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اشاره
پس از انتشار مقالهای با عنوان «ثبت علمی فرهنگ مردم؛ دستاورد سید ابوالقاسم انجوی شـیرازی» از
سرکار خانم دکتر فاطمه عظیمیفرد در شماره  56فصلنامه فرهنگ مـردم ايـران ،يکـی از همکـاران
مرحوم انجوی ،يادداشتی تکمیلی بر آن مقاله نگاشتند که به نوعی تاريخ شفاهی واحد فرهنگ مـردم
محسوب میشود .جناب آقای محمود ظريفیان ،ناگفتهها و نانوشتههايی را بـرای تصـحید و تکمیـل
مقاله ياد شده در اين يادداشت به رشته تحرير درآوردهاند که موجب کمال امتنان فصلنامه اسـت .در
اين يادداشت ،ايشان به نحوه شکلگیری مرکز فرهنگ مردم اشـاره کـرده و دقـايق آن را در اختیـار
خوانندگان قرار دادهاند .امیـد اسـت دوسـتان و پژوهشـگران آگـاه ديگـر نیـز بـا نگـارش چنـین
يادداشتهايی ،ما را در امر گردآوری تاريخچه واحد فرهنگ مردم بـه عنـوان قـديمیتـرين بخـش
پژوهشی سازمان صداوسیما ياری رسانند.

 .2کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی ،پژوهشگر و تهیهکننده برنامه فرهنگ مردم.
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مقدمه
شماره  06بهار 9911

بح

را از عنوان کامالً درست مقاله ،یعنی «ثبت علمی فرهنگ مردم؛ دستاورد ستید

ابوالقاسم انجوی شیرازی» که سرکار خانم دکتتر عظیمتیفترد انتختاب کتردهانتد ،آغتاز
میکنم .به طور مسلم اگر ایشان مقاله ای با این عنوان را در دهه چهل یتا پنجتاه انتشتار
می دادند ،با اعتراض بخشی از روشنفکران رو به رو میشدند .گروهی از مخالفان استتاد
در آن زمان ،دستاندرکاران فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر بودند که در هر محفلی
مینشستند ،علیه استاد سخن میگفتند و شیوه کتار وی را در گتردآوری فرهنتگ متردم
عب

و غیرعلمی می دانستند و آن را به سخره می گرفتند .نگارنده ،خود ،شتاهد و نتاظر

چنین مواردی بوده است .از نظر آنان شیوه علمی کار این بود که پژوهشگران کارآزموده
به شهرها و روستاها بروند و کار گردآوری را انجام بدهنتد .اگتر از عامتل حستادت در
چنین اظهار نظرهایی صرفنظر کنیم ت چرا که کار انجوی باع

شده بود تتا چنتد کتار

اندک آنان در سایه قرار بگیرد ت عامتل ناآگتاهی را بایتد مهتمتترین دلیتل آن اظهتارات
برشمرد؛ ناآگاهی از این نکته که به قول استاد انجوی «با چهتار تتا و نصتفی پژوهشتگر
فرهنگ عامه» چند سال طول می کشد تا فرهنگ مردم همه شتهرها و روستتاهای ایتران
گردآوری شود؟ نکتهای که استاد در جمعهای خودمانی همیشه مطرح میکردنتد اشتاره
ایشان به سرعت تخریب فرهنگ ایرانی و فراموش شدن سریع آداب و رسوم در شهرها
و روستاها بود .به همین دلیل اصرار میکردند که باید در گردآوری مواد فرهنتگ متردم
سرعت به خرج داد .از سویی به نظر استاد ،محققان حقوقبگیتر اداری هتر چقتدر هتم
استاد باشند ،نمیتوانند با بومیان یک شهر و روستا ارتباط کامل برقرار کنند؛ زیرا بنتا بته
سوابق تاریخی ،بومیان به افراد ناشناس و غریبه اعتماد نمیکنند .به نظتر ایتن نگارنتده،
بخ هایی از مقدمهای که استاد بر یکی از کتابهای

در ستال  2851نوشتته ،پاستخی

محترمانه و مستدل به این معترضان است:
«کشور ما به حدی وسیع و پهناور است که پژوه

و جمعآوری فرهنگ تتوده هتر

ناحیه ت به فرض فراهم بودن همه وسایل کار ت سالها زمتان متیگیترد و همتین طتول
مدت موجب فراموشی و بسا نابودی این میراث غنی می شود .تازه اگتر ایتن طتور هتم
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نشود و چیزی باقی بماند ،باز مشکل بیگانه بودن گردآورنده غیرمحلی با منطقه تحقیتق
و ناآشنایی او با خلقیات و روحیات مردم و انس نگرفتن مردم با وی به جای خود باقی
نقاط کشور گفت و آنان را به حال خود گذاشت و مزاحم آنان نشد تتا بته ذوق و میتل
خود کار کنند ».گانجوی شیرازی :2851 :ش
فرهنگ مردم در نشریات سیاسی

در صفحه  270مقاله به فعالیتهای سیاسی ت مطبوعاتی استاد انجوی ،طی سالهتای
2817ت 2811در نشریاتی چون نبرد امروز ،افق و آتشبار اشاره شده است .نکته نانوشتته
و ناگفته در این زمینه این است که به گفته روانشاد ،استاد یتداهلل بهتزاد کرمانشتاهی ،از
ش اعران آزاداندی

و برجسته ،استاد انجوی ،با اغتنام فرصت ،حتی در آن نشریات کامالً

سیاسی ،از درج مطالب فرهنگ مردم ت اغلب ادبیات عامیانه ت غفلت نمیکرد .متاجرا از
این قرار است که شاید یک سالی بعد از درگذشت ت سفبار استاد انجوی ،در جلستهای
که مشغول کسب فیض از محضر شتاعر آزاده کرمانشتاهی جنتاب یتداهلل بهتزاد بتودم،
حضرت شان پاکتی به بنده دادنتد و وقتتی دربتاره محتتوای پاکتت پرستیدم ،فرمودنتد:
«یادگاری خوبی برای شماست .مطالبی راجع به فرهنگ مردم است که سید انجوی ،قبل
از کودتا ،در روزنامه آتشبار چاپ کرده است .چون عالقهمند بودم ،آنها را با خط ختود
رونویسی کرده و تا به امروز نگه داشتهام ».نگهداری اصتل روزنامتههتا ،در آن روزگتار
خطراتی داشت.
این امر نشان میدهد که مرحوم انجوی از هی فرصتی برای اشاعه فرهنتگ متردم ت
حتی در آن سالهای پرشور و شر ت کوتاهی نمیکرده استت .بنتده نیتز پاکتت اهتدایی
مر حوم یداهلل بهزاد کرمانشاهی را عیناً و همراه با محتویات

