سخن نخست
مردماگار هه عننان انعي روش پژوهش كمفاي هاه م منعاه روشهاا
ورداور اطهعا

هه منانر تنامف يک فعالمت خاص اجتماعي ياا هاه اانع

زااوي دستها از افراد جامعه اطهق ميشاند تناامف ماردماگاراااه اانعي
ورود هااه منضاانع و يكاايشااان هااا آن اساات و دروا ااع تنااامف ااارف
محسنباميشند زيرا تشريح د مق و منشكافااه يک منضانع را تحلمال آن
منضنع را مايوشاايا و در واامهاا هعاا مايتانان از آن هاه اارياههاا
ااسانشناختي در منرد جامعه منرد مطالعه دست يافت
هراساس چنمن تنامفهايي ورو ها اجتماعي وا عمات خااص خاند را
مي سازاا و دارا مفاهم منرد بنل خند هستنا هرا مثال زمااي كاه سانّتي
در ايران منرد هررسي د مق رار مايومارد و تيممارا

آن طاي ارون مطالعاه

ميشند پمناا اين آداب سنّتي ها احكام اسهمي كه تزمه ترويج سبک زاااوي
ايرااي – اسهمي است مشتص ميوردد هناهراين پرداختن هه اين منضنعهاا
و تنامف آاتا انعي زممنه تحلمل را هرا منضنع فراه ميآورد هرا چنامن
مطالعا

و پژوهشهايي پژوهشگر مردماگار از م منعه اهزارها يا فنناي ماانا

مشاها مصاحبه عكا فمل و غمر هتر ميومرد تا هتنااا تنامف د مقتر
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از آاچه مطالعه ميكناا هاه دسات دهاا ايان روشهاا كاه همشاتر در حانز
روشها كمفي رار ميومراا اور در حنز مطالعاتي وسمعتر هه كاار روااا
چه هسا ميتناانا هه ااريهپرداز در حنز ها ممانرشتها هسمار منتجشناا
وا عمت اين است كه اور ميخناهم ااحب سبک زااوي متتص هه خاند
در جامعه شني ااوزير از هازامايي آداب رسانم آيامنهاا و سانن ااامل در
البها جذاب رسااها و هازتنلما آاتا در چارچنب هن ارهاا و ارزشهاا
امروزين هستم اين وناه پژوهشهاا ضامن پارداختن هاه هماه حانز هاا
فرهنگ مردم از چنان تنامف د مق و منشكافااها هرخنرداراا كه ميتنان از
آاتا در هراامهساز و سماستگذار رسااها هتر هرد از اين رو اين شامار از
«فصلنامه فرهنگ مردم ايران» در رويكرد جايا و هاه مناانر تارويج چنامن
شمن زااوي درهرداراا مقالههايي در چتار محنر «جلن ها سبک زااوي در
رسااه» «آيمن هاا شااد هتاش و اممااآفرين» «فنلكلانر و هرااماهسااز » و
«وزارشها فرهنگمار » هرا ارائه هه دساتااااركاران رساااه ملّاي و ديگار
متاطبان است

سردبیر

