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در طول يک سال اخير تعداد انديشمندان و مفاخر علمی که با طوفان مخوف کرونا از ميان ما
پرواز کردند ،نه تنها کم نيست ،بلكه رو به افزايش است .مهدي طالب ،غالمعباس توسلی،
مسعود گلزاري ،صادق ملک شهميرزادي ،محسن حبيبی و ...از جمله استادان فرهيخته و گلهاي
سرسبد فرهنگی اين مرز و بوم بودند که يكی پس از ديگري از ميان ما رفتند.
استاد اصغر کريمی ،فرهيختهاي فعال ،بااخالق ،بامرام و خستگیناپذير بود که جايش بسيار
خاليست و خالی هم خواهد ماند .او مردمشناسی متعهد ،پيشكسوت و متخصص جامعه
عشايري ايران بود .هم محقق بود ،هم مدرس و هم مؤلف و مترجم .آثار پُرشمار و گرانبهايش
در رشته مردمشناسی و ترجمههايش در رشته باستانشناسی جايگاه ويژهاي دارند .صداقت در
گفتار و نوشتههايش زبانزد همه بود .وقتی با او به صحبت مینشتی ،خصوصاً زمانی که از
خاطرات تجربيات ميدانهاي تحقيقش سخن میگفت چنان مجذوب میشدي که گذشت زمان
فراموش میشد .او ساده ،بیپيرايه ،صريح و در عين حال بسيار جدي سخن میگفت .اين
ويژگی در نوشتههايش نيز به وضوح ديده میشد .سبک نگارش او به گونهاي بود که هيچ
مخاطبی را خسته نمیکرد .خوشقولی و وقتشناسی از ويژگیهاي بسيار خوشايند او بود .در
طی حدود بيست سالی که به عنوان عضو هيئت تحريريه در نشريه «نامه انسانشناسی» همكاري
داشت ،يک بار هم پيش نيامد که او بعد از وقت اعالمشده در جلسه وارد شود يا حتی غيبت
کند! مگر براي مدت کوتاهی که به علت کسالت در بيمارستان بستري يا در منزل ناچار به
استراحت اجباري بود .هر مسئوليتی که بر عهده میگرفت ،از ابتدا تا پايان آن را با اشتياق و در
نهايت با صداقت و پاكدامنی به انجام میرساند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد دانشگاه تهران؛ jrafifar@ut.ac.ir

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

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،13پاییز و زمستان 3111

اصغر کريمی را بدون ترديد میتوان يكی از پُرکارترين پژوهشگران در رشته مردمشناسی به
شمار آورد .آغاز فعاليتهاي علمی او به دهه چهل برمیگردد .زمانی که در وزارت فرهنگ و
هنر سابق ،تازه مرکز مردمشناسی ايران تأسيس شده بود .او يكی از اولين کسانی بود که براي
تحصيل در رشته مردمشناسی بورس گرفت تا تحصيالتش را در فرانسه و در دانشگاه اکس آن
پرونس در شهر مارسی ادامه دهد .تحصيل در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس را در آنجا به اتمام
رساند و براي ادامه در مقطع دکترا به پاريس رفت و در دانشگاه رنه دکارت ثبتنام کرد.
پشتكار او در تحقيقات ميدانی و مردمشناسی زبانزد است .او پژوهشهاي متعددي با
مردمشناسان بزرگی مانند ويليام آيرونز (ترکمنهاي ايران) ،کريستين برمبرژه (در آذربايجان و
گيالن) ،و در گروه مشترك پژوهشهاي مردمشناسی ايران و اطريش همراه با پروفسور لُفلر
(منطقه کهگيلويه و بويراحمد) انجام داد .وي در گروه مشترك موزهشناسی در ايران ،همكار
پژوهشی خانم ترزا باتستی فرانسوي بود که حاصل اين پژوهش ،طرح تشكيل موزههاي جديد
در کشور و اجراي آنها در سال  8318تا  8313است .تحقيقات وسيع او درباره مردمشناسی
جامعه عشايري ايران با تمرکز بر ايل بختياري از جمله برجستهترين کارهاي پژوهشی اوست.
کريمی عالوه بر کارهاي پژوهشی ،مسئوليتهاي اجرايی متعددي را نيز بر عهده داشته است؛ از
جمله آنها میتوان به سرپرستی تحقيقات مردمشناسی ايلی-عشايري و روستايی در مرکز
مردمشناسی سازمان ميراث فرهنگی ( 8322تا  )8314و همچنين مدير کل موزههاي کشور در
دهه هفتاد اشاره کرد.
وي در سالهاي پس از بازنشستگی ابتدا در دانشنامه جهان اسالم ،مديريت بخش جغرافيا را
بر عهده داشت و پس از آن به عنوان سرويراستار مجموعه فاخر «فرهنگ مردم ايران» در

دايرۃالمعارف بزرگ اسالمی تا همين چند وقت پيش انجام وظيفه کرد .دهها کتاب تأليف و
ترجمه و نيز دهها مقاله و پژوهشهاي مردمشناختی ،ثمره بخشی از فعاليتهاي علمی وي در
طی بيش از شصت سال کار بیوقفه است که از او به يادگار مانده است.
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