به واحد فرهنگ مردم اهتدا

می کنم تا در بایگانی آن دستگاه از پراکندگی و زوال در امان بماند که معلوم نیست بعتد
از نفس آخر ،چه سرنوشتی در انتظارشان باشد.
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است .در صورتی که به وسیله امواج رادیو میتوان گفتنیهتا را بترای داوطلبتان اقصتی
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تاریخ پخش نخستین برنامه
شماره  06بهار 9911

در صفحه  277مقاله موصوف ،در ایتن بتاب؛ چنتین آمتده استت« :ستید ابوالقاستم
انجتتوی شتتیرازی ...در ستتال  2840پیشتتنهاد ستتاخت برنامتتهای رادیتتویی را در زمینتته
گردآوری فولکلور به رادیو ایران ارائه داد .روی اولین صفحه باقیمانده از اولتین برنامته
که فروردین  2842پخ

شتده ،نتام «فولکلتور» درج گردیتده استت ».ایتن مطلتب در

بسیاری از نوشته ها به کرات آمده است .اما این سخن ،چه درست باشد و چه نادرست،
با روایت مکتوب به جا مانده از خود استتاد انجتوی تفتاوت دارد .از جملته ،ایشتان در
بخشی از مقدمته مبستوطی کته در ستال  2843بتر کتتاب «فرهنتگ متردم سروستتان»
نوشتهاند ،چنین آوردهاند« :سرانجام آرزوی دیرینه ما برآورده شد و بتا موافقتت اولیتای
رادیو ایران توانستیم نخستین برنامه فرهنگ مردم را در فتروردین  2840خورشتیدی ،از
تهران به گوش هممیهنان برسانیم» .گهمایونی :2843 ،چهارده
گفتنی آنکه ،استاد ،عین همین جمالت را ،بیست و دو سال بعد ،در ستال  ،2872در
آخرین کتابشان ت گذری و نظری در فرهنگ مردم ت تکرار کردهاند گانجتوی شتیرازی،
 . 10 :2872اما مهم تر از این یادداشت ،یادداشت دیگری از استاد است که از دیدهها بته
دور مانده است و اطالعات بیشتری در این زمینه به دست میدهتد .ایتن یادداشتت ،در
سال  ،2851به عنوان زیرنویس مقدمه یکی از کتابهای

نوشته شده است ،بدین قرار:

«برنامه فرهنگ مردم از فروردین  2840در رادیو پخ

شده .ابتدا ماهی یکبتار ،بعتد

از یکی ت دو سال پانزده روز یکبار و از هفت سال پی

هفتتهای یکبتار بته متدت یتک

ساعت در سهشنبهها ».گانجوی شیرازی :2851 :هشت
این یادداشت ،نه تنها به خوبی نشان می دهد که برنامه ابتدا ماهی یکبار بتوده و بعتد
به دو بار در ماه رسیده ،بلکه سال هفتگی و یک ساعته شدن برنامه را هم معین میکنتد.
چون یادداشت در سال  2851نوشته شده ،پس به این نتیجه میرسیم که برنامه در ستال
 ،2845یک ساعته ،هفتهای یک بار و سهشنبهها پخ

میشده است .اما اشتباه استتاد در

این یادداشت این است که ت همچنان که در ادامه توضیح خواهیم داد ت نام برنامه نه تنها
در سال  2845که در سال  2847نیز «فرهنگ عامیانه» بوده است ،نه فرهنگ مردم.

تاريخ شفاهی واحد فرهنگ مردم 005

نظر نگارنده این است که تاریخ پخ

در فروردین  2842درستتر به نظر میرستد

و استاد نخواسته اند خیلی وارد جزئیات شوند ،از این رو زمان تصویب برنامه را با زمان
یعنی فرهنگ مردم ت به نخستین برنامه هم نسبت دادهاند .در حتالی کته برنامته فرهنتگ
مردم پی

از آن ،دو تغییر نام داشتته استت .گرچته در صتفحه  271مقالته گبته نقتل از

حنیف 2833 ،به پخ
روز پخ

نخستین برنامه اشاره شده ،اما نه نام آن درست ذکر شتده و نته

آن آمده است .بنابراین ،آنچه را که خود به گوش شتنیدهام و بته ختوبی بته

خاطر دارم ،برای تکمیل مطلب در پی میآورم.
رنگها و بیرنگیها در برنامه جوانان

در سال  2842اینجانب دان آموز پایه ششم دبستان بودم و چون حتس متی کتردم
دوره کودکی را پشت سر گذاشتهام ت و با نوعی خودبزرگانگاری که برای چنتین ستنی
طبیعی است ت سعی میکردم به برنامه جوانان رادیو ایران گوش کنم .ایتن برنامته در آن
سالها بین ساعت  4تا  4/5بعدازظهر یا  4/5تا  5عصر پخ
روزها به جای آرم 2برنامه جوانان ،این نشانه پخ
جوانان .همین نام جدید باع

میشد .در یکی از همتین

شد :رنگها و بیرنگیها در برنامته

شد تا پای رادیو بنشینم و این بخت

تتازه را کته در دل

برنامه جوانان گنجانده شده بود ،بشنوم و این اولین بار بود که صدای گیرای آقای نجتوا
را میشنیدم .سخن از آدب و رسوم بود و وا ه فولکلور هم در بین صحبتها چنتد بتار
تکرار شد .برنامه ،دو گوینده زن و مرد داشت .نام و صدای گوینده زن را نمتیشتناختم
اما گوینده مرد ،مرحوم محمد سلطانی بود .آداب و رسومی هم که نقتل متیشتد بیشتتر
مربوط به شیراز بود .این برنامه اگر اولین برنامه نبوده باشد ،حتماً از اولینها بوده است.
اگر درست به خاطرم مانده باشد ،گفته شد که این بخ  ،ماهی یک بار پخ

میشود.

