی تطبیقـی زنمدارانـۀ قصـههـای
هزارویکشب و داستانهای آسیایی گوبینو» نوشتۀ فارسیان و خبیر ( )8937است که بـه

نمودهای مشابه زنستیزی در این دو اثر و تأثیرپذیریهـای گوبینـو از هـزارویـکشـب
پرداختهاند .در هیچیک از پژوهشهای مذکور ،به بررسی دقیق عناصـر فرهنـگ عامـه و

نگاه گوبینو به فرهنگ ایرانیان اشارهای نشده است .تنها در فصلی از پایـاننامـۀ بررسـی
آرای کنت ژوزف آرتور دوگوبینو دربارة ایران با توجه به آثـارش و نقـش سیاسـی وی
بهعنوان سفیر فرانسه در ایران عصر ناصرالدین شاه قاجاِر مزیـدی ( ،)8932نگارنـده بـه
برخی از عناصر فرهنگ ایرانی اشاراتی کرده است.
دستۀ دوم پژوهشها ،شامل بررسی عناصر فرهنگ عامه در سایر سفرنامههاست کـه
با حوزة پژوهش نگارندگان مرتب است .برای نمونه« :بازتاب هویت فرهنگـی ایرانیـان
در سفرنامههای عصر صفوی و قاجاریِ» کریمـی ()898۶؛ «بررسـی مقایسـهای بازتـاب
فرهنگ و رسـوم ایرانیـان عهـد صـفوی در سـفرنامههـای شـاردن و تاورنیـۀ» سـههری
()8939؛ «فرهنگ عامۀ ایرانی در سفرنامۀ ابن بطوطۀ» شاهمحمـدی و همکـاران ()8933
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«ایران در مکاتبات گوبینو با توکویل» ( ،)897۶به مکاتبـات گوبینـو بـا توکویـل دربـارة

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

دالینی و همکاران ( .)8933باید اشاره کنیم که تحقیق حاضر بهطـور متمرکـز و تنهـا در
سفرنامۀ سه سال در آسیا به بررسی عناصر فرهنگ عامۀ ایرانی با توجـه بـه تقابـلهـای
شر و غرب اختصاص یافته است.
 .3مختصری از زندگی و آثار ژوزف آرتور دو گوبینو

1

گوبینو در سال 888۶م ،در یک خانوادة اهل بوردو 2متولـد شـد و از همـان جـوانی بـه
تاریخ و ادبیات عالقهمند بود .وی در سوئیس زبانهای شرقی را آموخت .در پاریس بـه
نویسندگی و روزنامهنگاری پرداخت و پس از آشنایی با هـانری توکوویـل 9بـه وزارت
امور خارجه راه یافت که همزمان با دوران رونق خاورشناسی بـود .1گوبینـو از جـوانی
رؤیای سفر به شر را در سر میپرورانـد و در مـدت اقامـت در ایـران کنجکاوانـه در
زندگی و افکار گروههای مختلف مردم تأمـل مـیکـرد .حاصـل ایـن مشـاهدات خلـق
داستانهایی دربارة آسیا و ایران شد؛ ازجمله آثار او میتوان به مطالعات علمـی از قبیـل

ادیان و فلسفههای آسیای مرکزی ،3جستار در باب عدم تساوی نژادهای انسانی ،۶تـاریخ
ایرانیان 7ـ که بخشهایی از این کتاب در زمان ناصرالدینشاه به فارسی ترجمـه شـد ـ
سفرنامههایی چون سه سال در آسیا ،8سفر به ارض جدید ،3داستانهای کوتـاه همچـون
آدالیید ،81قصههای آسیایی ،88خاطرات سفر ،82زنـدانی خـوششـانس 89و رسـالههـای
83
سیاسی از قبیل آنچه در  8871بر سر فرانسه آمد ،81جمهوری سوم فرانسه و منظور آن

اشاره کرد .لرد کورزن 8۶یکی از سیاستمداران مشهور انگلیسی دربارة آثار گوبینـو مـی-

نویسد« :از میان تمام کتابهایی که محققان اروپایی دربارة آسـیای مرکـزی نوشـتهانـد،
هیچیک از نظر ارزش همپایۀ کتاب ادیان و فلسفههای آسیای مرکـزی کنـت دو گوبینـو
نیست» (گوبینو ،بیتا :ب) .همچنین ،یکی دیگر از فرانسویانی کـه مقدمـهای بـر چـا
هشتم این کتاب نوشته با اظهارنظر دربارة گوبینو معتقد است که وی نخسـتین اروپـایی
است که به تحقیق دربارة اوضاع روحی ،اخالقی و فکری مردم آسیای مرکزی پرداختـه
است (همانجا) .همچنین ،گوبینو آشنایی مختصری با آثار مستشرقان فرانسوی و آلمانی
دربارة ایران در سدة هجدهم داشـت و از سـبک آنهـا تقلیـد کـرد .سـبک قصـههـای
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و «تحلیلی بر مردمنگاری جامعۀ ایرانی عصر صفوی به روایت سیاحان فرنگیِ» موسوی

جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال _____________________...فرزانهسادات علویزاده و همکار

بسیار مشهود است .اگرچه وی از طرح حوادث اسرارآمیز پرهیز میکند و بیان داسـتان-

های او همراه با نگاه جامعهشناسانه است (مجتهدی.)882 :8988 ،
 .1سفر به ایران
گوبینو دوبار در اوایل سلطنت ناصرالدینشاه قاجار از سوی دولت فرانسـه بـه سـفارت
ایران آمد؛ نخستینبار بین سالهای  8833ــ  8838و بـار دوم بـین  88۶8ـ  .88۶9در
سال  ،8831هنگامی که دولتهای فرانسه و انگلستان در شبهجزیره کریمه با روسـیه در
جنگ بودند ،حکومت فرانسه درصدد برآمد برای جلوگیری از نفوذ روسهـا در ایـران،
رواب خویش را با این کشور تجدید کند و یک هیئت سیاسـی بـه تهـران روانـه کـرد.
گوبینو با سِمت دبیر اول مأمور شد که همراه این هیئت به ایران بیاید .سـفر دوم وی بـه
دستور ناپلئون سوم و با سِمت وزیر مختاری در اکتبر  ) 8278( 88۶8صـورت گرفـت
(همان.)213 ،

 .1سفرنامة سه سال در آسیا
گوبینو بعد از سفر نخست ،زمانی که به فرانسه بازگشت ،سفرنامۀ سـه سـال در آسـیا را
نوشت .این کتاب در دو بخش .8 :وقایع سـفر از فرانسـه تـا بنـدر بوشـهر و سـهس از
بوشهر تا تهران و  .2مشاهدات و اظهارنظرهای نویسنده دربارة تاریخ ،سیاست ،اقتصـاد،
مذهب و ویژگیهای اخالقی و آداب و رسوم ایرانیان تنظیم شده است .گوبینـو (:8939
 )83ـ که پیش از سفر در زمینۀ زبانهای شرقی بسیار تحقیق کرده بود ـ پـس از اقامـت
در ایران ،به تکمیل زبان فارسـی پرداخـت تـا بتوانـد درک بهتـری از آداب و رسـوم و
ویژگیهای اخالقی آنها بیابد .وی در نامهای که به آلکسی دو توکویل 87جامعـهشـناس
و نویسندة معروف فرانسوی نوشت ،به این نکته اشاره کرد که در حـال یـادگیری زبـان
فارسی است و در تکمیل آن بسیار تالش میکند .سـه سـال در آسـیا ترکیبـی اسـت از
مشاهدات گوبینو از دنیای پیرامون و نیز برداشتها و اظهارنظرهای شخصیاش .هرچند
به گفتۀ خود کوشیده است تا آنچه را که مینویسد ،صبغۀ حقیقت داشته باشد و بتوانـد
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عالءالدین و چراغ جادو ،علیبابا و چهل دزِد بغداد و هزارویـکشـب در آثـار گوبینـو

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

«من خیلی به صحبت کردن با مردم بومی عالقهمندم .من دربارة آنها آن نظریاتی را کـه
معمول اروپاست ندارم .اینها همه از فرشـتههـا و مردمـان شـرافتمند نیسـتند؛ ولـی آن
غولهایی که به ما معرفی کردهاند نیز نیستند» (همانجـا) .بـا ایـن حـال ،وی خطاهـای
بسیاری در گزارشهای خود بهویژه دربارة فرقههـای مـذهبی در ایـران و تفـاوتهـای
نژادی دارد که از چشم منتقدان پنهان نمانده است.88
 .1تقابل من و دیگری در گزارش گوبینو
گوبینو بیان میکند که عالقهمند به آشنایی با فرهنگ بومی ایران اسـت و مـیکوشـد تـا
تصویری صحیح خالف باورهای نادرست قبلی دربارة ایرانیـان ارائـه دهـد .اگرچـه بـا
وجود توصیفات دقیق وی ،نمیتوان تقابل میان «منِ» اروپایی و «دیگریِ» شرقی را ـ که
زیربنای تفکرات و توصیفات وی از وجوه مختلـف زنـدگی و آداب و رسـوم ایرانیـان

