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(تاريخ دريافت ،1310/1/1 :تاريخ پذيرش)1310/11/28 :

فاطمه عظیمیفرد
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چکیده
«مرکز فرهنگ مردم» به عنوان نخستین مرکز پژوهشی راديو و تلويزيون ،پـس از پخـش برنامـهای
راديويی به همت سید ابوالقاسم انجوی شیرازی آغاز به کار کرد .در برنامه فرهنگ مردم که اکنون
نیز با همین عنوان از راديو ايران پخش میشود ،گوشههايی از فرهنگ عامه منـاطق ايـران معرفـی
میشود .مرحوم اِنجوی از مخاطبان برنامه میخواست تا مصاديقی از فرهنگ و آداب رسوم خود را
به راديو ارسال کنند .با استقبال از اين برنامه راديويی به تدريج سـیل اطالعـات بـومی از منـاطق
مختلف از سوی مخاطبان عالقهمندی که چند دهه بعد «فرهنگیار» نام گرفتند ،به سوی ايـن مرکـز
روانه شد .انجوی در قالب مطالعات فرهنگ مردم ،در ثبت موضوعات گسترده فرهنگ زندگی مردم
که امروزه از آن با عنوان سبک زندگی ياد می شو ،تالش بسیار کرد و به گردآوری تمام جنبههـای
زندگی مادی و معنوی آن روز در ذيل  114عنوان موضوع پرداخت .تـا پـیش از انجـوی ،در راه
جمع آوری فرهنگ مردم با اين وسعت برنامهريزی و آينده نگری در کشور اقدامی صورت نگرفتـه
بود .در اين مقاله با نگاهی به شیوه ثبت فرهنگ مردم برای برنامهای راديويی ،در ثبت فرهنگ مردم
در پنج دهه گذشته بررسی شده است.
کلیدواژهها :فرهنگ مردم ،راديو ،فرهنگیاران ،ثبت فولکلور ،سید ابوالقاسم انجوی شیرازی.

 .2دکتری زبانشناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی ،پژوهشگر ارشد صداوسیما .رایانامهf.azimifard@irib.ir :
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مقدمه
شماره  65بهار 8931

هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآگاهی نسبت به انباشتی تاریخی از تجربههای
فرهنگی آن ملت است که در طول زمان شکل میگیرد .طبیعتی استت کته ایتن مبنتا در
مورد کشوری چون ایران از اهمیت زیادی برخوردار استت؛ چراکته پیشتینه تتاریخی ت
تمدنی آن به هزاران سال میرسد و مجموعه بینظیری از انباشتهای گوناگون تجربتی
را در خود اندوخته است .گآشنا و روحانی271:2833 ،
پژوه

در حوزه فرهنگ مردم ،ضرورت علمتی و فرهنگتی هتر جامعتهای استت؛

چراکه انسان امروز بی

از پی

محتاج شناخت پیشینه ،تاریخ و احوال گذشتگان ختود

است گمک لوهان . 243:2877 ،در پژوهشکدههای مردمشناستی و فولکلورشناستی دنیتا
پژوه های گستردهای در حوزه فرهنگ مردم انجام میشود .البته پرداخت رسانهای بته
موضوعات فرهنگ عامه در کنار سادگی ظاهری ،با دشواریهایی روبهروست؛ چترا کته
تنها نمای

مواری

مادی و معنوی فرهنگ کافی نیست و باید نیاز به توستعه فرهنگتی

را نیز در مخاطبان برانگیخت.
فرهنگ مردم از شاخصههای هویت ملی است و امروزه که بحتران هویتت ،خطتری
جدی بهشمار میرود ،یکی از راههای مقابله با گفتمان غالب ،حفظ تکثر و گفتمانهتای
بومی است .البته این امر به مشارکت نهادهای مولد گفتمتان همچتون رستانه نیتاز دارد.
گعظیمیفرد41:2831،
سابقه پژوه
2

در حوزه فولکلور گفرهنگ مردم شاید به قرن پانزدهم بتازگردد کته

رابله نویسنده ،طبیب و کشی

معروف فرانسوی ،شوخیهتا و هزلیتات متتداول میتان

عامه را جمع آوری کرد و همراه تفسیرهایی که امروز نیز راهنمای پژوهشگران فولکلتور
است ،منتشر ساخت گروح االمینی . 154 :2873 ،به اعتقتاد جعفتری قنتواتی «مجموعته
ادبیات ،هنر ،دان  ،دین ،آفرین ها و در یک کالم فرهنگ هر جامعه را میتتوان بته دو
بخ