اینکه این برنامه ماهی یک بار آن هم در دل برنامه جوانان تا کی ادامته پیتدا کترد و
چه زمانی تغییر نام داد تا سال  2845آگاهی دقیقی ندارم ،چون نتوانستم پیگیر آن باشم.
اما نکته اینجاست که تاکنون ندیدهام کسی از این نام ت یعنی رنگها و بتیرنگتیهتا در
 .2نشانه رادیویی

شماره  06بهار 9911

اولین پخ  ،یکی گرفتهاند و حتی عنوانی را که برنامته در ستال  2843داشتته استت ت
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برنامه جوانان ت ذکری به میان آورده باشد .ایتن هتم نکتتهای استت کته بترای ثبتت در
تاریخچه برنامه و واحد فرهنگ مردم ضرورت دارد .آنچه مسلم است اینکه ،این برنامته
شماره  06بهار 9911

بر مبنای مندرجات جزوه طرز نوشتن فرهنگ عامیانه که در مهرمتاه ستال  2847منتشتر
شده ،فولکلور یا فرهنگ عامیانه نام داشتت گنجتوا ،2847 ،روی جلتد ،صتفحه  2و . 3
آگاهی دیگری که این جزوه به دست میدهد اینکه ،در سال  ،2847برنامته فولکلتور یتا
فرهنگ عامیانه به صورت هفتگی پخ

می شتده استت؛ آنجتا کته مرحتوم انجتوی بته

شنوندگان چنین سفارش میکند« :برنامه فرهنگ عامیانه را هر هفته بشنوید تتا بتا روش
کار ما بیشتر آشنا شوید» .گهمان3 :
با این توضیحات آنچه در صفحه  271مقاله آمده است که «برنامه رادیویی فولکلتور
به برنامه فرهنگ مردم تغییر نام داد» آن هم بدون ذکتر تتاریخ ،صتحیح نیستت .دربتاره
تغییر نام ،این نکته را هم اضافه کنم که در همان سال  2847چند بار از استاد شنیدم کته
خود ،به نام «فرهنگ عامیانه» معترض بود و میگفت ،این کلمه عامیانه نوعی توهین بته
مردم تلقی می شود .مدتی بعد ،با تصمیم ایشان نام برنامه از فرهنگ عامیانه بته فرهنتگ
مردم تغییر پیدا کرد که شاید اواخر سال  2847یا اوایل سال  2847باشتد .اگتر تکستت
برنامه های آن روزگار در آرشیو رادیو ایران موجود باشد ،رسیدن به تاریخ این تغییر نام،
سهل و آسان است.
سال تأسیس «مرکز فرهنگ مردم»

در صفحه  271مقاله اشاره شده است که «ستال ت ستیس مرکتز ]فرهنتگ متردم[ در
برخی اسناد  2845نقل شده است »...این مورد کتامالً عتاری از حقیقتت استت و بترای
اثبات آن و آشنایی با تشکیالت برنامه فرهنگ عامیانه ت نام برنامه در ستال  2845ت ذکتر
خاطرهای ضرورت دارد.
اواخر سال  2845یا اوایل سال  2847بود که نگارنده ،صتدای آقتای نجتوا را بترای
دومین بار و این بار در برنامه «فرهنگ عامیانه» ،شنیدم و همین منجر به مکاتبه با برنامته
شد .بعد از چند مکاتبه و دریافت پاسخ کتبی ،روزی دعوتنامهای برای مالقات با آقای
نجوا در یک روز دوشنبه ،بین ساعت ده تا دوازده ،در محل اداره رادیو واقتع در میتدان
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ارگ ،به دستم رسید .در ساعت مقرر در نگهبانی در ورودی رادیو حاضر بودم .با نشتان
دادن دعوتنامه به اتاق آقای مشایخی در طبقه همکتف ستاختمان استتودیوها ت واقتع در
از نوع آمپکس 2در یک گوشه ،میز تحریری ساده و چند صندلی ،خودم را معرفی کردم.
در اتاق دو نفر حضور داشتند؛ آقای نجوا ،مردی با پیشانی بلند ،صدایی رسا و چشمانی
نافذ و خوشپوش و فردی مسن تر از او که شادروان نصراهلل یگانه ،دستیار ایشتان بتود.
البته در آن روز ،غیر از من ،آقای حسن پناهیان نیتز دعتوت شتده بتود .گفتت و شتنود
مفصلی انجام گرفت و چون روز ضبط برنامه دوشنبهها بود ،این افتخار نصیبمان شد که
برای نخستینبار شاهد ضتبط برنامته فرهنتگ متردم در یکتی از استتودیوها باشتیم .در
فاصله ای که استاد انجوی ما را با آقای یگانه تنها گذاشت ،دربتاره تشتکیالت و دفتتر و
دستک برنامه از مرحوم یگانه جویا شدم .ایشان فرمود« :پسر جان! صدای دهتل شتنیدن
از دور خوش است .کدام دفتر و دستک و اتاق؟ اینجا اتاق آقای مشتایخی استت کته از
راه لطف دوشنبهها دو ساعت در اختیار ما می گذارد .یکی از دو کشوی میزش را هم به
ما داده تا پستچی اداره ،نامههای برنامه را در آنجا بگذارد .هفتهای یتک روز دوشتنبههتا
میآییم نامهها را می بریم و هفته بعد پاسخ آنها را به اداره پست رادیو تحویل میدهتیم.
آقای انجوی هم حقوق بگیر اداره دیگری است و فقط نویسندگی و سرپرستی برنامته را
به عهده دارد .اما در تالش است به رادیو منتقل شود ،که اگر موفق شود ،ما هم صاحب
اتاق و دفتر و دستک میشویم .فعالً همه کارهای برنامه ،در خانته متن و آقتای انجتوی
انجام میشود» .گنقل به مضمون بنابراین ،به ضرس قاطع عرض میشود کته تتا اواختر
سال  2845برنامه فرهنگ عامیانه حتی یک اتاق مستقل در تشتکیالت رادیتو نداشتت و
اگر ادعایی در این زمینه باشد ،کذب محض است و حتی در این سال نامی هم از «مرکز
فرهنگ مردم» به گوش کسی نخورده بود .در ادامه مقاله درخصوص سال ت سیس مرکتز
فرهنگ مردم به تفصیل اشاره خواهد شد.

1. Ampex
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پشت مسجد ارگ ت هدایت شدم و وارد اتاق به نسبت کوچکی شدم؛ با دستگاه ضتبطی
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استاد انجوی و بزرگدبیری کمیته برنامههای ویژه
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استقبال بی

از حد شنوندگان از برنامه فرهنگ عامیانه از یتک ستو و تتالش استتاد

انجوی و دوستانی که در رادیو داشت ،سرانجام ثمر داد و به احتمال ،سال  2847بود که
انجوی از ادارهای که پی تر در آن مشغول بود ،منفک شد و اگر اشتباه نکنم به صتورت
قراردادی با عنوانِ «بزرگدبیر» وارد رادیو گردید .قدیمیهای رادیو خوب به یتاد دارنتد
که در آن زمان برنامههای رادیو بین چند کمیته تقسیم شده بود و هتر کمیتتهای مست ول
تولید و نظارت بر چند برنامه بود .در رمس هر کمیته« ،بزرگدبیر» قترار داشتت کته بتا
معاونی به نام «سردبیر» بته رتتق و فتتق امتور متیپرداختنتد .استتاد انجتوی در ستمت
بزرگدبیر «کمیته برنامههای ویژه» با سردبیری آقای کریمان ت کته بعتدها آقتای مهتدی
شکرریز جای ایشان را گرفتند ت با شور و شوق فراوان کار خود را آغاز کرد .عالوه بتر
برنامه فرهنگ عامیانه ،برنامهای از استانها ،برنامههای بخ

