
 

 
 31 -31، ص 3111، پاییز و زمستان 13شناسی، سال هفدهم، شماره نامه انسان

 (3111 -3131) به یاد اصغر کریمی

 ادعا ی بیشناس مردم
 (سردبير) فر الدين رفيع جالل

 

 مخوف کرونا از ميان ماطوفان  با سال اخير تعداد انديشمندان و مفاخر علمی که  در طول يک
بلكه رو به افزايش است. مهدي طالب، غالمعباس توسلی،  ،تنها کم نيست نه، پرواز کردند

هاي  گلاز جمله استادان فرهيخته و مسعود گلزاري، صادق ملک شهميرزادي، محسن حبيبی و... 
 . ندرفت ام سرسبد فرهنگی اين مرز و بوم بودند که يكی پس از ديگري از ميان

ناپذير بود که جايش بسيار  خستگی بامرام و بااخالق، اي فعال، فرهيخته کريمی، اصغراستاد  
 شناسی متعهد، پيشكسوت و متخصص جامعه مردماو خاليست و خالی هم خواهد ماند. 

لف و مترجم. آثار پُرشمار و گرانبهايش ؤمهم هم مدرس و  ،هم محقق بود .بود عشايري ايران
صداقت در  د.ناي دار جايگاه ويژه شناسی هايش در رشته باستان و ترجمه شناسی مردمه رشت در

نشتی، خصوصاً زمانی که از  هايش زبانزد همه بود. وقتی با او به صحبت می  گفتار و نوشته
شدي که گذشت زمان  گفت چنان مجذوب می هاي تحقيقش سخن  می خاطرات تجربيات ميدان

گفت. اين  پيرايه، صريح و در عين حال بسيار جدي سخن می ه، بیشد. او ساد فراموش می
اي بود که هيچ  شد. سبک نگارش او به گونه هايش نيز به وضوح ديده می ويژگی در نوشته

هاي بسيار خوشايند او بود. در  شناسی از ويژگی قولی و وقت کرد. خوش مخاطبی را خسته نمی
همكاري « شناسی نامه انسان»تحريريه در نشريه   ئتطی حدود بيست سالی که به عنوان عضو هي

شده در جلسه وارد شود يا حتی غيبت  داشت، يک بار هم پيش نيامد که او بعد از وقت اعالم
کند! مگر براي مدت کوتاهی که به علت کسالت در بيمارستان بستري يا در منزل ناچار به 

گرفت، از ابتدا تا پايان آن را با اشتياق و در                               استراحت اجباري بود. هر مسئوليتی که بر عهده می
 رساند. دامنی به انجام می نهايت با صداقت و پاك
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شناسی به  توان يكی از پُرکارترين پژوهشگران در رشته مردم اصغر کريمی را بدون ترديد می
که در وزارت فرهنگ و  د. زمانیگرد هاي علمی او به دهه چهل برمی آغاز فعاليتشمار آورد. 

سيس شده بود. او يكی از اولين کسانی بود که براي أشناسی ايران ت تازه مرکز مردم ،هنر سابق
و در دانشگاه اکس آن فرانسه  را در  التشتا تحصي گرفتشناسی بورس  تحصيل در رشته مردم

سانس را در آنجا به اتمام تحصيل در مقاطع ليسانس و فوق لي .پرونس در شهر مارسی ادامه دهد
نام کرد.  رساند و براي ادامه در مقطع دکترا به پاريس رفت و در دانشگاه رنه دکارت  ثبت

هاي متعددي با  شناسی زبانزد است. او پژوهش مردمو  تحقيقات ميدانی او درشتكار پ
برمبرژه )در آذربايجان و هاي ايران(، کريستين  شناسان بزرگی مانند ويليام آيرونز )ترکمن مردم

شناسی ايران و اطريش همراه با پروفسور لُفلر  هاي مردم گيالن(، و در گروه مشترك پژوهش
شناسی در ايران، همكار  )منطقه کهگيلويه و بويراحمد( انجام داد. وي در گروه مشترك موزه

هاي جديد  زهپژوهشی خانم ترزا باتستی فرانسوي بود که حاصل اين پژوهش، طرح تشكيل مو
شناسی  است.  تحقيقات وسيع او درباره مردم 8313تا  8318در کشور و اجراي آنها در سال 

ترين کارهاي پژوهشی اوست.  جامعه عشايري ايران با تمرکز بر ايل بختياري از جمله برجسته
؛ از هاي اجرايی متعددي را نيز بر عهده داشته است کريمی عالوه بر کارهاي پژوهشی، مسئوليت

عشايري و روستايی در مرکز -شناسی ايلی توان به سرپرستی تحقيقات مردم جمله آنها می
هاي کشور در  ( و همچنين مدير کل موزه8314تا  8322شناسی سازمان ميراث فرهنگی ) مردم

 دهه هفتاد اشاره کرد.  
جغرافيا را  هاي پس از بازنشستگی ابتدا در دانشنامه جهان اسالم، مديريت بخش وي در سال

در « فرهنگ مردم ايران»بر عهده داشت و پس از آن به عنوان سرويراستار مجموعه فاخر 
ها کتاب تأليف و  المعارف بزرگ اسالمی تا همين چند وقت پيش انجام وظيفه کرد. دهۃداير

هاي علمی وي در  شناختی، ثمره بخشی از فعاليت هاي مردم ها مقاله و پژوهش ترجمه و نيز ده
 وقفه است که از او به يادگار مانده است. ی بيش از شصت سال کار بیط

 روحش شاد و يادش گرامی


