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ــار،.را.از.میان.ما.در. ــتاد.بزرگ.و.عزیز،.ایرج.افش اگر.روزگار.اس

ــته.گوش.نواز. ربود،.ولیکن.آوای.او.و.زبان.گویای.قلمش.پیوس

جان.های.ماست:.

پرواز.را.به.خاطر.بسپار

ــت!. ــده.مردنی.اس پرن

............................................)فروغ(

ــار.چه.باید.بگویم،.اما.مشکل. ــادروان.افش می.دانم.که.دربارۀ.ش

ــه.در.فرصتی. ــم.چگونه.بگویم.و.چگون ــت.که.نمی.دان این.اس

ــگاری.این. ــۀ.کارهای.مردم.ن ــی.در.زمین ــه.ای،.مطلب 10دقیق

شخصیت.علمی.کم.نظیر.بیان.کنم.

ــی.متفاوت.با.دانشمندان.و. ــمند.و.ایران.شناس افشار.دانش

ــنخی.دیگر.بود..او.با. ــان.دیگر.ما.بود..او.از.تبار.و.س ایران.شناس

مردم.بود.و.در.میان.مردم.شهری.و.روستایی،.کوهی.و.بیابانی،.

ــواد.و.بی.سواد،.می.زیست.و.با. ــتی.و.کویری،.باسواد.و.کم.س دش

ــرپناِه..ویرانه.ای.می.نشست.و.می.خورد. آن.ها.در.هر.بیغوله..و.س

ــل.و.خودی.و. ــی.زد.و.آنچه.معارف.اصی ــد.و.گپ.م و.می.خوابی

ــزرگ.می.آموخت..دانش.و.آگاهی.و. ــی.بود،.از.کوچک.و.ب وطن

ــترده.و.ژرف.بود.که.او. ــی.او.چنان.گس جهان.بینی.و.ایران.شناس

را.قادر.می.کرد.چیزهایی.را.ببیند.و.دریابد.که.از.دیدگاه.دیگران.

پنهان.و.پوشیده.مانده.بودند..

ــه.و.تاریخ.و.فرهنگ.ایران. ــرو.به.جامع او.نگاهی.نو.و.پیش

ــت.و.با.گرایشی.مردمی.و.نگرشی.مردم.شناسانه.به.میراث. داش

ــفاهی.و.فرهنگ.مردم. ــوب.ایرانیان.و.تاریخ.ش ــی.مکت فرهنگ

می.نگریست..همۀ.کوشش.و.اندیشۀ.او.برقرارکردن.پل.ارتباطی.

ــته.و.ایران.زمان.حال.و.میان.فرهنگ.کهن.و. میان.ایران.گذش

ــگ.امروزی.مردم.ایران.بود..فرهنگ.و.تمدن.ایران.امروز. فرهن

ــه.منِد.فرهنِگ.گذشتۀ. ــازه.های.استوار.و.ریش را.برآمده.روی.س

ــرا.و.نگرش.ایران.محور. ــد..این.ذهنیت.ایران.گ ایرانیان.می.دی

افشار.جملگی.در.نوشته.های.کوتاه.او،.یادداشت.های.سفرهای.

مردم.نگارانه.اش.به..گسترۀ.چهار.سوی.ایران.و.آثار.مکتوبی.که.

از.گذشتگان.چاپ.و.منتشر.کرده.است،.بازتاب.یافته.اند.

ــال.چند.بار.به.قصد.شناختن.و.آموختن. استاد.افشار.هر.س

ــتاوردهای.فرهنگی.مادی.و. و.اندوختن.از.طبیعت.و.مردم.و.دس

ــرزمین،.بار.سفر.می.بست.و.به.تنهایی.یا.با. معنوی.مردم.این.س

جمعی.از.یاراِن.غارش.زندگی.کوچگردی..کوتاه.و.بلند.خود.را.به.

اینجا.و.آنجا.و.هرجاِی.ایران.زمین.آغاز.می.کرد.و.با.این.شکل.و.

َگرته.زندگی.کردن،.کمابیش.نیمی.از.عمرش.را.در.سفر.گذراند..

گویند.روزی.مرحوم.انجوی.شیرازی.از.همسر.او.می.پرسد:.»چند.