کردی و اردو نیز ،زیر نظتر

این کمیته بود ،اما بیشترین توجه استاد معطوف به برنامته فرهنتگ عامیانته بتود .کمیتته
برنامه های ویژه صاحب دو اتاق در طبقه اول رادیو شتد کته یکتی اتتاق بتزرگدبیتر و
دیگری اتاق سردبیر بود.
همکاران غیرموظف برنامه فرهنگ عامیانه

کمیته ،در آغاز تابستان  2847صاحب اتاق سومی هم در طبقه زیترزمین ت در جتوار
اتاقهای برنامههای بخ

کردی ت شد .اتاقی که امور برنامه فرهنگ عامیانه در آن انجتام

میشد و محل کار اینجانب و آقای حسن پناهیتان بتود .بنتابراین در ستال  2847ت اگتر
افراد برنامهساز ،نظیر تهیه کنندگان ،گویندگان و صدابرداران را که تابع واحدهای صتنفی
خود بودند و برای کمیتهها برنامه تولید میکردند ،کنار بگذاریم ت ابواب جمعی رستمی
کمیته برنامههای ویژه که رابطهای استخدامی با رادیو داشتند ،یکی استاد انجتوی بتود و
دیگری سردبیرشان.
اما برنامه فرهنگ عامیانه یک کارمند بازنشسته قتراردادی هتم داشتت کته روانشتاد
نصراهلل یگانه بود .ایشان نیز هفتهای یک روز برای تحویل گرفتن نامههای شتنوندگان و
تحویل دادن پاسخ نامههای هفته قبل به اداره میآمد و کارش را در منزل شخصی انجتام
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می داد و موظف به امضای دفتر حضور و غیاب و حضور در اداره نبتود .در ایتن زمتان،
غیتتر از ایتتن افتتراد ،برنامتته فرهنتتگ عامیانتته دو نفتتر کارمنتتد پتتارهوقتتت ،غیررستتمی،
ت حتی در دفتر حضتور و غیتاب در ورودی ت محلتی از اعتراب نداشتت .ایتن دو نفتر
عبارت بودند از :صاحب این قلم گمحمود ظریفیان و دیگتری حستن پناهیتان؛ هتر دو
دان آموز دبیرستان و هر دو خدمت سربازی نرفته .ما دو نفتر کته بته دالیتل پیشتگفته
ممنوعاالستخدام به شمار میآمدیم ،به صورت غیررسمی در دفتر برنامه فرهنگ عامیانته
مشغول خدمت بودیم.
در سال  2843آقای سید احمد وکیلیان که منعی برای استخدام نداشت بتا استتخدام
قراردادی به ابواب جمعی برنامه اضافه شد؛ برنامهای که از فرهنتگ عامیانته بته «برنامته
فرهنگ مردم» تغییر نام داده بتود .در ه متین حتال ،دو دانشتجوی مقتیم تهتران هتم بتا
وضعیت ما ،به صورت غیررسمی و پارهوقت همکاری خود را با استتاد انجتوی شتروع
کردند :آقای عباسعلی صادقی از زابل و مجید حبیبیان از همدان ،که ادامه همکاریشتان
دو سه سالی به طول نکشید و به استخدام نیز در نیامدند و از جمع منفک شدند.
قصهگو ،به قصهگویی نرسید!

یکی از برنامه های پرطرفدار ظهر جمعه رادیو ،قصه ظهر جمعه بود که با قصهگتویی
فضلاهلل صبحی مهتدی در سال  2823آغاز شد و تا زمان درگذشت وی به ستال 2842
ادامه یافت .در صفحه  271فصلنامه ،ادامه قصه گویی به ایرج گلسترخی در ستال 2845
نسبت داده شده که هر چند صتحیح استت .امتا بته فاصتله ستالهتای  2842تتا 2845
اشارهای نشده است .بنابراین الزم میدانم از قول یکی از همکاران قدیم رادیو این نکتته
را اضافه کنم که در این فاصله ،علی جواهرکالم عهدهدار قصتهگتویی شتد .ستخنی کته
البته به پژوه

و تحقیق بیشتر نیاز دارد و راقم این سطور اصراری بر صحت آن ندارد.

اما نکتهای که تا کنون مکتوم مانده است ت یا شاید بنتده در جتایی نشتنیدهام کته بتازگو
شده یا نوشته شده باشد ت تالش مرحوم استاد انجوی برای قصهگویی قصتههتای ظهتر
جمعه ،بعد از ایرج گلسرخی بود .حتی خود بنده در استتودیویی کته استتاد قصتهای را

شماره  06بهار 9911

غیراستخدامی و غیرحقوقبگیر هم داشت که نامشان در هی دفتر و دستک و پرونتدهای
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برای نمونه ضبط میکردند ،حضور داشتم .به نظر بنده ،قصه ،با لحن گیرا و خوبی اجترا
و قرار شد در شورای برنامه های رادیو ،بازشنوایی و نظر داده شود .مدتهتا گذشتت و
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خبری از پاسخ نشد .روزی دل به دریا زدم و نتیجه را از استتاد جویتا شتدم .ایشتان بتا
اوقات تلخی پاسخ داد« :دوست نماها دست به دست دشمنان دادنتد و کتار را تصتویب
نکردند!» گفتنی است که استاد هم در رادیو مورد حسد برخی از دستاندرکاران کممایه
بود و هم در خارج از رادیو ،در بخت هتایی از وزارت فرهنتگ و هنتر آن دوره ت کته
چشم دیدن موفقیتهای استاد را نداشتند ت هدف انتقادهای بیمورد قرار میگرفتند کته
پیشتر و در آغاز این مقاله به آن اشاره شد .مخلص کالم آنکه تا کنون در جایی ندیتدهام
که به این موضوع ت عالقه استاد به قصهگویی در ظهر جمعه ت اشارهای شده باشد .شاید
بی خبری عامل آن بوده یا این مطلب از آن رو مطرح نشده است که نقطه ضتعفی بترای
استاد انجوی برشمرده نشود.
درباره «دفتر مرکزی فرهنگ مردم»

