سخن نخست
هنيت در دو حنز شكلي (محاود هغرافمايي اهنمه تاري ي پنشاك و )
و محتنايي (ارزشها افت ارا
هر هسترق از تعامال

آداب و رسنم و ) از خالل مناهته ها غمر و

اهتماعي معنا ميياها اور متا تارين كااركرد هنيات را

ايجاد همبستگي و همااناق هاااام روشان اسات كاه هار چاه همبساتگي و
ااسجام در ممان ملتي همشتر هاشا قار

آن ملت افزونتر خناها شا واقعمات

فرهنگي عصر حاضر حكايت از وسترش هنياتهااق فراومار و فرهناگهااق
فرامحلي فراملي و حتي هتااي دارد چنان كه مطالعا

اخمار ااجاام شاا هار

روق هنااان ايرااي حاكي از آن است كاه هناااان ضامن حفاا عنااارق از
هنيتهاق خاص (ماانا تعلق هه شتر محل تنلاا محلاه و ) همزماان تعلاق
خند را هاه هامعاه هتاااي اهاراز مايكنناا وساترش هرياانهااق هتاااي و
شكلومرق هامعه فراملي دولتها را در عرااه هنياتساازق دچاار مشاكل
ميكنا در چنا دهه اخمر هريانهاق همن المللي شان و هتااي شان منهاب
شا است تا عامل فرهنگ و شناخت سطنح م تلگ آن اهممت همشاترق پمااا
كنا يكي از اهعاد هتااي شان فراومرق وفتمان غالب است و يكي از را هااق
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مقاهله ها يكپارچگي هتااي حفا سنتهايي است كه در قالاب سابز زاااوي
ههعننان ه ش االي تمان و متن زااوي ااسان هارق است
در اين شمار از فصلنامه «فرهنگ مردم ايران» تالش شا است هلان هااق
م تلگ سبز زااوي ايرااي در قالب پنشاك (ها مقالاههااق «هازاماايي عنامال
مؤثر هر شكلومرق سبز پنشاك ايراامان» «هررسي اشااهشناختي پنشاك زااان
در آذرهايجان» و «سنزندوزقهاق پنشاك زااان هلان ») اوقاا

فراغات (هاا

مقالااههاااق «فضاااهاق مجااازق در ساااخت اهتماااعي واقعماات وايباار» و
«اسباب هازق هاق چنهي سنتي در ايران تااوم فرهناگ هانمي») هررساي شاند
همچنمن مقاتتي امز هه هازامايي عناار هانمي در مجمنعاه هااق امايشاي (هاا
مقات

«تنامگ فضا و محتاناق آداب غاذايي دور اافنق و «قاهلماتهااق

استفاد از امايش هاق هنمي در رسااه ملي») اختصاص يافته است امماا اسات
مجمنعه پمشرو منرد هتر هردارق هراامهسازان رسااه ملي قرار ومرد
سردبير