ــت.که.زندگی.با.ایرج.را.تحمل.کرده.اید؟!«.همسرش. ــال.اس س

ــوی..می.گوید:.»اما.نصف.این. ــال«..انج جواب.می.دهد:.»50.س

سال.ها.را.که.ایرج.در.سفر.بوده.است!«

ــفرهای.ایران.پژوهانه.اش. ــار.خود.دربارۀ.س شادروان.افش

ــفرها.همان.طور.آموخته.ام.که.از.کتاب.ها«..سفر. می.گوید:.»از.س

ــق.و.مطالعه.برای.یافتنی.ها. ــت.وجو.و.تحقی برای.او.نوعی.جس

ــفرهایش.مانند.سفرهای.پژوهشی.مردم.شناسان. بود.و.همۀ.س

ــات.میدانی.بود.. ــراه.با.تحقیق ــگر،.هم ــت.وجوگر.و.پرسش جس

ــرای.او.همچون. ــش.ب ــفر.هر.چیز.و.هر.نگاه.و.هر.پرس »در.س

ــۀ..کتاب.ها،.پرمطلب.و.بامعنا«.می.نمود..او.تأثرات.خود.را. صفح

دانشمندی از تبار و سنخی دیگر* 

علـی بلوک باشـی

              )افشار و مردم شناسی(
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ــه.های.ِسحرانگیز«.و.مجموعۀ.»رنگ.هاِی.ریگ.بوم.ها. از.»گوش

ــت.ها.و.پهنۀ.ذهن.و.سینۀ.مردم. ــتیِغ.کوه.ها«.و.گسترۀ.دش و.س

ــی،.هنری.و.معماری. ــتاوردهای.فرهنگ و.زندگی.روزانه.و.دس

ــفرنامچه.هایش.و.هرجای.دیگر.که.عرصه.ای.برای. آن.ها.در.س

پیام.رسانی.می.پنداشت،.بازگو.کرده.است..به.قول.استاد.باستانی.

ــته.ها.و. پاریزی-.که.عمرش.دراز.باد.و.همچنان.پرثمر-.نوش

ــار.که.»هیچ.وقت.قلم.خودنویس.یا.مداد.یا. ــت.های.افش یادداش

ــت.که.در. ــت،.بیش.از.هر.صاحب.قلمی.اس خودکار.همراه.نداش

این.مملکت.قلم.زده.است«.

کمتر.نوشته.و.کتابی.در.زمینۀ.فرهنگ.ایران.بود.که.افشار.

ــد.و.به.گفتۀ.خودش»البه.الی.متون.آنها«.را.نگردد.. آنها.را.نبین

ــالۀ.َگردوغبارگرفتۀ.پنهان.مانده.از. ــتنویس،.نوشته.و.رس هر.دس

ــۀ.فعالیت.های.زندگی. ــه.ای.از.عرص ــدۀ.دیگران.را.که.گوش دی

ــردم.را.باز.می.نمود،.بی..توجه.به.نام.آور.یا.بی. معنوی.و.مادی.م

نام.و.نشان.بودن.نویسندگان.و.گردآورندگانشان،.فقط.برحسب.

ــاپ.می.کرد.و.در. ــی.آن.تصحیح.و.چ ــوای.فرهنگ ارزش.محت

دسترس.مشتاقان.و.عالقه.مندان.این.گونه.آثار.قرار.می.داد..

ــه.این.گونه. ــد.که.پرداختن.ب ــمندان.و.ادیبانی.بودن دانش

نوشته.ها.و.رساالت،.مثاًل.نوشته.هایی.در.زمینۀ.ِحَرف.و.صنایع،.

ــاورزی،.کمان.گیری.و.تیراندازی،.افسانۀ. آشپزی،.بازنامه،.کش

ــتری،.سیاق.و.سیاق.نویسی.و. ــکندر،.قصۀ.حسین.کرد.شبس اس

ــمردند.و.بر.او.خرده. ــت.و.حقیر.می.ش ــا.را.کاری.پس ــد.آنه مانن

ــرزنش. ــه.این.نوع.کارها.س ــغولی.او.را.ب ــد.و.سرمش می.گرفتن

ــد:.وقتی.هنوز. ــت.می.کردند.و.می.گفتن ــد..او.را.نصیح می.کردن

ــیاری.از.»متون.عرفانی،.شعری.و.کالمی«.و.مانند.آنها.چاپ. بس

نشده،.»نشر.چنان.رساله.های.کم.مایه«.و.اغلب.با.»نثری.شلخته.

و.بی.طراوت.ادبی«.»حیف.وقت.و.کاغذ.و.پول«.است.

ــانی.بودند.که.فرهنگ.و. این.خرده.گیران.از.تبار.همان.کس

دانش.و.هنر.را.فقط..از.آِن.طبقۀ.خواص.و.نخبگان.می.دانستند.

ــه.ور.و.تودۀ.مردم.کوچه.و. ــۀ.عوام.و.گروه.صنعتگر.و.پیش و.طبق

ــی.بی.فرهنگ.و.بی.بهره.از. ــیره.ای.را.مردم بازار.و.دهاتی.و.عش

دانش.و.هنر.می.پنداشتند..کج.سلیقگی.و.بی.توجهی.همین.گروه.