این نام ،برخالف آنچه برخی نوشتهاند گشمیرانی 21 :2873 ،نامی رسمی و مصوب
نبود ،بلکه برساخته استاد انجوی بته شتمار متیرفتت کته گهگتاه در بیتان و زبتانی در
نوشتههای ایشان به کار میرفت و هی ارتبتاطی بتا مرکتزی رستمی وابستته بته رادیتو
تلویزیون ملی ایران به نام مرکز فرهنگ مردم که در ستال  2854بتا پشتتوانه حقتوقی و
اساسنامه آغاز به کار کرد ،نداشت.
برداشت نگارنده این است که استاد انجوی با کاربرد این نتام ت یعنتی دفتتر مرکتزی
فرهنگ مردم ت دو هدف را دنبال میکرد :نخست اینکه با این نام پرطمطراق اعتباری در
ذهن مخاطبان ایجاد نماید و شنوندگان تصور کننتد بتا دستتگاهی عتریض و طویتل در
ارتباط هستند و به گونهای نیز در مقابل ادارهکل فرهنگ عامه فرهنگ و هنر ،تشتکیالتی
را نشان میداد .دوم و مهمتر اینکه ایشان میخواست کمکم ،با تکرار ایتن نتام ،ت ستیس
مرکز ،مؤسسه یا نهادی مستقل را در زمینه فرهنتگ متردم نتزد مست والن باالدستتی جتا
بیندازد ،که جا انداخت و در سال  2854موفق به ت ستیس «مرکتز فرهنتگ متردم» شتد.
برای اینکه مقوله «دفتر مرکزی فرهنگ مردم» با «مرکز فرهنگ متردم» جتدا و مشتخص

تاريخ شفاهی واحد فرهنگ مردم 024

شود ،بهترین سند مکتوب معتبر ،کتاب فرهنگ مردم سروستان است که سال انتشتار آن
 2843خورشیدی است .در این کتاب در چند موضع نام «دفتر مرکتزی فرهنتگ متردم»
 .2روی جلد :نشریه شماره  2دفتر مرکزی فرهنگ مردم
 .1صفحه بدون شماره پی

از مقدمته :اعضتای دفتتر مرکتزی فرهنتگ متردم ستید

ابوالقاسم انجوی شتیرازی ،نصتراهلل یگانته ،مهتدی شتکرریز ،حستن پناهیتان ،محمتود
ظریفیان ،سید احمد وکیلیان و مجید حبیبیان.
 . 8در جلد سلفون کتاب نیز این عبارت آمده است :دفتر مرکزی فرهنگ مردم.
خالصه اینکه این نام ،تا سال  ،2854سال ت ستیس مرکتز فرهنتگ متردم در خیابتان
بخارست ،همچنان تکرار می شد و بعد از آن نام «مرکز فرهنگ متردم» رستمیت یافتت.
بنابراین خطاست که «دفتر مرکزی فرهنگ مردم» را ت که اتاقی محقر در طبقته زیترزمین
رادیو در میدان ارگ و نام غیرمصوب و بدون پشتوانه حقوقی بود که استتاد انجتوی آن
را برساخته و به کار می برد با تشکیالت وسیع ،مصوب ،مستقل و صتاحب اساستنامهای
چون «مرکز فرهنگ مردم» یکی بدانیم و تاریخ  2845یا  2847را با سال ت ستیس مرکتز
فرهنگ مردم ،یعنی  2854درهم آمیزیم.
ادغام رادیو با تلویزیون و تشکیل گروه ایرانزمین

با ادغام رادیو در ستازمان تلویزیتون ملتی ایتران در اواختر ستال  2843و اوایتل ،2850
تشکیالت رادیو از وزارت اطالعات منفک شتد و در تشتکیالتی بته نتام «ستازمان رادیتو و
تلویزیون ملی ایران» به کار خود ادامه داد .استاد انجوی از این ادغام راضی بود و پتی بینتی
میکرد که در دستگاه جدید بتواند فعالیتهای خود را در زمینه فرهنگ مردم توسعه دهد.
در ابتدای این اقدام ،بعضی از نامها تغییر کرد .از جمله وا ه «کمیتته» حتذف شتد و
وا ه فارسی «گروه» جای آن را گرفت .کمیته برنامههای ویژه نیز بته نتام جدیتد «گتروه
ایرانزمین» خوانده شد .برنامههای کردی و اردو نیز از آن منفتک و بته جتای آن تولیتد
روزانه نیم ساعت برنامه در رادیو تهران گ= برنامه دوم به عهده گروه گذاشتته شتد .در
این برنامهها استادان بهنام دانشگاه مانند احمدعلی رجایی بختارایی ،دکتتر نجتمآبتادی،
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ت و نه «مرکز فرهنگ مردم» ت به صراحت آمده است ،از جمله:
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دکتر رضوانی ،دکتر مصطفوی ،دکتر بحرالعلومی ،هفتهای یک روز شرکت متیکردنتد و
در زمینههای تخصصی خود با شنوندگان سخن میگفتند .یکی دیگر از ایتن برنامتههتا،
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برنامه نقالی بود که مرحوم استاد غالمعلی حقیقت آن را اجرا میکرد .اما برنامه فرهنتگ
مردم سرگل این برنامهها بود که از رادیو ایران پخ

میشد.

سال  ،1351سال گشایش در استخدامها و انتشار کتاب

از بدو تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایتران ،استتاد انجتوی ضتمن تشتریح
اهمیت پرداختن به مقوله «فرهنگ مردم» برای مس والن سازمان جدید ،نیتاز ختود را بته
استخدام چند پژوهشگر پیگیری کرد و این پیگیتریهتا در آغتاز ستال  2852بته نتیجته
رسید .به طوری که به کارمنتدان استتخدامی قبلتی چهتار نفتر افتزوده شتد .2 :محمتود
ظریفیان  .1علیاکبر عبدالرشیدی  .8ولیاهلل درودیان و  .4علیاکبتر جبتاری کته دو نفتر
اول به صورت تمام وقت و دو نفر دوم که کارمندان ادارات دیگتر بودنتد ،بته صتورت
پاره وقت مشغول به کار شدند .البته آقای عبدالرشیدی ،شت

متاه بعتد از استتخدام بته

خبرگزاری سازمان منتقل شدند .از چنین سالی ،با بیشتر شدن همکتاران ،استتاد انجتوی
چاپ کتابهایی از سری «گنجینه فرهنگ مردم» را با جدیت دنبال کردند .چتاپ هفتت
جلد کتاب نفیس با موضوعات گوناگون در زمانی کمتر از چهار سال و پی