است ـ نادیده گرفت؛ بهویژه آنکه اظهارنظرهای گوبینو در رسالۀ جستار ،در بـاب عـدم
تساوی نژادهای انسانی و برتر دانستن نژاد ژرمن و فرانکها بر سایر نژادهـا او را مـتهم
به نژادپرستی کرد و وی را یکی از مسببین جنگ جهانی اول و دوم دانستند.
از آنجا که فولکلور بهعنوان آینۀ یک فرهنگ بهشمار میآید ،مطالعه دربـارة فرهنـگ
قومی در عین مزایای آن میتواند نگرانیهای خاصی را بهدنبـال داشـته باشـد؛ زیـرا مـا
فاصلۀ بیشتری به فرهنگ (دیگری) داریـم و از بیـرون بـه آن مـینگـریم .نژادپرسـتی

83

بزرگترین مانع در راه فهم بهتر فرهنگ ویتنام ،آفریقا ،امریکـا یـا هـر فرهنـگ دیگـری
است؛ همان مفهومی که سبب میشود تصور کنیم که روش (ما) ،روش طبیعـی و درسـت و
روش (دیگری) عجیب ،غیرطبیعی و یا حتی غل

است (.)Bronner, 2007: 55

حضور در قلمرو «دیگری» و سازشپذیری همراه با الزاماتی است که یک جهـانگرد
ناگزیر باید به آنها تن دهد .یادداشتهای موریسون 21ـ جهانگردی که به سرتاسر اروپا
سفر کرد ـ مثالی در اینباره است« :یک جهانگرد گاهی باید پول خـود را مخفـی کنـد،
عادت خود را تغییر دهد ،نام کشـورش را بـر زبـان نیـاورد و مـذهبش را پنهـان کنـد»

( .)Bassnet, 1993: 98سازشپذیری یا همراه با تمایل جهانگرد به سازگاری و یکسان-
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باورهای نادرست قبل را ـ که دربارة ایرانیان در اروپا معمول شده بود ــ اصـالح کنـد:

جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال _____________________...فرزانهسادات علویزاده و همکار

صورت در روایتهای آنها بهشکلی انزجارآمیز و توأم بـا نفـرت و دلآزردگـی نمـود
مییابد (علویزاده .)831 :8939 ،گوبینو در یکی از نامههای خود ،شالودة همۀ باورهای
ایرانیان را سحر و جادو میداند .او معتقد است در ایران همه دزدی میکنند .حاکم شهر
از کارگزاران و زیردستانش میدزدد و آنها هم به نوبۀ خود از اطرافیان و افـراد مـادون
خویش میدزدند (کمالی .)31۶ :897۶ ،گوبینو مینویسد :ضعیفترین قسـمت ،تربیـت
اخالقی این مردم است :دروغ گفتن دائم ،تقلـب کـردن ،ارتکـاب محرمـات جنسـی بـا
وجود قانون شرع و تـن دادن بـه افراطـیتـرین انحطـا هـای اخالقـی (همـان.)318 ،
اینجاست که وجود تفاوتهای ماهوی میان غرب و شر بهعنوان یک اصل انکارناپذیر
در ذهنیت گوبینو سبب میشود که وی اساساً تفـاوتی میـان ایـران و سـایر کشـورهای
آسیایی به لحاظ فرهنگی قائل نباشد .او با کاربرد کلمۀ آسیایی ،اروپا را در مقابـل آسـیا
قرار میدهد« :اینها خصایل اخالقی است که ایرانیان همانند سایر مردم آسیایی بدانهـا
روی آوردهاند» (همانجا).
گوبینو با دقت ویژگیها و زوایای زنـدگی ایرانیـان را بـا اروپـاییهـا مقایسـه و بـه
تفاوتهای میان آنها اشاره میکند ،آسیاییها در هر کاری بیاندازه سمجتر از ما هستند
وحتی اگر الزم شود قرنها منتظر میمانند و عقایدشان پس از این مدت طـوالنی تغییـر
نمیکند (ص  .)38قیاس با «دیگری» ،یک راه سودمند برای درک هویت «خـود» اسـت.
گوبینو جنبههای مختلف زندگی ایرانیان را با فرهنـگ اروپـایی مقایسـه مـیکنـد .او بـا
مقایسۀ دریانوردی در خلیج فارس با دریای سـر مـینویسـد« :دریـانوردی در خلـیج
فارس بهکلی با دریای سر متفاوت است .عرض خلیج وسیعتر اسـت و کشـتیهـا در

یک آبراه باریک محصـور نیسـتند» (ص  .)32 – 38همچنـین ،تأسیسـات ایرانـی را در

مقابل تأسیسات انگلیسی بدمنظر و ناخوشایند میداند« :هر قدر شـهر ایرانـی بـدمنظر و
ناخوشایند بود ،از تأسیسات انگلیسی خوشمان آمد و بهنظرمـان تمیـز و مناسـب جلـوه
کرد» (ص  .)38ذهن جستوجوگر گوبینو بهطور ناخودآگاه در برخورد بـا هـر پدیـده،
آن را با یک نمونـۀ اروپـایی مقایسـه مـیکنـد و نقـا برتـری یـا ضـعف هـر یـک را
برمیشمارد .اصفهان را با ورسای مقایسه میکنـد« :بـه عقیـدة مـن اصـفهان از بسـیاری
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انگاریِ «خود» با هویت «دیگری» است و یا بـه اجبـار صـورت مـیگیـرد کـه در ایـن

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

مشاهدة درهای مدرسۀ مادر شاه ،آنها را با سردرهای کشورش مقایسه میکند و ارتفـاع
آنها را به اندازة بزرگترین سردرهای کشورش میداند (ص  .)838حتی هنر آتشبازی
ایرانیان در مقایسه با اروپاییان برتر معرفی میشود :در اروپا آتشبازی نوعی نمایش مثل
تئاتر است که همه را محظوظ میکند؛ ولی هرگز بین حضـار هیجـان شـدید بـهوجـود
نمیآورد .در ایران که آتشبازی بسیار فراتر از کشور ما است ،مانند مراسم گاوبـازی در
اسهانیا مردم را به هیجان میآورد (ص .)831
کاربرد واژگانی چون آسیاییها ،ایرانیان ،دریابیگی ،قراول ،قلیـانچی ،بختیـاریهـا و
واژگانی از آن نوع که نانکت ( )818 :8931آنها را «کلمات وهمگـون» 28مـیدانـد ،در
سفرنامۀ گوبینو به حوزة زبانی و معرفتی «دیگری» تعلق دارند و هویت «دیگر» بـودن را
تثبیت میکنند .درواقع ،در اینجا استفاده از زبان صرفاً برای توصیف وقایع نیست؛ بلکـه
گاه برای تجویز تفکر یا ایده و یا خلق واقعیتی اسـت کـه حاصـل ذهنیـت نویسـنده و

پیشزمینههای فکری ـ فرهنگی و تقابلهـای ذهنـی او نیـز هسـت (علـویزاده:8939 ،
.)832
در برخورد با گزارشهای گوبینو از فرهنگ ایرانی ،اختالفـات و تقابـلهـایی را کـه
ناشی از تفاوتهای ماهوی بین شر و غرب است ،نباید نادیده گرفت؛ تقابلهـایی کـه
در ذهنیت سیاح نسبت به دیگری و آنچه به قلمرو او تعلق دارد و بهدنبال آن گزارشها
و توصیفات وی تأثیری مستقیم دارد .مقاومتی که گوبینو در یکی شدن با فرهنگ شـر
دارد نیز بهدنبال چنین تقابلی است .به گزارش او سـبک زنـدگیاش در ایـران (بوشـهر)
همچنان به شیوة اروپایی بوده است« :تا زمانی که در بوشهر اقامت داشتیم هنوز زنـدگی
ما به سبک اروپایی بود» (.)38
 .1جلوههای فرهنگ عامه در روایت گوبینو
فولکلور 22از مجموعه کاربردها ،باورها و فعالیتهای فرهنگیِ سنتی یک جامعـه شـکل
میگیرد (مهاجر و نبوی .)29 :8988 ،فولکلور یا فرهنگِ عامه یا فرهنـگ قـومی شـامل
ضربالمثلها ،اشعار و قصههای غیرمکتوب و آیینهای اجتماعی است که از نسـلی بـه
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جهات ،ولی در ابعادی بسیار بزرگتر قابل مقایسه با ورسای میباشـد» (ص  )878و بـا

جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال _____________________...فرزانهسادات علویزاده و همکار

معدودی قادر به خواندن و نوشتن بودند و مواردی چون افسـانههـا ،خرافـات ،آوازهـا،
حکایات ،مثلها ،چیستان ،اشعار کودکانه و مراسم سنتی چون تولد ،ازدواج ،عزاداری و
نیز رقصهای سنتی را شامل میشود (سبزیان و کزازی .)223 :8988 ،بـه اعتقـاد گـری
( ،)893 :8982فرهنگِ عامه ،آداب و اقوال سنتی است که در جوامع دهانبـهدهـان نقـل
میشود و مکتوب نیست .به باور برونـر ( )33 :2117اسـطورههـا ،داسـتانهـا و اشـعار
عامیانه ،افسانهها و بسیاری اشکال دیگر ،منابع اصلی برای درک بهتـر جهـان و شـرای
بشر است؛ زیرا فولکلور نوعی قومشناسی مبتنی بر خود زندگینامهنگاری است؛ به ایـن
معنا که شرح حال بشر از زبان خود اوست و در مقابل سایر شرح حالهایی است که از
سوی کاربران اجتماعی ،جامعهشناسان ،دانشمندان علوم سیاسی و مردمشناسـان نگاشـته
میشـود .در تعریفـی دیگـر ،ادبیـات شـفاهی اطالعـات ارزشـمندی را بـرای شـناخت

خصوصیات قومی و فرهنگی بهدست میدهد .شکل معماری محل زنـدگی مـردم مـی-

تواند الهامبخش فرهنگ عامه باشد؛ زیرا فضای زندگی بهعنوان بخشی از میراث بـومی،
منعکسکنندة فرهنگ جوامع و تنوع فرهنگ جهانی است ) .(Icomos, 1999کالبد ،بافت
ساختارها ،فضاها و شیوههای استفاده از آنها بهعنوان حافظـۀ تـاریخی اقـوام در زمـرة
میراث بومی بهشمار میآید ( .)Nas, 2002: 139از همین رو ،جلوههای مختلف معماری
ایرانی و اشکال و ویژگیهای آنها در پژوهش حاضر بهعنوان عناصر فرهنـگ عامـه در
نظر گرفته شده است.
از تاریخ مطالعات فولکلور درمییابیم کـه فولکلورشناسـان در کشـورهای مختلـف،
بیشتر بهدنبال حفظ میراث ملی خود بودهاند .فرهنگ مردم ایران بهویژه در عصر صفوی
تا قاجار برای سیاحان جذابیتی ویژه داشت و هر یک بـه فراخـور زمینـههـای ذهنـی و
عالقۀ خود به توصیف بخشهایی از آن پرداختهاند .در اینجـا بـه برخـی از جلـوههـای
فرهنگِ عامۀ ایران در سفرنامۀ گوبینو اشاره مـیکنـیم کـه همـراه بـا اظهارنظرهـای وی
دربارة چگونگی آنهاست؛ اظهارنظرهایی که از رهگذر تقابلهای میان دو فرهنگ شر
و غرب قابل درک و بررسی است:
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نسل دیگر منتقل شده است .فرهنگِ عامـه در جـوامعی گسـترش پیـدا کـرد کـه افـراد

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

مهماننوازی و پذیرایی از مهمان یکی از خصایل ارزشمند فرهنگ اسالمی و نیز فرهنگ
ایرانی است .ایرانیان همواره میکوشیدند تا به بهترین شیوه مهمان خود را تکریم کننـد،
تا جاییکه حتی بهترین ظروف خود را در پذیرایی از مهمان استفاده میکردند .اشاره بـه
خصلت مهماننوازی ایرانیان یکی از موضوعات پرتأکید در گزارش گوبینـو اسـت .وی
با دقت بسیار در جزئیات به شرح این خصلت پرداخته است .به گزارش گوبینو وجـود
شیرینی و تنقالت از لوازم پذیرایی در فرهنگ ایرانی است« :ما وارد چـادر شـدیم و در
صندلیهایی که در دو سوی یک میز بسیار طویل ـ که روی آن قابهای بزرگ چینی و
ظروف کریستال مملو از انواع شیرینیها و تنقالت چیده بودنـد ــ نشسـتیم» (ص .)39
«ما را در برابـر میـز بزرگـی مملـو از گـل و شـیرینی و تـنقالت نشـاندند» (ص .)83۶
همچنین ،به آوردن قلیان و چای بهعنوان یکی از آداب پذیرایی ایرانیان به کـرات اشـاره
کرده است .29در کا شاه در تهران هم پذیرایی اولیه ،قلیـان و چـای بـوده اسـت (ص
 .)838همچنین ،وی مراحل پذیرایی را بررسی میکند :بـه محـ

اینکـه در جاهایمـان

قرار گرفتیم ،برایمان قلیان آوردند که رسم بر این است که جز چند پُک به آن نمیزنند.
پس از قلیان چای آوردند .سهس قدری گفتوگو کردند و بـاز قلیـان و سـهس قهـوه و
مجدداً قلیان و بهدنبال آن شربت و باألخره برای آخرینبار قلیان آوردند (ص  .)31یکی
دیگر از آداب مهماننوازی ،دادن هدیه به مهمان است .گوبینو به بخشیدن آهو بهعنـوان
هدیه اشاره کرده است« :ما سهچهار بچـه آهـوی پیشکشـی را در بوشـهر جـا گذاشـته
بودیم .این هدیهای است که در ایران بسیار رواج دارد» (ص  .)818نمونۀ دیگر هـدایای
اهالی کازرون است« :اهالی شهر در سراسر روز با ارسال هدایای گوناگون از قبیـل گـل
و میوه ،مهماننوازی خود را نشان دادند» (ص .)883
وظیفۀ آخر میزبان ،بدرقۀ مهمان با احترام و گشادهرویی است .گوبینو بـه ایـن آداب
ایرانیها هنگام خروج وزیر مختار اشاره میکند :حضار از چادر خارج شـدند .جمعیتـی
به عقب رفت .درواقع ،فراشان حاکم آنان را به عقب راندند و اسبهایی را کـه بـهطـرز
باشکوهی زین و یرا کرده بودند ،آوردند  ...پیشاپیش هر یک از سواران یک مهتـر یـا
جلودار میرفت که جل اسب را که با رنـگهـای تنـدی قـالبدوزی شـده بـود ،روی
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 .1- 1آداب پذیرایی و مهماننوازی

جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال _____________________...فرزانهسادات علویزاده و همکار

اعتراف میکنم که همیشه سهاسگزاری عمیقی نسـبت بـهطـرز مهمـاننـوازی در آسـیا
داشتهام؛ زیرا کار خوشایندی نیست که کسی خانهاش را در اختیار مهمانان و کسانی کـه
مثل یک سهاه با بار و بنهاش سفر میکنند ،بگذارد (ص  .)33 - 31در جـای دیگـر نیـز
رضایت خود را از نحوة استقبال ایرانیها بیان میکند« :وقتی قدم به خشـکی نهـادیم از
ترتیباتی که برای استقبال از هیئت سفارت داده بودند ،خوشوقت شدیم» (ص .)39
 .2 - 1تعارفات
به اعتقاد گوبینو ،تعارفات بهعنوان یکی از عادات رفتاری ایرانیان شناخته میشود که در
ابعاد مختلف زندگی ،چه در سطح تعامالت روزمـره و چـه در زمینـههـای گسـتردهتـر
فرهنگی و اقتصادی نمود مییابد .همچنین ،این ویژگی مـیتوانـد نشـاندهنـدة نفـا و
دورویی ایرانیان باشد؛ موضوعی که درک آن برای «دیگری» دشوار و گـاهی غیـرممکن
است و زمینۀ سوءبرداشت را در ارتبا با ایرانیـان فـراهم مـیکنـد .بـه عقیـدة او ،ایـن
خصیصه چنان برای ایرانیان اهمیـت دارد کـه ندانسـتن آن گنـاهی نابخشـودنی اسـت:

تعارف برای ایرانیان بسیار مهم است .هرکس از کشاورز تا شاهزاده پیچیدهترین شـیوه-
های تعارف را میداند .دزدی ،مستی ،دروغگـویی و بـیحیـایی بخشـودنی اسـت؛ امـا
ندانستن تعارفات نابخشودنی است و کمتر کسی پیـدا مـیشـود کـه تعارفـات را ندانـد
(کمالی .)313 :897۶ ،گوبینو تعارفـات معمـول ایرانیـان را هنگـام ورود مهمـان چنـین
توصیف میکند :در صورتیکه مرتبۀ شما بیش از صاحبخانه باشد ،وی شخصـاً مقابـل
در ،به استقبال شما می آید و با آنکه منتظر آمدن شـما بـوده ،انگـار تـازه از کـرة مـریخ
آمده اید ،با حیرتی هرچه تمام تر می گوید :خیلی عجب است چگونه حضرت اشرف بـر
سر لطف و مرحمت آمده است و نوکر حقیر خود را سرافراز نمودید .این احوال پُرسـی
دوسه دقیقه طول می کشد .پس از خاتمۀ آن ،دوباره باید به صاحب خانـه توجـه کنیـد و
مثل اینکه مدت یک سال است که او را ندیده اید ،بگویید که انشاءاهلل «دماغ شـما چـا
است؟» ،میگویـد :از مرحمـت شـما خـوب اسـت .سـهس در ادامـۀ احـوالپُرسـیهـا
صاحبخانه میگوید :امروز خالف شب گذشته هوا بسیار خوب است ،اینطور نیست،
223

Downloaded from cfl.modares.ac.ir at 18:16 IRST on Friday January 15th 2021

شانههایش افکنده بود (ص  .)31گوبینو خود را قدردان مهماننوازی آسیاییها میدانـد:

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

تصدیق میکنند و احیاناً یکی از حاضران می گوید کسی که وجودش شـریف و مقـدس
است ،هرجا برود ،آنجا را رشک بهشت برین خواهد کرد (گوبینو .)83 -89 :8989 ،در
جای دیگر بـه تعارفـات حـاکم بوشـهر اشـاره و آن را تأییـد مـیکنـد« :اگـر اسـتعداد
دریانوردی خانحاکم ضعیف بود ،درعوض قدرت بیان فو العادهای داشت و در اظهـار
تعارفات به وزیر مختار وظیفهاش را به نحو احسن انجام داد» ( .)31یکی دیگر از موارد
کاربرد تعارف ،در تعامل درباریان ایرانی بـا مقامـات اروپـایی اسـت« :امـا مـذاکرات از

خیرمقدم ،تعارفات بیپایان ،پرسشها دربارة سفرمان ،شوخی و خندة زیاد تشکیل مـی-

شد .همهچیز با آنچه دربارة وقار شرقیها در اروپا شنیده بودیم بـهکلـی متفـاوت بـود»
(ص .)833
 .3-1آداب پوشش و انواع آن
گوبینو عالوه بر توجه به پوشش عامه ،به نوع پوشش در موقعیتهای اجتماعی مختلف
نیز توجه کرده است .بنا به گفتۀ گوبینو در سفرنامه ،وی بـه جهـت عالقـه بـه تـاریخ و
فرهنگ ایران ،در پاریس همواره در جشـنهـا از لبـاسهـای ایرانـی اسـتفاده مـیکـرد
(جوانبخت .)93 :8973 ،او در توصیفات خود از طبقـات مختلـف اجتمـاعی ایـران بـه
نحوه و نوع پوشش آنها بهویژه جنس پارچـۀ لبـاسهـا بسـیار توجـه داشـته« :جـوانی
بیستوسه یا بیستوچهار ساله خوشقیافه بهنام میـرزا محمـدخان  ...بـا ظرافـت زیـاد
لباس پوشیده بود که بخش عمدة آن را حریرهای کشمیری تشـکیل مـیداد» (ص .)31
وی پوشش بازرگانان بوشهر را به گدایان تشبیه کرده« :این امر مانع از این نمیشود کـه
این میلیونرها در ویرانههایی که نام بردم زیست کنند و در کوچه و بازار بـا لبـاسهـایی
شبیه به گدایان ظاهر شوند» (ص  .)37گوبینو به نوع و رنگ پوشش زنان در مکانهـای
عمومی اشاره میکند :همه خودشان را در چادرهای وال ،چیـت و بـهنـدرت ابریشـمی
بهرنگ آبی تیره پیچیدهاند که سرتاپایشان را میپوشاند .صورتشان را با قطعـهای پارچـۀ
سفید که زیر چادر پشت سرشان بسته میشود و از جلو تا روی زمین مـیافتـد محکـم
پوشیدهاند .قسمت جلوی این پارچه بـهطـور مشـبک قـالبدوزی شـده تـا بتواننـد از
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مگر به برکت تشریففرمایی شما .چند نفر از بزرگان مجلس این گفته را با صدای بلنـد
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میشود ـ برای پوشاندن سر تا قوزک پای زنان ساخته شده است .یک شلوار گشـاد کـه
وظیفۀ دامن را انجام میدهد میپوشند آن هم فق در موقع خـارج شـدن از خانـه (ص
 .)913 - 918از دیگر لوازم پوشش زنان سـرپایی اسـت :ایـن سـرپاییهـا هرقـدر هـم
کوچک باشد از چرم سخت ساخته شده که کف پاشنهاش مجهز به نعل کوچکی بهقطـر
یک انگشت است و اسلحهای خطرناک بهشمار میآید (ص  .)981پوشش زنـان دالکـی
را مشابه اهالی اوورنی معرفی کرده« :زنان که اصالً حجاب نداشتند و این امر نزد مـردم
روستایی بسیار عـادی اسـت ،قـدری شـبیه بـه اهـالی اوورنـی 21خودمـان بودنـد و در
ساختمان بدنیشان قدرت بیشتری از زیبایی وجود داشـت» (ص  .)889عـرقچین 23نیـز
یکی دیگر از پوششهای ایرانی است« :موهـای بلنـدی داشـتند کـه روی شـانههایشـان
ریخته بود و شبکالههای زرین کوچکی بر سرشان نهـاده بودنـد کـه عـرقچین نامیـده
میشود و در همۀ نقاشیها بر سر زنان ایرانی میتوان دید» (ص .)8۶3
پیشتر اشاره کردیم که ورود به قلمرو «دیگری» گاه مستلزم پنهان کردن اعتقادات
ایدئولوژیک و گرایشهای فرهنگی جهانگرد و رفتار مطابق با فرهنگ «دیگری» است
که یکی از این موارد توجه گوبینو به الزام مقامات سیاسی خارجی به رعایت پوشش
خاص در دربار شاهان است .به گزارش وی مقامات سیاسی در هنگام حضور در دربار
بایستی از یک نوع پوشش خاص مثالً پوشیدن جورابهای قرمز استفاده میکردند:

«پیش از انعقاد عهدنامۀ ترکمانچای ،نمایندگان سیاسی خارجی میباید چنین جوراب-
هایی را که برای شرفیابی به حضور شاه است ،بهوشند» (ص .)838
 1ـ  .1جلوههای هنر
توجه به حوزههای فرهنگی و اجتماعی ایران از سـوی سـیاحان بسـیار متفـاوت اسـت.
گوبینو به موسیقی ،نمایش و تئاتر ایرانی توجه ویژهای داشـته اسـت .از توصـیفات وی
دربارة موسیقی و اشاره به اصطالحات مرتب با آن ،در مییابیم که آشـنایی نسـبیای بـا
سبکهای موسیقی و انواع رقص ایرانی دارد :یکی از رقصهایی که اجرا کردند هراتـی
نام داشت و با آهنگی به همین نام همراهی میشد که بسیار لذتبخش بود .نوازندگان در
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ماورای این روبنده ،بیرون را ببینند و نفس بکشند؛ زیرا این حجاب ـ کـه چـادر نامیـده
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میشود .دیگری تنبـک و سـومی سـنتور مـیزد (ص  .)871 - 8۶3اگـرچـه او رقـص
آسیاییها را عموماً جذاب میداند« :آسیاییها عموماً در حرکات بدن بانمـک و ظریـف
هستند .این امر در مورد ایرانیان و بهخصوص کودکان صد مـیکنـد» (ص )8۶3؛ امـا
گاهی از رقاصی ایرانیان انتقاد هم کرده :رقاصان بدون شک مهارت زیادی نداشتند؛ ولی
چون معیـاری بـرای مقایسـه نداشـتیم ،نمایششـان بـهنظرمـان جالـب آمـد (ص .)8۶3
اظهارنظر گوبینو دربارة موسیقی نظامی ایرانی درخور تأمل است .وی به استفادة ایرانیان
از ابزارهای موسیقایی اروپایی برای اجرای موسیقی ایرانی اشاره کـرده و آن را تقلیـدی
ناشیانه دانسته است .نوازندگان موزیک نظامی قدری بیتجربه با آالت موسیقی اروپائی،
شروع به نواختن آهنگهایی کردند کـه مسـلماً ایرانـی نبودنـد (ص  .)39او بـه وجـود
نوازندگان در ایالت چادرنشین هم اشاره میکند :در ایالت نوازندگانی وجود دارند کـه
از طبقۀ نجیبزادهاند و اینکار را در محی خودشان انجام میدهند و معمـوالً شغلشـان
موروثی است .آنان مورد احترام زیاد هستند و آهنگهای فارسی و ترکی را میخوانند و
مینوازند .از میان آهنگهای مزبور دوتای آنها ارزش زیادی دارد؛ کرم و کوراغلـو کـه
مورد عالقۀ مردم هستند (ص  .)927او مقایسهای میان موسیقی فارسی و موسیقی ترکی
میکند .بهنظر وی موسیقی ترکی بسیار قـویتـر و هیجـانانگیزتـر از موسـیقی فارسـی
است؛ اما موسیقی فارسی علمیتر و از نظر ترکیب آهنگها ،مرغوبتر است؛ ولـی هـر
دوی آنها از اصول مشترکی پیروی میکنند .ترانهسرایی نیز مورد توجه ایرانیـان اسـت؛
ولی ترانهها باید جدیـد باشـند .بسـیاری از ترانـههـا طنزآمیـز و بیشـتر سیاسـی اسـت
(همانجا).
گوبینو عالوه بر موسیقی ،به هنرهای نمایشی نیـز توجـه کـرده کـه یـک نمونـۀ آن
نمایش کمدی با لهجۀ اصفهانی است« :دستهای بازیگر ،یک صحنه از زندگی مردم را بـا
لهجۀ اصفهانی بازی میکردند» (ص  .)871نمونۀ دیگر ،اجرای نمایش پانتومیم با عنوان
«روز یک زن زیبا» است؛ ابتدا زن جوان با شوهرش دعوا میکنـد ،سـهس خـوشخلـق
میشود ،بعد قهر میکند و آنگاه لباس میپوشد و برای دیدار یکی از دوستانش به خانـۀ
او میرود .میتوان حدس زد که چنین موضوعی باید چهقدر طنازی زنانه را نشان بدهد
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گوشهای روی زمین نشسته بودند .یکی از آنان نوعی ماندولین مینواخت که تار نامیـده
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هم در مقایسه با نمایشهای مذهبی هیچ است که مشـهورترین آنهـا تعزیـه اسـت کـه
طوالنی بودنش مسئلهای نیست؛ زیـرا ایرانیـان هرگـز از شـنیدن مصـیبتهـای مقـدس
محبوبشان خسته نمیشوند .او حتـی اروپاییـانی را هـم دیـده اسـت کـه از دیـدن ایـن
نمایشها اندوهگین شده بودند .او تعزیه را نوعی تئاتر بهسبک یونـان باسـتان مـیدانـد
(ص  .)923 - 928نقالی نیز از آن دسته از هنرهایی است که ایرانیان به آن عالقه دارند.

نقالی صرفاً شامل شاهنامه و داستانهای حماسی نیست؛ بلکه نقاالن دورهگـرد داسـتان-
های هزارویکشب و حکایتهایی که کنایههایی به رباخواران و زنان داشـته باشـد ،بـا
شعر و گاهی با آواز برای مردم میخواندند (ص .)928
از نظر گوبینو نقاشی در ایران در حال انحطا است .ایرانیان این مطلب را احسـاس
میکنند و به همین جهت در جستوجوی کارهای قدیمی هستند و بهای گزافـی بـرای
آنها میپردازند .همچنین ،از مدتها پیش گراوورها 2۶و تصاویر باسمهای 27اروپـایی را
در ایران کهی میکنند .این تصاویر بهخصوص تصویر صحنههای مـذهبی بـر قلیـانهـا،
قلمدانها و آینهها دیده میشود .درمقابـل ،ایرانیـان عالقـۀ خاصـی بـه طراحـی دارنـد.
حاضرند معادل پانصد فرانک و حتی بیشتر برای یک سطر که بهدست استادان قدیمی از
قبیل امیری یا درویش نوشته شده باشد ،بهردازند؛ اما امیری از همه مشهورتر است (ص
 .)927هنر دیگر ایرانیان آتشبـازی اسـت کـه گوبینـو آن را در مقایسـه بـا آتـشبـازی
اروپاییان برتر معرفی کرده است .در اروپا آتشبازی نمایشی تئاترگونه است؛ ولی هرگز
بین حضار هیجان شدید بهوجود نمیآورد .در ایران که آتشبازی بسیار فراتر از کشـور
ما رفته ،مانند گاوبازی در اسهانیا مـردم را بـه هیجـان مـیآورد (ص  .)831بـه نظـر او
ایرانیان آتشبازی میکنند« :ثروتمندان با تفصیل و فقرا با سادگی آن را برگزار میکننـد؛
ولی همه نسبت به این کار عالقه دارند» (ص .)838
 1ـ  .1معماری و شهرسازی
گوبینو به موضوعات مربو به حوزة شهر و شهرسازی و بهطور کلی معمـاری بناهـای
ایرانی عالقهمند بوده است .گزارشهای او در این حوزه بر پایۀ مشـاهداتش از سـاختار
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(ص  .)871اگرچه به گزارش گوبینو هر لذتی هم که اینگونه نمایشها داشته باشد بـاز
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است .اطالعات حاصل از این گزارشها را میتوان در چهار دسته تقسیمبندی کرد:
 .1-1-1معماری شهری
خانههای بوشهر به «کلبه» و «النه» مانند شده که فاقد هویت سبکی است« :بیشتر خانهها
محقر و مفلوک هستند .در هر قدم با کلبهها و النههایی که از برگ درختان نخـل تعبیـه

شده روبهرو میشویم که به هیچ سبک معماری تعلق ندارند» (ص  .)3۶معماری خانـه-
های برازجان خشتی و گلی توصیف شده است« :انبوهی خانههای خشت و گلی اسـت

که نسبتاً خوب بنا شدهاند و بیش از یک طبقه ندارند؛ ولـی گـاهی نیـز اتـاقی در طبقـۀ
فوقانی دارند که باالخانه نامیده میشود» (ص  .)813معماری قم بـه سـبک روسـتایی و
معماری شهر یزدخواست به کندوی عسل تشبیه شده است :شهری است که به کنـدوی
زنبور عسل شباهت دارد .هر چهار طرف آن دیوارهایی دارد کـه تـا ارتفـاع نسـبتاً زیـاد
چیزی جز صخره نیست .این خانهها را با سکوهایی با هم مربو ساختهاند .اینها روی
همدیگر انباشته و مانند کلیسای بزرگی زیر آسمان سر برافراشته و مثل یک شـبهجزیـره
پیشآمدگی دارد .تمام شهر یکهارچه از صخره و خاک اسـت و یـک راه ورودی بیشـتر
ندارد (ص .)818
 .2-1-1معماری روستایی
معماری روستایی ایران با دو چهرة کامالً متفاوت توصیف شده است .برخی از روستاها
مثل دالکی مجهزند و معماری نسبتاً زیبایی دارند :دالکـی دهـی زیبـا و نسـبتاً ثروتمنـد
است .خانههایی که بر پا هستند وضع خوبی دارند .بسـیاری از آنهـا از سـنگ سـاخته
شدهاند که در ایران بسیار کمیاب است .خانههای دالکی اتا های بسیار بزرگی دارند که
یک بخاری دیواری بهشکل تنور گرد در وس آن قرار می گیرد و دود از سـوراخی کـه
در سقف تعبیه شده خارج میشود ( .)889 - 882خانههای دشت ارژن (ارجون) ماننـد
قلعههای نظامی مجهزند و برج و بارو دارنـد (ص  .)821شـورجه روسـتایی تماشـایی،
ولی ویرانه است با نوعی حصار کوتاه خشت و گلی در وضع بسیار بـد ،ولـی ظـاهری
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روستاهای ایران و مانند کردن آنها به بعضی از روستاهای اروپا قابل تأمل است.
در قوامآباد چادرهایمان را در کنار یک گندمزار و در وس مرغزاری زیبـا در برابـر
یک ده فقیر برپا کرده بودند .درست بگویم ،کلبهها بهقدری مفلوک بودند که انسان
خودش را در جوار یکی از دهات ایرلند یا ایالت مَن 28فرانسه تصور میکـرد (ص
.)819

 .3- 1– 1معماری آثار باستانی

بنای «عالیقاپو» از منظر گوبینو به یک کاله فرنگی با ابعاد بزرگ شباهت دارد کـه مـی-