یا حوزه کلی تقسیم کرد؛ یکی ،حوزه رسمی و دوم ،حوزه غیررسمی که بایتد آن

را فولکلور نامید» گجعفری قنواتی . 20:2834 ،به باور وی ادبیاتی کته ختارج از حتوزه
1. F. Rabelais
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متولیان رسمی ادبیات ،شکل میگیرد و رواج مییابد ،اعم از باورها و مراسم دینی که ختارج
بیماریها گقدیم و جدید در میان مردم ،همگی بخ هایی از فولکلور هستند .گهمان
2

1

نخستینبار امبروز مورتن عتیقهشناس انگلیسی ،با نام مستعار ج.و .تامس در ستال
 2335میالدی وا ه فولکلور را پیشنهاد کرد و جامعه ادبی اروپا ،بعتد از بگتو و مگتوی
مختصری ،آن را برای «دان

توده» پذیرفت .در اوایل به کار رفتن این کلمه« ،فولتک» و

«لر» جدا از هم نوشته میشد ،ولی پس از مدتی به صورت کلمهای واحد درآمد .معتادل
فارسی این کلمه میتواند «مجموعه اطالعات متردم»« ،دانت

تتوده»« ،فرهنتگ تتوده»،

«فرهنگ مردم»« ،فرهنگ عوام»« ،معلومات عوام» و مانند آن باشد .گاِنجوی شتیرازی بته
نقل از صداقتپیشه148 :2832 ،
فرهنگ مردم همه ابعاد زندگی انسان را دربرمیگیرد؛ با شتمولیتی اعجتابانگیتز بتر
باورها و عقاید ،خلقوخو و عادات ،هنجارها و عرفیات و آداب و رسوم و هر آنچه کته
به ذوق و هنر و خرد انسانی مرتبط است .گمظاهری7:2837 ،
پتتژوه هتتای متتردمشناستتی در ایتتران بنتتابر ذوق و عالقتته و همتتت چنتتد تتتن از
پژوهشگران با پژوه های «فرهنگ عامه» ،روی آداب و رسوم و به روش «مردمنگاری
توصیفی» شکل گرفت.
سیدابوالقاسم اِنجوی شیرازی که پیشتر کارهتای پراکنتدهای درخصتوص گتردآوری
فولکلور زادگاه ختود و نیتز تشتویق متردم بترای جمتعآوری آداب و رستوم از طریتق
فراخوان مطبوعاتی انجام داده بود ،در سال  2840پیشنهاد ساخت برنامتهای رادیتویی را
در زمینه گردآوری فولکلور به رادیو ایران ارئه داد .روی اولین صفحه باقیمانده از اولین
برنامه که فروردین  2842پخ شده ،نام «فولکلور» درج گردیده است.
این مقاله نگاهی دارد به شیوه ثبت فرهنگ مردم در رادیو ایران که بته همتت مرحتوم
اِنجوی شیرازی و با کمک جمعی از عالقهمندان افتخاری در کشور به نام فرهنگیتار آغتاز
شد و همچنان در واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صداوسیما به همان سیاق ادامه دارد.
1. Ambroise Morton
2. W. J. Thomas
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از حوزه دین رسمی رواج دارد گمانند سفرههای نتذری و نیتز روشهتای رایتج مقابلته بتا
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پیشینه فولکلور در ایران
شماره  65بهار 8931

در روزگارانی که مردم این سرزمین نوشتن و خواندن نمیدانستهانتد ،چتون بته هتر
حال زندگی میکردهاند ،حوادثی بر آنها میگذشته است که آنها را به تفکر وامتیداشتته
است؛ عصاره حادثهای نیک یا بد ،سرانجام در یک جمله یا عبارت گنجانتده شتده و از
نسلی به نسل دیگر منتقل گردیده استت .گاِنجتوی شتیرازی بته نقتل از صتداقتپیشته،
. 420:2832
در قدیم به افکار توده مردم اعتنا نمیشد ،حتی سخن گفتتن بته زبتان متردم کوچته و
بازار را علما و دانشمندان و ادبا و طبقه فاضله دون شت ن ختود متیدانستتند .بنتابراین ،در
ادبیات رسمی با صراحت آثاری را در حوزه فرهنگ مردم نمیتوان یافت ،بلکه در بعضتی
آثار نشانههایی را میتوان دید .یکی از آثار باارزش در این زمینه تاریخ بیهقی است کته در
آن نشانههایی از افکار و عقاید مردم و حتی خرافات دیده میشود .گهمان117 :
ریشههای فولکلور در ایران را باید در آثار میرزا حبیب اصفهانی گاز پیشگامان تحول