از ت ستیس

مرکز فرهنگ مردم ،با افرادی معدود ،بسیار چشمگیر بود .با این توضتیح کته بعضتی از
کتابها که تاریخ انتشار سال  2854را بر خود دارند ،همگی قبتل از ستال  2854آمتاده
انتشار بودند .نام این کتابها از این قرار است:
 .2تمثیل و مثل گجلد اول 2851 ،
 .1زمستان گجلد اول 2851 ،
 .8قصههای ایرانی گجلد اول 2851 ،
 .4بازیهای نمایشی2851 ،
 .5قصههای ایرانی گجلد دوم  ،2858 ،دستیاران :محمود ظریفیان ،ولیاهلل درودیان
 .7زمستان گجلد دوم  ،2854 ،دستیاران :محمود ظریفیان ،ولیاهلل درودیان
 .7مردم و شاهنامه ،2854 ،به مناسبت برگزاری جشنواره طوس
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تأسیس مرکز فرهنگ مردم در سال 1354

تالشهای مستمر استاد انجوی برای ت سیس نهادی مستقل از نظر حقوقی و بودجته،
کوچه یازدهم خیابان بخارست در اختیار «مرکز فرهنگ مردم» گذاشت .این مرکز چتون
از نظر حقوقی نهادی تعریف شده و دارای اساسنامه بود ،با داشتن مس ول اداری و مالی
مستقل ،اختصاص یتک دستتگاه اتومبیتل ،ستاختن یتک استتودیوی رادیتویی و انتقتال
کارکنان از میدان ارگ به محل جدید ،به طور رسمی کار خود را آغاز کرد .با تشتکیل و
ت سیس مرکز ،کار جذب پژوهشگران جدید با متدرک حتداقل کارشناستی و بتاالتر در
رشته های مرتبط آغاز شد .روز اولی که مرحوم نصراهلل یگانه به مراکتز جدیتدالت ستیس
آمد ،مرا مخاطب قرار داد و گفت« :یادت هستت ده ستال پتی

ستراغ دفتتر و دستتک

برنامه فرهنگ مردم را از من می گرفتی؟ این هم دفتر و دستک فرهنتگ متردم! راستت
اگر کسی جلودار سید ]منظور استاد انجوی[ نباشتد او روزی وزارت فرهنتگ متردم در
این مملکت راه میاندازد!» روح

شاد که حتدود دو ستالی بعتد از آن رختت از ایتن

دنیای فانی بربست.
کالسهای آموزشی در مرکز فرهنگ مردم

در مقاله یاد شده گصفحات  278و  274به جذب پژوهشگران جدید و کالسهتای
آموزشی آنان اشاره شده و در پی آن اسامی استادان بزرگواری نیز به میان آمده است .از
آنجا که نگارنده این سطور با ابالغ کتبی استاد انجوی عهدهدار برگزاری ایتن کتالسهتا
بودم ،وجود نام بعضی از استادان در مقاله برایم ت مل برانگیز بود .به هر حتال نگارنتده،
به عنوان دستاندرکار مستقیم در تشکیل کالسها به حضور و تدریس استادانی چتون:
دکتر تفضلی ،دکتر رضوانی ،دکتتر افشتار نتادری ،دکتتر شتهیدی ،دکتتر مقربتی ،دکتتر
مصطفوی ،دکتر ورجاوند و دکتر باستانی پاریزی صحه میگذارم و الغیر.
در مورد ذکر نام شاگردان این کالسها نیز ،نویسنده محترم مقاله به ذکتر نتام چهتار
تن ،یعنی «حسن پناهیان ،محمود ظریفیتان ،ستید احمتد وکیلیتان و عبتدالنبی ستالمی»
گهمان 274 :بسنده کرده اند که صحیح نیست ،زیرا حضور همته پژوهشتگران قتدیم و
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سرانجام به ثمر نشست و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران ساختمانی پتنج طبقته را در

024فصلنامه فرهنگ مردم ايران

جدید در این کالسها اجباری بود و نام افراد غایب نیز گزارش میشد .خوشبختانه ،نام
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این پژوهشگران شرکتکننده در کالسها را استاد انجوی در کتاب گتذری و نظتری در
فرهنگ مردم آورده است گانجوی شیرازی13 :2872 ،ت 13و نیتازی بته تکترار آنهتا در
اینجا نیست.
دولت مستعجل

ت سیس مرکز فرهنگ مردم گرچه در ابتدا «خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود.
در نیمه دوم سال  ،2857کارکنان مرکز فرهنگ مردم به کارکنان اعتصابی ستازمان رادیتو
تلویزیون ملی ایران پیوستند .تولید و پخ

برنامه سفینه فرهنگ مردم نیز مانند بستیاری

از برنامههای رادیویی متوقف شد و حضور در مرکز نیز به صورت دلبخواهی درآمد.
طی سه سال ،گاز سال  2854تا پایان نیمه اول سال  2857البتته ،چتاپ چنتد جلتد
کتاب به کتاب های قبلی افزوده شده بود؛ اما آخرین کتاب چنان بداقبال بود که به خمیر
تبدیل شد .آخرین این کتابها ،کتاب مردم و قهرمانتان شتاهنامه بتود کته ستهم عمتده
تدوین و تنظیم و ویراستاری آن را صاحب ایتن قلتم برعهتده داشتت .کتتاب «متردم و
قهرمانان شاهنامه» را انتشارات سروش با جلد و کاغذ نفیس و با سترمایه ختود در سته
هزار جلد ،در تیرماه  2857چاپ و به انبار انتقال داده بود ،امتا بته دالیلتی از توزیتع آن
جلوگیری شد و فقط استاد انجوی توانست ده جلدی از آن را بگیرد که یتک نستخهاش
هم نصیب حقیر شد  .این سه هزار جلد کتاب نفیس ،هرگز توزیع نشد و بعتد از متدتی
به خمیر کاغذ تبدیل گردید .خوشبختانه استاد انجوی همت کردند و در سال  2873این
کتاب را همراه با کتابهای «مردم و شاهنامه» و «مردم و فردوسی» ت کته در ستالهتای
قبل چاپ شده بودند ت در یک دوره سه جلدی با عنوان «فردوسینامه» منتشر ساختند.
فصلنامهای که منتشر نشد

یکی از برنامه های استاد انجوی بعد از ت سیس مرکز فرهنگ مردم ،انتشار فصلنامهای
به نام «فصلنامه فرهنگ مردم» بود .مقدمات کار فراهم شد و قرار بتود در آن عتالوه بتر
مقاالتی از بزرگان و صاحبنامان ،نوشتههای گزیتده همکتاران گ= فرهنگیتاران دربتاره
آداب و رسوم گوشه و کنار ایران گنجانده شود .حتی برای فصلنامه آقای کتاوه دهگتان
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به عنوان سردبیر و اینجانب به عنوان مدیر داخلی انتخاب شدیم .پتی شتماره فصتلنامه
زیر چاپ رفت و به مرحله غلط گیری اولیه هم رسید که تقارن آن با نیمهتعطیتل شتدن
با پیروزی انقالب اسالمی ،مرکز فرهنگ مردم همراه با سایر مراکز فرهنگی و هنتری
رادیو تلویزیون به صورت متمرکز در خیابان مینا ،بلوار افریقا مستقر شد و بتر ختدمات
هفده ساله استاد انجوی در برنامه فرهنگ مردم و مرکز فرهنگ نقطه پایان گذاشته شد.
تولید و پخش برنامه فرهنگ مردم بعد از پیروزی انقالب اسالمی