تواند اصناف مختلف مردم را در خود جـای دهـد .23معمـاری چهـلسـتون را تقلیـدی
هنرمندانه از سبکهای معماری غیرایرانی میداند .در اینجا با مشـاهدة ایـن تنـوع زیـاد،
بیش از هر جای دیگر میتوان فهمید که ایرانیان در هیچ زمانی در زمینۀ هنری چیزی را
ابداع نکرده؛ بلکه توانستهاند از دیگران اقتباس کننـد؛ کوچـکتـرین جزئیـات را از یـاد
نبرند و دستاوردهای خود را در مجموعهای چنـان بـههـم پیوسـته بیامیزنـد کـه گـویی
خودشان مبتکر آن بودهاند ،بهطوری که اگر تجزیه و تحلیل خالف آن را ثابت نمیکرد،
میشد دربارة اصالت آن سـوگند خـورد (ص )8۶8؛ امـا طـرح فرشـینههـای گـوبلن

91

فرانسوی را تقلیدی از نقاشیهای چهلستون میداند :بیشترشـان صـحنههـای جنـگ را
مجسم کردهاند .از لحاظ رنگآمیزی دارای زیبایی بیچون و چرایی هستند .از نظر طرح
و ترتیب پیکرها تقریباً مکمل سبک فرشـینههـای قـدیمی اسـت یـا درسـتتـر بگـویم
فرشینههای گوبلن ما از آنها تقلید شده اسـت کـه مـن ریشـۀ آنهـا را در اوایـل عهـد
ساسانیان میدانم (ص  .)8۶8گوبینو بهشـرح جزئیـات بنـای بـرج کبوترخانـۀ اصـفهان
پرداخته است ،آنها را کموبیش به اندازة برج بزرگ یک قلعه میسازند .قسمت تحتانی
آن دارای خطو پیچدرپیچ تزئینی است که یک کار زرگری واقعی بهشمار مـیرود کـه
خشت و گلی است .روی آن چینههای آجری قرار دارد که بنا بر سـلیقۀ صـاحبانش بـا
بوالهوسی ترتیب یافته است و در قسمت فوقانی آن هرمی دارد با سـورا هـای متعـدد،
قرینۀ همدیگر که النۀ کبوتران است (ص .)831 - 813
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دلهــذیر (ص  .)817از ســوی دیگــر ،توصــیف وی از وضــعیت نامناســب برخــی از
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گوبینو به معماری مساجد و امامزادهها ،مدارس ،کاروانسراها و کا هـا و عمـارتهـای
اشرافی توجه خاصی دارد .معماری مسجد شاه اصـفهان عظـیم و باشـکوه اسـت .گنبـد
کاشیکاری آبی آن نقشهـای اسـلیمی زرد زیبـای کـم نظیـری دارد (ص  .)8۶1گنبـد
کاشیکاری وجه اشتراک بسیاری از اماکن مذهبی ایرانـی اسـت .امـامزاده شـورجه هـم
گنبد کاشی سبز و دیوارهای گلی زرد دارد که طبـق معمـول درون آن بـا بشـقابهـای

رنگی تزئین شده است (ص  .)817معماری مدرسۀ مادر شاه ،چنان گوبینـو را شـگفت-
زده کرده که ندانستن نام سازندة آن برای وی تأسفبار است« :طرح آن مرکب از برگ-

های درهم پیچیده و حروفی به سبک عربی است ،بهنحوی که انگیزة اصلی از تـزئین را
بهخوبی بیان میکند .متأسفم که نام سازندة این شاهکار باذو و بااسـتعداد را بـهخـاطر
ندارم» (ص  .98)837در توصیف کاروانسرایی مـینویسـد :در مهیـار یـک کاروانسـرای
قدیمی را دیدم که ابعاد باشکوهی داشت .در وس یک حیا بزرگ صفحۀ چهارگوشی
است و چاروادارها در آن اترا میکنند .معموالً این صفهها خشتی و آجری است؛ ولـی
در مهیار از سنگ خارا بود (ص .)838
گوبینو تفاوتهای میان سبک معماری بناهای مختلف ایرانی را دریافته است .کا ها
و عمارتهای اشرافی همواره از نظر وی تفاوتهای مشهودی بـا سـایر بناهـای سـنتی
داشته است .بهویژه وی بناهای جدیدتر را متأثر از معماری اروپـایی مـیدانـد .اقامتگـاه
نمایندة انگلستان ،معاون ،پزشک ،وابستگان ،سهاهیان و افسران وی کـه یـک شـهرک را
تشکیل میداده ،نسبت به سایر بناها درای وضعیت مطلوبتری است ،در سراسـر شـهر،
حتی با احتساب اقامتگاه حاکم ـ که بیش از سایر ابنیه ارزش نداشت ـ تنهـا محلـی کـه
دارای وضعی آبرومند بود ،اقامتگاه نمایندة مقیم انگلستان بود (ص  .)38حتی امکانـات
و معماری آن به شیوة اروپایی بود :برای نمایندة مقیم ،یک خانۀ زیبـای یـک طبقـه بـه
سبک اروپایی بنا شده که جلوی آن ایوانی با ستونهای زیبا بود .یک خانۀ ظریف دیگـر
برای معاونش و اقامتگاهی بـرای پزشـک و سـایر وابسـتگان ،دو حیـا خلـوت ،یـک
محوطۀ وسیع که دورتادور آن را ساختمانهای خدمه و طویله فرا گرفته بـود و مکـانی
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 .1-1–1معماری بناهای خاص
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معماری تاالرها در تهران تلفیقی از سبک اروپایی و ایرانی است.
در طبقۀ همکف عمارت اصلی ،تاالری واقع شده که سه پنجره بـه سـبک اروپـایی
رو به حیا دارد و در دو سوی آن کاله فرنگی دارد که تاقچههـای آن بـا مقـرنس
تزئین کاریهای باب سلیقۀ ایرانی تزئین شده است (ص .)837

کاربرد سبک معماری اصیل ایرانی در بنای کا ها تحسین گوبینو را بـر مـیانگیـزد.
بهنظر وی بنای کا شیراز با آنچه تا آن موقع در ایران دیده ،متفـاوت اسـت .در وسـ
باغ در آبنمائی که کف آن با کاشی فرش شده بود ،نهر عریضـی جـاری بـود و در دو
سوی آن دو باغچۀ گلکاری و دو جادة اصلی قرار داشت که جادههای فرعی باریـکتـر
آن را قطع میکردند .این منظره به صحنۀ تئاتر بزرگی شباهت داشت .درون تاالر بـزرگ
کا را حوض مرمرینی تـزئین مـیداد .دیوارهـا پوشـیده از نقاشـیهـای بـزرگ شـامل
تصاویر تمامقد شاهزادگان فتحعلیشاه بود .در انتهای آن ،عمارت اندرونی قـرار داشـت
که مثل تاالر بزرگ با نقاشیهای دیواری تزئین شده بود .در سقف آن عالئـم مـاههـای
دوازدهگانه را کشیده بودند .این نوع معماری که سبک ایرانی است ،اصوالً بسیار شـاد و
مناسب آبوهوای کشور است (ص .)823
تجهیزات بناها نیز از نظر گوبینو دور نبـوده اسـت .از آن جملـه ،اشـاره بـه سیسـتم
خنک کننده در مناطق جنوب ایران که مشابۀ آن در تاریخ بیهقی با عنوان «خـیشخانـه»
یاد شده است و حتی امروزه در منطقۀ سیستان هم چنـین سیسـتمی بـا نـام «خارخانـه»
وجود دارد.
سه اتا تاریک داشت که در ورودی آن با برگهای وتیوه 92مسـدود مـیشـد کـه
میبایست هر لحظه رویشان آب بهاشند .با این کار هوای درون اتا ها قدری خنک
میشد (ص .)81۶

این توصیف مربو به اقامتگاه تابستانی انگلیسیهاست که در مسیر بوشهر به شیراز
قرار داشت .وی مشابه این مورد را در برازجان هم دیـده و بـه آن اشـاره کـرده اسـت.
عالوه بر چادرها ،اقامتگاهی کامالً راحت برایمان درست کرده بودند و آن کلبـهای بـود
که با خار تعبیه شده بود که به آن خارشتر میگویند .مرتب روی کلبه آب میپاشیدند و
درون آن خنکای مطبوعی داشت (ص  .)813درمجموع ،معماری ایرانی آنچنـان توجـه
211