در نثر و ترجمه فارسی  ،علیاکبر دهخدا گادیب ،شتاعر و لغتتشتناس  ،ستید اشترف
حسینی گمدیر روزنامه نسیم شمال که برای بیان افکار خود از قدرت توصتیف و قتوت
تعبیر زبان عامیانه بهره میبترد  ،امیرقلتی امینتی در اصتفهان گنویستنده ،روزنامتهنگتار،
پژوهشگر و مترجم  ،دکتر محمتدجعفر محجتوب گنویستنده ،فرهنتگپتژوه ،متترجم و
صاحبنظر در فرهنگ و ادب عامه  ،صمد بهرنگی گنویسنده  ،پرویتز ناتتل ختانلری و
سعیدی ستیرجانی گبنیتاد فرهنتگ ایتران  ،صتدیق صتفویزاده و مصتطفی کیتوان گدر
کردستان  ،جعفر شهری گنویسنده  ،دکتر علی بلوکباشی گنویسنده و مردمشناس  ،احمد
شاملو گشاعر ،نویسنده و پژوهشگر و دکتر صادق کیا جستجو کرد .به تدبیر محمدعلی
فروغی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیتز قصتد داشتته استت در زمینته جمتعآوری
فولکلور ایرانی اقدامی صورت دهد.

به اعتقاد اِنجوی در این میان مرحوم دهخدا در گتردآوری فولکلتور مشتوق صتادق
هدایت و جوانان ترقی خواه بود .در حقیقت ،دهخدا ،محمدعلی جمالزاده و حسن مقدم
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و هدایت نخستین کسانی بودند که خطر تجدد را برمال کردنتد .البتته کوشت
مؤثرتر بود .هدایت در مقدمه اوسانه  ،مهر  2820مینویسد:

«ایران رو به تجدد می رود .این تجدد در همه طبقات مردم بهخوبی مشاهده میشود.
رفتهرفته افکار عوض شده ،رفتار و روش دیرین تغییر متیکنتد و آنچته قتدیمی استت
منسوخ و متروک میگردد .تنها چیزی که در این تغییرات مایته ت ستف استت فرامتوش
شدن و از بین رفتن دستهای از افسانهها ،قصهها ،پندارها و ترانههای ملتی استت کته از
پیشینیان به یادگار مانده و تنها در سینهها محفوظ است ».گهدایت :2835 ،مقدمه

در میان پژوهشگرانی که به حوزه فرهنگ مردم پرداختهاند ،فعالیتهای مرحوم ستید
ابوالقاسم اِنجوی شیرازی معروف به نجوا ،نظاممند و با برنامهریزی دقیق بود .به طتوری
که بعد از گذشت بی

از نیم قرن از فعالیت مجموعهای که وی بنیانگذار آن بود ،هنتوز

هم فرهنگ مردم به سبک و سیاقی که استاد اِنجوی مبنای گردآوری آن را بنیان نهاد ،در
واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صداوسیما جمعآوری میگردد.

تصوير  .1مرحوم سیدابوالقاسم اِنجوی شیرازی

 .2رسالهای مختصر حاوی اشعار و ترانههای فولکلوریک و عامیانه که صادق هدایت آن را گردآوری کرده است.

شماره  65بهار 8931

2

هتدایت
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اِنجوی شیرازی فولکلور را در دو سطح جهانی و ملی تعریف میکرد .از نظر جهانی
شماره  65بهار 8931

فولکلتتور هتتر ملتتتی در حقیقتتت ستتفیر
حسن نیت و مبشر دوستتی و داد آن ملتت
نزد جهانیان است .فولکلور بهترین عتاملی
است که ملتها را به هم پیوند متیدهتد و
با هم آشنا و نزدیک متیکنتد .ازبتینبرنتده
دشمنی و موجب دوستتی استت و از نظتر
ملی ،فولکلور هر ملتی شناستنامه آن ملتت
است .عامل اصلی و تعیین کننده خصلت ها
و نشان دهنده عادات هر ملتی فولکلتور آن
تصوير  .2سرديس سیدابوالقاسم اِنجوی
شیرازی ساخته فريدون کوچکیان