نویسنده در جمعبندی مقاله خود گصتفحه  273فصتلنامه بته پخت

مجتدد برنامته

فرهنگ مردم پس از پیروزی انقالب اسالمی ت آن هم در حوزه معاونت صدا ت اشتارهای
مختصر کرده اند که کافی و وافی به مقصود نیست .بنابراین ،در بخ

پایانی این مقاله به

مواردی که خود بنده ،به طور مستقیم ،درگیر آن بودهام؛ اشاره میکنم.
در ابتدا الزم است یاد خیری بشود از آقتای مهنتدس فخرالتدین انتوار متدیر واحتد
فعالیت های فرهنگی صداوسیما پس از پیروزی انقالب اسالمی .وی سعی بلیغ در حفظ
و فعالسازی مرکز فرهنگ مردم داشت .از جمله ،نخستین فردی بود که در صدد برآمتد
تولید و پخ

برنامه فرهنگ مردم از سر گرفته شود و اجتازه آن را از مقامتات گرفتت.

پس از برگزاری چند جلسه ،به علت سابقهای کته ایتن نگارنتده در نویستندگی برنامته
فرهنگ مردم داشت و با صدابرداری و تهیهکنندگی رادیویی آشنا بود ،قرعه فال بته نتام
اینجانب خورد .تاریخ پخ

اولین برنامه نیز آخرین سهشنبه شب سال  2853مقرر شتد.

مت سفانه این کار طبق برنامه پی

نرفت و آقتای مهنتدس انتوار بعتد از آگتاهی از ایتن

موضوع راه دیگری برگزیدند و آن ،ضبط برنامته در استتودیوی مرکتز حفتظ و اشتاعه
موسیقی بود .به هر شکلی بود ،با گویندگی خانم پاکنشان و آقای نوری و صتدابرداری
آقای کریمی و نویسندگی و تهیهکنندگی اینجانب ،نخستین برنامه ضبط شتد .بتا وجتود
سختگیریهای میدان ارگیها ت و این بار ایرادگیری در محتتوا ت اولتین برنامته فرهنتگ
مردم به مدت یک ساعت در آخرین سهشنبه سال  2853ت شب چهارشتنبهستوری ت در
ساعت  12از رادیو ایران پخ

شد.
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مرکز در سال  ،2857در نهایت کار را ناتمام گذاشت.
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عوامل تولید اولین برنامه فرهنگ مردم بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،از ایتن قترار
بود که در استودیوی حفظ و اشاعه موسیقی ضبط شد :نویسنده و تهیتهکننتده :محمتود
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ظریفیان .گویندگان :خانم سرور پاکنشان و آقای امیر نوری.
از خردادماه سال  2853نویسندگی و تهیه برنامه به دوستان دیگری در مرکز فرهنتگ
مردم واگذار شد؛ علت آن هم انتقال اینجانب به صداوسیمای مرکز کرمانشاه بود .گرچه
تولید و پخ

ب رنامه چند ماهی هتم دوام آورد ،امتا کارکنتان آن زمتان رادیتو کته تهیته

برنامهای را خارج از حیطه خود برنمیتافتند ،به تقابل ختود ادامته دادنتد تتا برنامته بته
تعطیلی کشانده شد .در طول این کشتاک  ،در میتدان ارگ گتروه برنامتهستاز دیگتری
مترصد تولید برنامه بود که سرانجام ،آن چنان شد که میخواستند .ایتن برنامته ت بتدون
ارتباط با مرکز فرهنگ مردم ت تا به امروز ،البته بتا افتت و خیزهتایی ،همچنتان تولیتد و
میشود .خدا خیرشان دهد که چراغ برنامه فرهنگ متردم را تتاکنون روشتن نگته

پخ

داشتهاند.
توضیحات تکمیلی

پخ

نخستین برنامه فولکلور در فتروردین  2840ت همتانگونته کته ختود مرحتوم

انجوی در مقدمه کتاب فرهنگ مردم سروستان به آن اشاره کتردهانتد گهمتایونی:2843 ،
چهارده ت در دل برنامه جوانان با عنوان رنگها و بیرنگیها به سهولت انجام نگرفتت.
مقدمات کار با سختگیریهای مس والن ناآشنا به فولکلور ،یک ستال بته طتول انجامیتد.
شاید هم عمدی در کار بوده است تا استاد انجوی ت با سابقه سیاسی کته داشتت ت وارد
رادیو نشود .مرحوم انجوی در گفتگو با نشریه ادبستان در این زمینه چنین روایت کترده
است:
دفعه اولی که با مدیرکل رادیو فکرم را در میان گذاشتم ...ایشان اصالً آشنا نبتود کته
فرهنگ مردم چه وسعت عظیمی دارد  ...ولتی گفتت کته حتاال نمونتهای تهیته کنیتد و
بیاورید ...ما هم نمونه ای تهیه کردیم و بردیم .ایشان شنید و دید کته نته بتدک نیستت،
مردم را جذب میکند یا همچنین حرفهایی  ...منتها گفتند به جهتات سیاستی بتا استم
خودت نباشد ،با یک اسم مستعار کار را شروع کن .گفتتم کته خیلتی ختوب! بتا استم
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مستعار «نجوا» برنامه تهیه کتردیم تتا اینهتا بشتنوند و از تصتویب شتورای نویستندگان
بگذرد ...یک سالی این کار زمان گرفت تا رسید به اواختر  2883و اول ستال  ،2840در
هم نیمساعت برنامه داشته باش .گانجوی ،ادبستان23 :
به نظر میرسد خود دستاندرکاران رادیو ،بعد از مدتی به این نتیجه میرسند که نته
قالب برنامه جوانان ت آن روزگار ت مناسب چنین برنامهای است و نه ستاعت پخت

آن

به هنگام عصر در حدود چهار تا چهارونیم یا چهتارونیم تتا پتنج .بنتابراین ،در ستال و
تاریخی که نگارنده از آن اطالع ندارد ،برنامه آقتای نجتوا را زیتر چتتر برنامتهای دیگتر
میبرند به نامِ احساس و اندیشه.
در آن سالها بین ساعت نه تا نهونیم شب ،هر شب برنامههایی پخت