Downloaded from cfl.modares.ac.ir at 18:16 IRST on Friday January 15th 2021

برای اقامت سهاهیها و افسرانشـان مجمـوع ایـن شـهرک را تشـکیل مـیداد (ص .)38
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را ادامه بدهد ،احتماالً میتواند به اسرار ریشههای هنر بیزانس و عرب نیز پی ببرد .ایـن
اظهارنظر کامالً در تضاد با گفتۀ پیشین وی در ارتبا با تقلید معماری ایرانی از اروپـایی
است .در جایی دیگر ایران را مانند کورهای میداند کـه افکـار و اختراعـات کشـورهای
دور و نزدیک را میگیرد و درهم میآمیزد و از مجموع آنها شاهکارهایی بهوجود می-
آورد (ص .)8۶8
 .3 - 3 -7تفکرات خرافی
گوبینو به خرافات و موهومات رایـج بـین مـردم ایـران توجـه کـرده اسـت .اشـاره بـه
فریبکاری راهزنان بختیـاری و زودبـاوری اهـالی روسـتا ،از جملـۀ ایـن مـوارد اسـت.
(راهزنان) اگر قند و الجورد به دستشان بیفتد به کنـار نهـری مـیبرنـد و یکـی از بـین
خودشان را به ده بعدی میفرستند که روستاییان را جمع کند و بگوید ،در نتیجـۀ لطـف
و کرم فالنخان بختیاری ،خواهید دید که بهزودی در این جـوی رنـگ آبـی و شـربت
جاری خواهد شد .اینها مال شماست .دالوری و بزرگواری این مردان را ستایش کنیـد
(ص  .)887نمونۀ دیگر مربو به اعتقاد خادم امامزادة روستای «سوه» دربارة ماهیهـای
امامزاده است« .این ماهیهای اهلی و خوشخلق متعلـق بـه حضـرت هسـتند و هرگـز
کسی به آنها دست نمیزند» (ص .)871
وی اعتقادات برخی از فر صوفیۀ ایران را خرافات میدانـد کـه ریشـهیـابی آنهـا
بسیار دشوار و در مواردی ناممکن است :گروه مهمی از صوفیان خدایی را مـیشناسـند
که به امور دنیوی کاری ندارد؛ ولی به وجود اجنۀ خـوب و بـد ،جـادوگران ،رمـاالن و
استحالۀ فلزات و تبدیل مس به طال اعتقاد دارند .بسـیاری از ایرانیـان پیـرو ایـن عقایـد
هستند و همیشه عدهای دوروبرشان را گرفتهاند (ص  .)291گوبینو در فصلی مفصل بـه
معرفی انواع فر مذهبی و صوفیانه در ایـران و رسـوم و باورهـای آنهـا مـیپـردازد و
برخی از آنها را فانتزی و خرافه میداند؛ ازجمله مراسم قربانی در بین فرقـۀ اهـل حـق
که گوشت قربانی را باید به سایر اعضای اهل حق بدهند و اگر از ایشان کسی نبـود بـه
علیاللهیها میدهند و اگر آنها هم نبودند باید به سگ و گربه بدهند؛ اما حق ندارند از
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گوبینو را جلب کرده که وی آن را شاهکاری میداند که اگر کسی مطالعه در این رشـته
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نیستند؛ اما خالف مسلمانان نسبت به اعضـای فرقـۀ دشـمنی و بـدخواهی ندارنـد (ص
 .)233در دهان گذاشتن زغال گداخته ،خوابیدن روی آتش ،داخل تنور شدن و افکنـدن
زنان و کودکان از فراز صخرة بلند بدون آنکه کوچکترین آسیبی ببینند ،از دیگر کارهای
شگفتی است که وی در توصیف این فر به آنها اشاره میکنـد .99وی مـینویسـد :نـه
تنها اهل حق این حکایتها را با ایمان عمیق برایم نقل کردهاند؛ بلکه مسلمانان نیز ادعـا
میکنند شاهد چنین وقایعی بودهاند .با این همه ،در میـان مؤمنـان اشـخاص دیربـاوری
وجود دارند و شنیدهام که بعضی از مؤمنان اهـل حـق ایـنگونـه اعمـال و معجـزات را
«شارالتانبازی» نامیدهاند (ص .)2۶8
 .1نتیجه
سفرنامهها بهدلیل محتوای اجتماعی و فرهنگی خود دارای اهمیت بسیاری هستند.
حاصل این پژوهش نشان میدهد که گوبینو درک باالیی از جامعۀ ایران در دورة قاجار
داشته است .وی در گزارش خود از سفر به ایران با دقت چشماندازهای متنوعی از
آداب و رسوم و جنبههای مختلف فرهنگ ایرانی را بررسی و تأمل کرده است .گوبینو

از میان جلوههای فرهنگ عامه به موضوعاتی چون سبک معماری و بناها ،آداب مهمان-
نوازی و تعارفات ،هنرها ،آداب پوشش بیشتر توجه کرده است .در کنار این موارد،
گوبینو به موضوعاتی چون تفکرات عامیانه و باورهای خرافی نیز اشاره کرده است.
تأکید گوبینو بر موارد ویژهای از نحوة زندگی ایرانیان و بر برشهای خاصی از
واقعیتهای پیرامون وی نشاندهندة جهتگیریهای فکری و نوع عالیق وی در
برخورد با فرهنگ ایرانی است .با تأمل در گزارش وی به آسانی در مییابیم که آنچه در
روایت او منعکس میشود ،حاصل گزارش سیاح از آنچه میبیند ،در کنار تأثیری است
که در نتیجۀ ذهنیت اروپایی وی در برخورد با فرهنگ غیراروپایی ایجاد میشود .به
عبارت دیگر ،تقابل میان «منِ» اروپایی و «دیگریِ» شرقی زیربنای تفکرات و توصیفات
وی از وجوه مختلف زندگی و آداب و رسوم ایرانیان است .به همین دلیل ،گوبینو در
جایجای سفرنامۀ خود با دقت ،ویژگیها و زوایای زندگی ایرانیان را با زندگی
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گوشت قربانی به مسلمانان چیزی بدهند؛ زیرا اگرچه این حیوانات از نظر جسمانی پاک

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

با برتری نمونۀ اروپایی خاتمه مییابد .بررسی صورت گرفته نشان میدهد که گوبینو در
اشارات تصریحی و ضمنی خود ،جلوههای مختلف فرهنگ ایرانی را در ذیل دو دسته

عناصر فرهنگی مثبت و عناصر فرهنگی منفی تقسیمبندی کرده است .وی در قضاوت-
هایی شخصی بسیاری از آداب مهماننوازی ایرانیان را جزو محسنات فرهنگی ایرانیان

محسوب کرده است .این در حالی است که مثالً از آن رو که خصیصۀ تعارفات برای
اروپاییان ناشناخته و در بسیاری موارد گمراهکننده است ،در شمار معایب فرهنگی
قلمداد میشود یا معماری روستایی ایرانیان هم در گزارش گوبینو با دو چهرة کامالً
متفاوت توصیف شده است .این نگاه دوگانه همانطور که اشاره شد در بیشتر
توصیفات گوبینو از عناصر فرهنگی ایرانی مشاهده میشود .همچنین ،گاهی در
گزارشهای وی تناق

گوییهایی مشاهده میشود .وی در مواردی یک خصیصۀ

فرهنگی را با مطلقگویی به همۀ ایرانیان تعمیم میدهد که این موارد با توجه به اهداف
سیاسی گوبینو در مقام یک سفیر اعزامشده قابل تأمل است.
پینوشتها
1. Josef Arthur de Gobineau
2. Bordeaux
3. Tocqueville
 .1ن.ک به بزرگمهری.813 :8989 ،
5. Les Religions et les philosophies dans l'Asie centrale
6. Essai sur l'inégalité des races humaines
7. Histoire des Perses
8. Trois ans en Asie
9. Voyage à Terre-Neuve
10. Adélaïde
11. Nouvelles asiatiques
12. Souvenirs de voyage
13. Le prisonnier chanceux
14. Ce qui est arrivé à la France en 1870
15. La Troisième République française et ce qu’elle vaut
16. Lord Curzon
17. Alexis de Tocqueville
 .88ن.ک به اشراقی و نظاممافی.8932 ،
19. Ethnocentrism
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اروپاییها مقایسه و به تفاوتهای میان آنها اشاره میکند ،مقایسهای که در بیشتر موارد

جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال _____________________...فرزانهسادات علویزاده و همکار

 .23ن.ک .به گوبینو.837 - 83۶ :8989 ،
24. Auvergne
 .23عرقچین نوعی کاله است از جنس نخ یا ابریشم که به آن «توبی» هم میگویند و زیر دستار پوشیده
میشود و از سنتهای قدیمی و اسالمی برای پوشاندن سر است.
 .2۶چا

گراور سیستمی است که بر اساس انتقال جوهر مخزن جوهر به کاغذ شکل میگیرد.