ملت است .مردم نواحی مختلتف هنگتامی
که با اخالق و عتادات و آداب و هنرهتا و
افکتتار همتتدیگر آشتتنا شتتوند ،وحتتدت و

یکپارچگی آنان بهتر تحقق پیدا می کنتد .گاِنجتوی شتیرازی بته نقتل از صتداقتپیشته،
104:2832
فعالیتهای اِنجوی شیرازی در رادیو و تلویزیون

سید ابوالقاسم اِنجوی شیرازی معروف به نجوا ،پژوهشگر فرهنتگ عامته و مؤستس
مرکز فرهنگ مردم در نهتم اردیبهشتت متاه  2800هتت  .ش .2312 /م در محلته دروازه
سعدی شیراز در خانوادهای روحانی و طالب علم به دنیا آمتد .دوران جتوانی ایشتان بتا
دهههای پرحادثه سی و چهل که یادآور حوادث تاریخی ،سیاسی و اجتمتاعی متعتددی
است ،همراه بود .کمتر نویسندهای را می توان یافت که مت ثر از حوادث این دوران نشده
باشد .با سقوط رضا شاه در شهریور  ،2810انجوی به فعالیتهای سیاستی و مطبوعتاتی

روی آورد و با اسامی مستعار الف ت نجوا ،الف ت جویا و الف ت صبح در نشتریات نبترد
امروز ،افق و آتشبار گ2817ت  2811قلم زد و به دلیل چاپ مقاالت انتقادی بته جزیتره
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خارک گ2885ت  2888تبعید شد و روزهای سختی را در تبعید و زندان گذراند .اِنجوی

کتابهای سفینه غزل گ ، 2887مکتب شمس گ 2887و تصحیح دیتوان خواجته حتافظ
گ 2845بود.
آشنایی اِنجوی با صادق هدایت موجب شد تا بته واستطه دانستتن زبتان فرانسته بتا
فرهنگ غرب و ادبیات جدید اروپا آشنا شود« .وی تا سال  ،2813به یتاری هتدایت ،در
این زمینه کارهای پراکنده ای انجام داد؛ نخست به فولکلور زادگتاه ختود پرداختت و از
طریق مطبوعات ،مردم را برای جمتع آوری آداب و ستنن زادگتاه ختود دعتوت کترد».
گصداقتپیشه7:2832 ،
اِنجوی درخصوص فعالیتهای

در حوزه فرهنگ مردم در مقدمهای کته بتر کتتاب

ریشه های تاریخی امثال و حکم ،به قلم پرتوی آملی ،نوشته است ،یادآور متیشتود« :از
دهه چهل ،هجوم فرهنگ غرب به ایران چندان شدت یافت که داشتت در متردم ایتران
یک نوع حقارت روحی خطرناک ایجاد میکرد ،چناچه خود را در مقابل غربیتان از هتر
حی  ،بهویژه از نظر فرهنگی ،واپسمانده و تنکمایه میپنداشتند و آنچته از ایتن بابتت
صورت گرفته بود پادزهر کافی برای آن مسمویت نبود . ...نگارنده این سطور بتر عهتده
خود شناخت که با این پدیده زهرآگین گغربزدگی به مبارزه برخیزد و در این راه ،بتا
مالیمت و زیرکی تمام ،کارزاری را طرح ریزد که ختود متردم در آن شتریک و همتراه
باشند و این همکاری سراسر کشور و حتی همسایگان همزبان را در برگیرد .پس برنامته
«فرهنگ مردم» را در رادیو ایران بنیتاد نهتاد ،گروهتی را بته همکتاری فراخوانتد ،راه و
روش کار را به آنان آموخت و با پخ
بر ارزشهای فرهنگی کشور خوی

برنامههای توضیحی و روشنگر ،مردم را نه فقط
آگاه ساخت ،بلکه روح تازهای در کالبدشان دمیتد

و غرور و سربلندی ایرانی بودن را در آنان زنده کترد؛ بتا آمتوزش رادیتویی و ستخنان
شوق انگیز ،گروه کثیری از همین توده بیدارشده را به نوشتن و فرستادن متواد گونتاگون
از فولکلور زادگاه خود واداشت .کوتاه سخن اینکه ،از آن کوش