متیشتد کته

عالقهمندان زیادی داشت .از جمله؛ شنبه شبها برنامه مشاعره بود و چهارشنبه شبهتا
برنامه پلیسی جانی دالر .اما سهشنبهشبها در این ستاعت برنامتهای پخت

متیشتد بتا

عنوانِ احساس و اندیشه که برخالف سایر شبها هر هفتتهاش یتک برنامته مستتقل بتا
موضوع و مجری جداگانه داشت .خالصه اینکه برنامه آقای انجوی یکتی از ایتن چهتار
برنامه را به خود اختصاص داد .بعدها ،و باز در تاریخی که نمیدانم ،برنامه آقتای نجتوا
زیر چتر برنامه احساس و اندیشه یک هفته در میان شد؛ یعنی دو بار در ماه .چون زمان
پخ

برنامه زمان مناسبی بود هر روز به تعداد عالقهمندان و شتنوندگان برنامته افتزوده

میشد .یقین بر این است که تا اواخر سال  2845این برنامه در قالب و زیر نام احستاس
و اندیشتته پخ ت

متتیشتتد .یقتتین از ایتتن رو کتته نگارنتتده ایتتن ستتطور در رجتتوع بتته

یادداشتهای روزانه شخصی خود که روز سهشنبه شانزدهم استفند  2845نوشتته شتده
است ،به این یادداشت رسید:
«امشب به رادیو گوش میکردم ،در فاصله ساعت نه تا نهونتیم ،مطلبتی بته نتام متن
راجع به چهارشنبه سوری زنجان پخ

شد .این برنامه احساس و اندیشته نتام دارد کته

برنامهای فولکلوری است و آقای نجوا مس ول آن است».
به نظر میرسد که هفتگی شدن برنامه با نامِ فرهنتگ عامیانته و قترار گترفتن آن بته
جای برنامه احساس و اندیشه در سال  2847صورت گرفته باشد؛ به دو دلیل:
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آغاز سال  40اولین برنامه پخ

شد و تعجب در این است که گفتند ماهی یتک بتار آن
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همکاری مستمر اینجانب از تابستان  2847آغاز شد و من هر هفته روزهای دوشنبه
به میدان ارگ ،اتاق آقای مشایخی میرفتم و پس از گرفتن راهنماییها از مرحوم استتاد
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انجوی و شادروان یگانه در زمینه کارهایی که باید انجام می دادم ،همراه با نامبردگان بته
استودیو می رفتم و ناظر ضبط برنامه بودم .گهگاه که همکاری گفرهنگیاری از شهرستان
یا تهران به مالقات استاد میآمد ،بنده قبل یا بعد ضبط برنامه سه چهار دقیقهای بتا آنتان
مصاحبه میکردم که این گفتگوها در برنامههای هفتههای بعتد گنجانتده متیشتد .دلیتل
اینکه مالقاتها در اتاق آقای مشایخی انجام میشد این بود که برنامته فرهنتگ عامیانته
هنوز اتاق و دفتر مستقلی نداشت .خوشبختانه مصاحبه مکتتوب استتاد انجتوی در ایتن
زمینه موجود است که نوشته است:
 ...تا چند سال که این برنامه ،اول ماهانه بود و بعد دو هفتته یکبتار شتد ،واقعتاً جتا
نداشتیم .آن زمان یک جوانی بود با فرهنگ و مؤدب که در رادیو کتار متیکترد بته نتام
آقای پرویز مشایخی .وقتی دید که مردم به این برنامه رو آوردهاند و نامه زیاد میرسد و
جایی هم نداریم ،گفت :آقا این میز اداری من یک کشوی

را اختصتاص متیدهتم بته

نامه های فرهنگ مردم ...هنوز بعد از چند سال کشوی میز پرویز مشایخی ،دفتتر و اتتاق
و اداره و همه تشکیالت فرهنگ مردم بود .گهمان 23 :و 23
 .1دلیل دیگر برای نامیده شدن برنامه با عنتوان «فرهنتگ عامیانته» جتزوه آموزشتی
کوچک هشت صفحهای است که در مهرماه  2847منتشتر شتده استت و روی جلتد آن
«طرز نوشتن فرهنگ عامیانه» چاپ شده است ،نه فرهنگ مردم!
تغییر نام برنامه از اواخر سال  2847یا سال  2847صورت میگیرد و «فرهنگ مردم»
میشود .عالوه بر نوار برنامههای موجود از این برنامه ت مربوط به آن زمان ت در بایگانی
رادیو ایران ،مستند دیگر ،عنوان دو صفحه از صفحات مجله فردوستی استت کته در آن
نام ترکیبی «فرهنگ مردم» در لوگتوی صتفحه قترار دارد .طتی ستالهتای  47و  43دو
صفحه آداب و رسوم مینوشتیم و تحویل مجله فردوسی میدادیم.
در اینجا بد نیست یاد شود از عوامل تولید برنامه ،تا جتایی کته بنتده بته ختاطر دارم.
مدیر ،مس ول و نویسنده برنامه :استاد انجوی .در کنار ایشان و نظارت استاد ،صتاحب ایتن
قلم نیز ،هر زمان ضرورت ایجاب میکرد نویسندگی برنامه را انجتام متیداد .خوشتبختانه
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گویا متن مکتوب برنامههای آن سال هتا موجتود استت .ستردبیران :متدت کوتتاهی آقتای
کریمان و سپس آقای شکرریز .گویندگان :خانمها شکوه رضتائی ،سترور پاکنشتان ،ختانم
نوری و محسن رفیعی .تهیهکنندگان :منوچهر زرگرانی و مهدی پورحجازی.
برنامه تا سال  2857گزارشگر خاصی نداشت و در م موریتها اغلتب ایتن کتار بته
عهده اینجانب بود .اما در دوره بعد از انقالب استالمی شتادروان حتاج حستین حقتایق
گزارشگری فعال برای فرهنگ مردم بود .اگر نام عزیزی از قلتم افتتاده استت ،ناشتی از
اطالعات ناقص صاحب این قلم و ضعف حافظه است.
از سال  2855که برنامه در استودیوی مرکز فرهنگ مردم در خیابان بخارست ضتبط
می شد ،صدابرداری برنامه به عهده شادروان حسین محبتی از صتدابرداران بازنشستته و
قدیمی رادیو بود .در همان ستال هتا بتود کته ایتن مترد شتریف ،آنچته از صتدابرداری
می دانستند به بنده آموختند و حتی ادیت و بعضی فنون تهیهکننتدگی را نیتز یتاد دادنتد.
شاد .آموزشهای این استاد چنان بود که گهگاه اینجانب به صورت همزمان کتار

روان

صدابرداری و تهیه برنامه را عهدهدار میشدم.
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