ــمند.فرهنگ.مردم. ــمندمآب.ایرانی.به.گنجینه.های.ارزش دانش

ــپردن.بخش. ــی.س ایران.نیز.موجب.از.میان.رفتن.یا.به.فراموش

بزرگی.از.میراث.معنوی.نیاکان.ما.و.فرهنگ.و.دانش.و.فنون.و.

ــیوه.های.زندگی.اجتماعی.مردم.ایران.در.قرون.گذشته.شده. ش

است.

ــت،.متفکر.برجستۀ.اسپانیایی،.این. ــه.اورتگا.ئی.گاس خوس

ــه.تعداد.آن.ها. ــان.و.محققان.را،.ک ــمندان.و.ادیب گروه.از.دانش

ــمندان.یک.بُعدی«.می.خوانَد.و.می.گوید. ــمار.است،.»دانش بی.ش

ــد،.ولیکن.دربارۀ. ــا.در.حوزۀ.دانش.تخصصی.خود.عالم.ان این.ه

ــریت.و.عاّمۀ. آنچه.به.معارف،.فرهنگ.و.تفکر.و.آرمان.های.بش

مردم.مربوط.می.شود،.افرادی.»میان.مایه«.اند..او.این.دانشمندان.

را.از.گروه.انسان.های.توده.ای.بی.ریشه.و.طبقه.می.انگارد.

ــار.به.این.دوستان.هم.قطار،. ــخی.که.شادروان.افش اما.پاس

ــت:. ــم.و.آئین.قوام.یافته.اش.داده.این.اس و.خرده.گیران.راه.و.رس

ــتباهید!.»از.راه.بازیابی.و.بازشناسی.همین. ــما.جملگی.در.اش ش

ــته.ها.که.به.نظر.شما.منتقدان.سخیف.و. ــاله.ها«.و.نوش گونه.رس

ــاختار. ــتۀ.زندگی.فردی«.و.س نازل.می.نماید،.می.توان.به.»گذش

فرهنگی.-..اجتماعی.مردم.جامعه.های.قدیم.ایران.زمین.پی.برد.

ــازی.کرد..او. ــتگان.را.بازس ــخ.اجتماعی.و.فرهنگی.گذش و.تاری

ــاله.ها. ــته.ها.و.رس معتقد.بود.نمونۀ.مطالبی.که.در.این.گونه.نوش

نهفته.است،.حتی.در.متون.تاریخی.هم.به.دست.نخواهد.آمد..

ــار.از.آثار.مکتوب. ــتاد.افش در.میان.مجموعۀ.متونی.که.اس

ــت،.رساالتی.وجود.دارند. ــر.کرده.اس قدیم.و.جدید.چاپ.و.منتش

که.حاوی.اطالعات.تاریخی،.اجتماعی،.باستان.شناختی،.قومی،.

ــیره.ای،.فرهنگی،.سیاسی.و.هنری.بسیار.ارزشمندی. ایلی-..عش

ــگران.حوزه.های.علوم.اجتماعی.و.انسانی،. ــتند.که.پژوهش هس

ــان.اجتماعی.و.فرهنگی.می.توانند.از.آنها.در. به.ویژه.مردم.شناس

ــا.و.فرهنگ.های.ایران. ــال.جامعه.ه ــته.و.ح پژوهش.های.گذش

ــتند.استفاده.کنند.. ــناد.تاریخی.معتبر.و.مس همچون.منابع.و.اس

ــترس. ــار.چاپ.کرده.و.در.دس ــاالت.موجود.را.که.ایرج.افش رس

گذاشته.است،.می.توان.در.هشت.موضوع.کلی.طبقه.بندی.کرد:.1..

دانش.ها.و.فنون:.پزشکی،.گوهرشناسی،.صنعتگری،.کشاورزی.

ــازی،.کتاب.آرایی،. ــی،.جلدس ــپزی،.صحاف ــا:.آش و....2..هنره

ــری.و.تیراندازی.و....3..تاریخ.و.جغرافیای.محلی.و.آثار. کمان.گی

ــفرنامه.ها.5..روزنامه.های.خاطرات.6... ــتانی.4..س تاریخی.و.باس

وقف.نامه.ها.7..فتوت.نامه.ها.و....8...داستان.های.عامیانه.و.باورها.

ــت.رفته،.با.این.بیت.انوری،. ــخنم.را.به.یاد.عزیز.ازدس در.اینجا.س

پایان.می.دهم:.

ــعادت.بگذشت ما.چه.دانیم.که.از.ما.چه.س

وان.تصـور.نه.به.اندازۀ.این.سـینۀ.ماست؟!
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