دستهجمعی عاشتقانه

و مخلصانه یک گنجینه بیمانند شتامل چنتد صتد هتزار ورق بتزرگ از متواد متنتوع و
مطالب گوناگون فرهنگ مردم ،که حتی فرصت تفکیک کامل آنها میستر نشتد ،تعتدادی
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پس از رهایی از بند تبعید به ت لیف و تحقیق در ادب رسمی روی آورد کته رهتاورد آن
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کثیر از فرمانها و قباله ها و سندهای قدیمی ،و یک مجموعته از صتفحههتا و نوارهتای
شماره  65بهار 8931

موسیقی فولکلوری ایران و جهان فراهم آمد که اینک در «مرکز فرهنگ مردم» وابسته به
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران موجود استت ،و ستخن گفتتن از کتمّ و کیتف آن
مجال دیگر میطلبد ».گاِنجوی شیرازی به نقل از صداقتپیشه403:2832 ،
پی

از مرحوم انجوی به راهنمایی و تشویق هدایت ،مرحوم مهتدی ،برای کودکتان

در رادیو قصه گفت؛ سپس قصههایی را که برای او فرستادند به نثر خود درآورد.
همچنین ایرج گلسرخی از سال  2845به رادیو آمد و در حوزه قصههای فارسی کار
کرد .وی به روش درست و علمی در حفظ روایتهای مختلف یک قصته تتالش کترد.
اما در میان تمامی تالشهای صورتگرفته ،کوش

استاد اِنجوی شیرازی بتا توجته بته

برنامهریزی دقیق و کالننگری او همچنان پایدار است.
در اولین برنامه فرهنگ مردم رادیو ،دو گوینده زن و مترد گاحتمتاالً امیرابراهیمتی و
سلطانی و ابوالقاسم اِنجوی شیرازی به عنوان کارشناس حضور داشتند .در ایتن برنامته
که گاه شکل نمایشی بهخود میگرفت ،موضوع زائتو و تولتد کتودک و آداب و رستوم
مربوط به آن در شیراز بررسی می شد .این موضوع که هم با فصل بهار همخوانی داشت
و هم با عنایت به شیرازی بودن اِنجوی گاه با گوی

شیرازی همراه میشد ،از جتذابیت

خاصی برخوردار شد و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرد .گحنیف2833 :
برنامه رادیویی «فولکلور» به برنامه «فرهنگ مردم» تغییر نام داد و چند سال بعد یتک
برنامه رادیویی تبدیل به مرکز فرهنگ مردم و نخستین مرکز پژوهشی رادیو و تلویزیتون
شد .سال ت سیس مرکز در برخی اسناد  2845نقل شده است ،اما استاد محمود ظریفیتان
از یاران اِنجوی سال ت سیس مرکز را  2854میداند .در واقع همزمتان بتا نقتل مکتان از
میدان ارگ به ساختمانی پنج طبقه در کوچه یتازدهم خیابتان بخارستت گستابق مرکتز
فرهنگ مردم فعالیتهای خود را آغتاز کترده استت؛ مرکتزی کته تتا پیتروزی انقتالب
اسالمی ،استاد اِنجوی مدیریت آن را برعهده داشت.
«در سال  2847یکی از اتاقهای زیرزمین اداره انتشارات و رادیتوی آن زمتان رستماً
به دفتر فرهنگ مردم اختصاص پیدا کرد .تا آن زمان مدت برنامه به نیم ساعت در هفتته
افزای یافته بود .این برنامه به زودی جای خود را در میان طبقات مختلف پیتدا کترد و
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تصوير  .3نمونهای از دستخط استاد اِنجوی شیرازی