 .27قالبی است که برای تولید طرحهای رنگی و نقوش روی پارچه استفاده میشده است.
28. Maine
« .23عالیقاپو یک کاله فرنگی با ابعاد بزرگ است که میتوانست درباریان ،افسران ارشد ،روحانیون
بزرگ ،سفرای بیگانه و رؤسای عشایر را در خود جای دهد» (ص .)8۶1
 .91ژان گوبلن تاجر و صنعتگر فرانسوی در قرن پانزدهم با راهاندازی کارگاههای رنگرزی بهشهرت
رسید .وی برای اولینبار اقدام به دایر کردن کارگاه گوبلنبافی کرد .در دورة هنری دوم ،گوبلنبافی
رو به اوفول گذاشت و در دورة هنری چهارم دوباره افرادی جدیدی در حرفۀ رنگرزی و بافندگی
به این کار مشغول شدند.
 .98در توصیف مدرسۀ کاشان مینویسد :امتیاز مدرسه این است که به تازگی بنا شده است و معماری
خوب و عجیبی دارد (ص .)883
 .92نوعی گیاه هندوستان و مناطق حاره که ریشۀ آن معطر است و برای حفظ پوست و لباس پشمی از
آفت حشرات بهکار میرود (ص .)81۶
 .99ن.ک به گوبینو.2۶1 - 238 :8989 ،

منابع
 اشراقی ،احسان و منصوره نظاممافی (« .)8932خطاهای کنتدو گوبینو» .نگین .ش .811صص .98 – 99

 -بزرگمهری ،مجید (« .)8989گوبینو و ایران» .تاریخ رواب

خارجی .ش .21صص - 819

.888
 جوادی یگانه ،محمدرضا (« .)8938ایرانیای که بود ،ایرانیای که هست :درآمدی بر نگاهگوبینو به ایرانیان و زمینههای شکلگیری آن» .جستارهایی در جامعهشناسی تاریخی .س .8
ش  .2صص .79 - 13

 جوانبخت ،مهرداد ( .)8973ایرانی از نگاه انیرانی :خلقوخوی ایرانیان از نگاه سیاحان.اصفهان :آموزه.
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20. Fynones Morys
21. Phantasm-words
22. Folklore

سال  ،7شمـارة  ،28مهر و آبان _________________________8938دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

 سههری ،سهیده (« .)8939بررسی مقایسهای بازتاب فرهنگ و رسوم ایرانیان عهد صفوی درسفرنامههای شاردن و تاورنیه» .تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی .ش  .22صص
.831 - 8۶8
 شاهمحمدی ،خدیجه و همکاران (« .)8933فرهنگ عامۀ ایرانی در سفرنامۀ ابن بطوطه».فرهنگ و ادبیات عامه .س  .1ش  .88صص .879 - 839

 شیبانی ،ژان (« .)8939داستانهای آسیایی و نقد ادبی» .دانشکدة ادبیات و علوم انسانیدانشگاه تهران .س  .28ش  .1صص .11 - 99
 علویزاده ،فرزانه سادات (« .)8939تصویر ایران و ایرانی در سفرنامۀ ژان شاردن ،تأملی درانگارهآفرینی و کلیشهها در ذهنیت سفرنامهنویس» .جستارهای ادبی .س  .1۶ش  .1صص
.871 - 817
 فارسیان ،محمدرضا و سمیه خبیر (« .)8937بررسی تطبیقی زنمدارانۀ قصههای هزارویک-شب و داستانهای آسیایی گوبینو» .پژوهشهای ادبیات معاصر جهان .ش  .2صص – 183
.318
 فهیم کالم ،محبوبه و همکاران (« .)8932تطبیق نگاه موریه و گوبینو به ادبیات و هنر درایران» .مطالعات تطبیقی .س  .7ش  .23صص .833 – 893
 کریمی ،علی (« .)898۶بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامههای عصر صفوی وقاجاری» .مطالعات ملی .س  .8ش  .8صص .۶2 - 98
 کمالی ،حسین (« .)897۶ایران در مکاتبات گوبینو با توکویل» .ایرانشناسی .س  .3ش .9صص .381 - 131
 گری ،مارتین ( .)8982فرهنگ اصطالحات ادبی در زبان انگلیسی .ترجمۀ منصورهشریفزاده .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 گوبینو ،کنت ژوژف آرتور ( .)8939نامههای کنت دو گوبینو و آلکسی دو توکویل .ترجمۀرحمتاهلل مقدم مراغهای .تهران :ابنسینا.
 گوبینو ،ژوزف آرتور ( .)8989سه سال در آسیا .ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی .تهران:قطره.
 ـــــــــــــــــــ (بیتا) .مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی .ترجمۀ همایون فرهوشی.بیجا :بینا.
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 -سبزیان ،سعید و میرجاللالدین کزازی ( .)8988فرهنگ نظریه و نقد ادبی .تهران :مروارید.

جلوههای فرهنگ عامه در سفرنامة سهسال _____________________...فرزانهسادات علویزاده و همکار

پایاننامۀ کارشناسی ارشد ایرانشناسی .دانشگاه شهید بهشتی.
 مصلح ،علیاصغر (« .)8988گوبینو و کربن در ایران» .فرهنگ .ش  18و  .12صص - 93.۶1
 موسوی دالینی ،جواد و همکاران (« .)8933تحلیلی بر مردمنگاری جامعۀ ایرانی عصر صفویبه روایت سیاحان فرنگی» .مطالعات تاریخ فرهنگی .س  .7ش  .28صص .832 - 829
 مهاجر ،مهران و محمد نبوی ( .)8988واژگان ادبیات و گفتمان ادبی .تهران :آگه. ناطق ،ناصح (« .)89۶1ایران از نگاه گوبینو» .نامۀ فرهنگ .ش  .93صص .217 - 838 نانکت ،التیشیا (« .)8931تصویرشناسی به منزلۀ خوانش متون نثر معاصرفرانسه و فارسی».ترجمۀ مژده دقیقی .ویژهنامۀ ادبیات تطبیقی نامۀ فرهنگستان .د  .2ش  .8صص - 811
.883
- Bassnett, S. (1993). Comparative Literature: A Critical Introduction.
Oxford: Blackwell.
- Bronner, S. J. (2007). Meaning of Folklore. Analytical Essays of Alan
Dundes. Logan. Utah: Utah State University Press.
- ICOMOS (1999). "Charter on the Built Vernacular Heritage". Ratified by
the ICOMOS 12th General Assembly. Mexico.
- Nas, Peter J. M. (2002). “Masterpieces of Oral and Intangible Culture:
Reflections on the UNESCO World Heritage List”. Current
Anthropology. Vol. 43. No. 1. pp. 139-148.
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 مجتهدی ،کریم (« .)8988فلسفههای ایرانی  -اسالمی به روایت کنت دو گوبینو» .تاریخمعاصر ایران .س  .۶ش .29
 مزیدی ،ناهید ( .)8932بررسی آرای کنت ژوزف آرتور دوگوبینو دربارة ایران با توجه بهآثارش و نقش سیاسی وی بهعنوان سفیر فرانسه در ایران عصر ناصرالدین شاه قاجار.

Downloaded from cfl.modares.ac.ir at 18:16 IRST on Friday January 15th 2021

Culture and Folk Literature_________________Year. 7, No. 28, Oct & Nov 2019

Aspects of folk culture in “Three Years in Asia”: A
travel book by Joseph Arthur Gobino
Farzāneh Sadāt Alavi Zādeh1 * . Omid Vahdāni Far 2
1.
2.

Professor of Persian Language and Literature- Bojnourd University- Iran.
Professor of Persian Language and Literature- Bojnourd University- Iran.
Received: 28/05/2019

Received: 14/09/2019

Abstract
The purpose of this study is to examine the effects of folk culture in
Joseph Arthur Gobino's travel book entitled “Three Years in Asia” ,
based on the content analysis method in which he tries to divide these
effect in six categories of hospitality, compliments, customs and types,
Iranian art, architectural and urban features and the story of his trip to
Iran. Superstitious thoughts were also studied and analyzed. The result
of this study shows that although in his account of his trip to Iran
Gobino was able to provide a detailed account of Iran's morality and
behavior patterns, it would be impossible not to ignore the contrast
between the European “I " and the oriental “other” that underlies his
thoughts and descriptions of different aspects of Iranian life and
customs. Conflicts that have a direct impact on the spectator's mind
with the other and with what belongs to his territory, followed by his
reports and descriptions.
Keywords: popular culture, travel narrative, Gobino, three years in
Asia, Qajār era.
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