آقای یگانه از اولین یاران استاد اِنجوی بتود و در ادامته افتراد دیگتری نیتز بته آنهتا
پیوستتند .در ستال  2855تعتدادی پژوهشتگر جتذب ایتن مرکتز شتدند .شیوه ذی
پژوهشگران بدین ترتیب بود که پس از طی چنتدین آزمتون تخصصتی ،دوره آموزشتی
تمام وقت  3ماهه برای همه پژوهشگران در حوزههای مختلفی چون ادبیتات رستمی و
شفاهی ،مردمشناسی ،زبتانشناستی ،باستتانشناستی ،هنتر و معمتاری ،تتاریخ ،فرهنتگ
اسالمی ،هنرشناسی ،ت تر و سینما ،آیین ترجمه و  ...برگزار میشد .جالب آنکته بهتترین
استادان حوزههای پی گفته برای آموزش به مرکز فرهنگ مردم دعوت میشتدند .از آن
میان میتوان به دکتر تفضلی ،دکتر رضوانی ،دکتر افشتار نتادری ،دکتتر شتهیدی ،دکتتر
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هر روز بر تعداد شنوندگان و عالقه مندان آن افزوده شد .با مورد اقبال واقع شدن برنامته
و تقاضای مکرر از مرکز سنج افکار اداره انتشتارات و رادیتو ،متدت برنامته هفتگتی
مرکز فرهنگ مردم به یک ساعت افتزای یافتت .در ستال  2857زمتان برنامته از یتک
ساعت به دو ساعت و نیم افزای یافت و نام «ستفینه مرکتز فرهنتگ متردم» بته ختود
گرفت ».گبینام1 :
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مقربی ،دکتر مصطفوی ،دکتر ورجاوند ،دکتر باستانی پاریزی ،دکتر باطنی ،دکتتر موحتد،
بهرام بیضایی و علی نصیریان اشاره کرد.
از میان پژوهشگرانی که در این دوره آموزش دیدنتد متیتتوان حستن پناهیتان ،محمتود
ظریفیان ،سید احمد وکیلیان و عبتدالنبی ستالمی را نتام بترد .بستیاری از ایتن پژوهشتگران
همچنان در حوزه فرهنگ مردم فعال هستند .برای مثال فصلنامه «فرهنگ مردم» که به همتت
سید احمد وکیلیان و خانواده محترمشان منتشر میشود ،از معتدود فصتلنامههتای موضتوعی
حوزه فرهنگ مردم است که چراغ حوزه فرهنگ مردم را همچنان روشن نگاه داشته است.
همچنین امراهلل احمدجو ،ل ون میناسیان ،محمد پروین گنابادی و هوشنگ جاوید نیز
از جمله فرهنگیاران قدیمی مرکز فرهنگ مردم هستند که هر یک در حوزهای از هنتر و
فرهنگ کشور سرآمد شدند.
استاد اِنجوی در اواخر فعالیت خود در مرکز فرهنگ مردم به تولیدات تلویزیونی نیز
روی آورده بود.
همچنتتین «در اواختتر عمتتر گاز  2873تتتا  2872ش بتتهعنتتوان ویراستتتار بتتا مرکتتز
دائرالمعارف بزرگ اسالمی همکاری میکرد» .گابراهیمی742:2832 ،
همکاری افتخاری عالقهمندان به فرهنگ مردم با استاد اِنجوی شیرازی

یکی از شکلدهندههای اصلی فرهنگعامه در دنیای امروز ،وستایل ارتبتاط جمعتی
است که به انحای مختلف در زندگی روزمره ما نق ایفا میکند .وسایل ارتباط جمعتی
چه در بُعد اطالعرسانی ،چه بُعد تفریحی و ورزشی و چه در بُعد تجتاری و آگهتیهتا،
توانستهاند بر همه ابعاد زندگانی فردی و اجتماعی ما ت ثیر بگذارند .این رابطه تنگاتنتگ
میان رسانهها و فرهنگعامه سبب شده است که هر یک منبع تقویتی برای یکدیگر تلقی
شود .گهاشمی2831 ،
اِنجوی به شرط آنکه بتواند با استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون ،تحقیقتاتی را در
زمینه فرهنگ مردم و فولکلور ایران آغاز کند ،همکاری با رادیو و تلویزیون را پتذیرفت.
گعبدالرشیدی2835 ،
اِنجوی از مردم چیزی را میخواست کته داشتتند و قتدر آن را نمتیدانستتند .توجته بته
اصالتهای زندگی مردم ،در کنار احترام به مخاطب از جمله دالیتل موفقیتت وی بته شتمار
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تصوير  .4نمونهای از متن برنامه فرهنگ مردم با موضوع دعوت شنوندگان به همکاری

«البته بهره گیری از امکانات فنی رادیو برای گردآوری متواد فرهنتگ متردم پتی
1

از

اِنجوی نیز با تالشهای الول ساتن و فضلاهلل مهتتدی گصتبحی آغتاز شتده بتود ،امتا
تفاوت برنامه اِنجوی با برنامه های مشابه در آن بود که وی قصد سرگرم کتردن متردم را
نداشت و در متون و داستانها و موضوعات مختلف که برای

فرستاده میشد ،دختل و

تصرف نمیکرد و با بهکارگیری روش های دقیق علمی و ثبت و ضبط دادهها به حفظ و
نگهداری میراث فرهنگی مردم جامعه های مختلف میپرداخت» گمتارزلف. 180:2872 ،
شیوه تشویق و ترغیب هموطنان به همکاری با برنامه هم شگفتانگیز بود .بترای نمونته
بخشی از برنامه استاد اِنجوی که در یازدهم فروردین  2843از رادیو ایران پخت

شتده

است ،در ادامه آورده میشود:
1. Elwell Sutton
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میرود .باید به خاطر داشت که در آن زمان رادیو رستانهای بتا اهمیتت بتود و طبیعتی بتود
پخ نام یک نفر از آن و یا خواندن مطلبی از او امری مهم به شمار رود .گحنیف2833 ،
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«از امسال ،به همکاران خوب هفته عنوان «همکار ممتاز هفته» متیدهتیم و در پایتان
شماره  65بهار 8931

سال ،از میان همکاران ممتاز هفته «همکاران ممتاز سال یتا قهرمتان همکتاری» انتختاب
می کنیم .البته از این قهرمانان دعوت می کنیم تا به خرج برنامه به تهران بیاینتد و مهمتان
ما باشند و در برنامه شرکت کنند و حرف بزنند» .گصداقتپیشه80:2832 ،
هنوز صد ها تن از همکتاران افتختاری
آن دوران همچنان با واحد فرهنتگ متردم
همکتتاری دارنتتد .در دو دیتتداری کتته بتتا
سالخوردهترین فرهنگیتار واحتد ،مرحتوم
1

علیجان صابر داشتم گسال هتای  2834و
 ، 2837از زبان ایشان خاطرات فراوانی را
از استاد اِنجوی بویژه سفر استاد به اقلید ت
شهر مرحوم صابر ت و حمایت شوقانگیتز
استاد از این فرهنگیار شنیدم.

یکی از رازهای موفقیت استاد اِنجتوی
شیوه تشویق و ترغیب ،همراه با جدیت و
تصوير  .5مرحوم علیجان صابر ،گردهمايی
فرهنگیاران ،مهر  ،1394زيباکنار

صتتراحت وی بتتود .مرحتتوم محمدمهتتدی
مظلتتومزاده ،در ختتاطرات ختتود از تتت ثیر
تشویق استاد به همکاری در زمانی که تازه

قطع نخاع شده بود ،میگوید« :چند روز از بستری شدنم گذشته بود که اولین نامه استاد
اِنجوی شیرازی با امضا گنجوا به دستم رسید .نامه به خط خود ایشان بود و مرا به ادامه
همکاری وادار می کرد ... .شوقی در من ایجاد شد که به هر طریقی که شده به گردآوری

فولکلور کازرون بپردازم ... .استاد اِنجوی و دستیار فراموشنشدنیاش شادروان نصتراهلل
یگانه از راهنمایی و ارشاد دریی نمی ورزیدند ... .تا جایی که پی بردم آنچه ستالهتا بته
 .2وی به سال  2837در  37سالگی ،پس از  47سال خدمت صادقانه بهعنوان فرهنگیتار دعتوت حتق را لبیتک گفتت .اکنتون
نوههای ایشان جزو خانواده بزرگ فرهنگیاری هستند.
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خاطرش افسترده متی شتدم ،چیتزی جتز
گآنیزاده277:2837 ،
استاد اِنجتوی بترای تکمیتل گنجینته
فرهنگ متردم بستیاری از موضتوعات را
به مسابقه میگذاشتت .در برنامتهای کته
سهشنبه  22فتروردین  2843پخت

شتد

استاد اینگونه کودکان را به فرهنگ مردم
جذب میکرد:
«برای تشویق کودکان ده ت دوازدهستاله
و بچههایی که سنشان از پانزده سال کمتتر
باشتتد ،از متتاه ششتتم امستتال مستتابقههتتایی
ترتیب میدهیم تا آنها شترکت کننتد و بته
این ترتیب ،عالقه و توجه کودکتان سراستر
مملکت متا بته آداب و رستوم و ستنتهتا
تصوير  .6نمونهای از مکاتبات استاد
اِنجوی با فرهنگیاران
بیشتتتتر بشتتتود و بتتتا فولکلتتتور شتتتهر و
مملکتشان غریبه نمانند و ایرانی بار بیاینتد،
زیراکه این مملکت فردا به دست همتین کودکتان امتروز بایتد اداره شتود»( .صیاقت پوشی،
):831:01
بسیاری از آن کودکان دیروز ،فرهنگیاران امروز واحد فرهنگ مردم هستند.
یکی از نکات برجسته اسنادی که از روزگار مرحوم اِنجوی تا به امروز بتاقی مانتده،
شیوه نگارش مطالب به خط خوش و خوانا و نگاشتن با خودنویس است .بهگونهای که
پس از گذشت بی

از نیمقرن هنوز اسناد قابل استفاده هستتند .جالتب ایتن استت کته

استاد در برنامههای رادیویی خود فرهنگیاران را به «خط خوب و شتیوهدار» و همچنتین
«خط خوانا و روشن» گهمان تشویق میکرده است.
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زندگی عامیانه مردم گفولکلتور نیستت».
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شماره  65بهار 8931
تصوير  .7دومین گردهمايی فرهنگیاران ،مهر  ،1392زيباکنار

تصوير  .8سومین گردهمايی فرهنگیاران ،مهر  ،1394زيباکنار

بدینترتیب ،استاد انجوی شیرازی تالش کرد تا به کمک خیل عظیم عالقهمنتدان بته
حفظ فرهنگ مردم در سراستر کشتور ،ضتمن ثبتت آداب و رستوم در ستطح گستترده
تحفههای فرهنگیاران را نیز در قالب موزه حفظ و نگهداری کند.
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جمعبندی

فرهنگ غربی بر کشور ،تالشهای علمی خود را وقف گردآوری فرهنگ متردم کترد و
نهضتی را بنا نهاد که امروز نیز پابرجاست و در وسعتی که وی به جمتعآوری فولکلتور
روی آورد ،هنوز نیز نمیتوان رقیبی برای آن یافت .مطالعته و پتژوه

در موضتوعات

متفاوت فرهنگ عامه با روشهای پژوهشی متناسب ،شناسایی مؤلفههای ستبک زنتدگی
ایرانی -اسالمی ،تقویت هویت فرهنگی و فرهنگ بومی و برقراری پیوند فرهنگی میتان
نسل جدید و قدیم از جمله حوزههای فعالیتی است که همچنان باید پیگیری شود.
اِنجوی در قالب مطالعات فولکلور ،در ثبت موضوعات گسترده فرهنگ زنتدگی متردم
که امروزه از آن با عنوان «سبک زندگی» یاد میشود ،تتالش بستیار کترد و بته گتردآوری
تمام جنبههای زندگی مادی و معنوی آن روز مردم ،ذیل  224عنوان موضتوعی پرداختت.
در برنامه فرهنگ مردم که اکنون نیز با همین عنوان ،جمعهشبهتا از رادیتو ایتران پخت
میشود ،گوشههایی از فرهنگ عامیانه مناطق ایران همچنان ارائه میگردد .هنوز هم استاس
کار بر اطالعاتی است که مخاطبان برنامه ارسال میکنند .این همکاران افتخاری عتالوه بتر
گردآوری آیینها و آداب و رسوم ،بهعنوان مطلعین محلی و کارشناسان بومی نیز در تولید
برنامههای مختلف رادیویی و تلویزیونی با صداوسیما همکاری میکننتد .در زمتان حیتات
استاد اِنجوی ،برنامه رادیویی و مرکز فرهنگ مردم یکجا متمرکز بود .در واقع ،مطالبی کته
به مرکز فرهنگ مردم ارسال میشد ،پس از بررسی و راستتیآزمتایی ،در برنامته رادیتویی
عرضه میشد .اما بعد از انقالب ،مرکتز فرهنتگ متردم بتهعنتوان اولتین مرکتز پژوهشتی
صداوسیما به مرکز تحقیقات پیوست و برنامه رادیویی در معاونت صدا و رادیتو ایتران بتا
فرازونشیبهای فراوان به کار خود ادامه داد .نتیجه این تغییر ستاختار آن شتده استت کته
بخشتتی از آرشتتیو مکتتتوب فرهنگیتتاری در معاونتتت صتتدا و بخشتتی دیگتتر در معاونتتت
برنامهریزی ،پژوه

و ارزیابی سازمان قرار گیرد .انتظار میرود با توجه به اهمیتت حفتظ

اسناد فرهنگ مردمی که جزو اسناد ملی کشور به حساب میآید ،در حوزه یکپارچهستازی
اسناد و بهرهگیری از دان

متخصصان ،در حفظ و نگهداری آنها طرحی اندیشیده شود.
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