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بار ديگر اين     را كه با كوشش فراوان اعضاي خود، توانست يك        » شناسي    بنياد ايران « دارم    سپاس مي 
هاي ديگر جهان فراهم كنـد تـا    پژوه ايران و سرزمين پژوهشگران ايران فرصت را براي انديشمندان و      

شناسي در تهران گردهم آيند و از نزديك با يكديگر تعاطي انديشه           المللي ايران   در دومين همايش بين   
كنند و آخرين دستاوردهاي پژوهشي خود را دربارة سرزمين و جامعه و فرهنگ ايران و تاريخ و دين و              

  . مردم ايران ارائه دهندفلسفه و هنر

جا يادداشت كرده بودم كه به عرض برسانم، ولي چون اشـاره فرمودنـد كـه                  من دو موضوع را در اين     
كنم، فقط يكي از ايـن موضـوعات مربـوط بـه      جا مطرح نمي وقت كم است، من دو موضوع را در اين       

شناسـان   رنداشـتن مـردم   شناسي بود و ديگري براي حضو       عنوان گروه تخصصي فرهنگ عامه و مردم      
المللي حضور نداشتند تـا از آثـار      يك در اين همايش بين      برجستة جهان، از اروپا، آمريكا، ژاپن كه هيچ       

  .شناسان بهره ببريم مهم اين مردم

 4كنم كه در ايـن        خيلي مختصر عرض مي   . پردازم  جا به گزارش گروه در اين چهار روز مي          من در اين  
 مقالـه بـه زبـان       4 مقاله به زبان فارسي و       40 مقاله،   44ه داشتيم كه در آن،       نشست در گرو   9روز، ما   

 تن از سخنرانان خارجي ما كه مقاالتشان را به انگليسي ارائه كـرده  3البّته . انگليسي و عربي ارائه شد 
  مقالـه و   4ما در هر نشسـت، حـداقلّ        . بودند، در گروه به زبان فارسي مطالب خودشان را بيان داشتند          

 9كننـدگان در      كـلّ شـركت   .  دقيقه پرسش و پاسـخ داشـتيم       10 مقاله همراه با حد متوسط       5حداكثر  
هـا در هـر        تن بودند كه تعـداد تقريبـي آن        605نشست، طبق آماري كه دبير اجرايي گروه تهيه كرد،          

اكثر  تـن و حـد     45شناسـي،     كنندگان در گروه مـردم      حداقلّ تعداد شركت  . رسيد   تن مي  67نشست، به   
 تن از اين بانوان، از كشورهاي خارج 3 تن از سخنرانان ما از گروه بانوان بودند و           5.  تن بود  98ها،    آن

  :بندي كنيم  زمينه يا مبحث طبقه6توانيم كّلاً در  شده در گروه را مي مقاالت ارائه. بودند



  

و تحليل سـاختار موضـوعي   شناسي  ويژه افسانه هاي ادبيات شفاهي، به يكي در زمينة برخي گونه    ) الف
  . مقاله ارائه شد6در اين مبحث، . ها از لحاظ اجتماعي، تاريخي و فرهنگي آن

شناسـي    شناسـي اجتمـاعي، چـه مـردم         شناسي، چه مـردم     دوم، در زمينة موضوعات مختلف مردم     ) ب
  . مقاله داشتيم6شناسي فرهنگي، ما  سياسي و چه مردم

هـاي ديگـر و تـأثير      روابط فرهنگي ميـان ايـران و سـرزمين   شناختي در زمينة سوم، مباحث مردم  ) پ
  . مقاله داشتيم5هاي ديگر كه در اين مورد ما  فرهنگي ايران بر فرهنگ

  . مقاله داشتيم3شناسي،  در مباحث اسطوره) ت

  . مقاله داشتيم5پژوهي و آداب و مناسك مذهبي،  در مباحثي در زمينة دين) ث

  . مقاله داشتيم9 مباحث فولكوريك در زمينة فرهنگ عامة ايران، در ) ج

 سخنران ما هـم بـه عللـي نتوانسـتند در            3 مقاله نيز به موضوعات گوناگون اختصاص داشت و          3) چ
  .همايش حاضر بشوند

  :كنم طور خالصه عرض مي ام كه به پيشنهادهايي هم يادداشت كرده

شناسي، يـك هيـأت علمـي دائمـي داشـته       فرهنگ عامه و مردم معتقدم كه ما حتماً بايد در گروه  -1
  .باشد» شناسي  بنياد ايران« باشيم كه هميشه در تماس با 

شناسي را اين هيأت علمي تهيه بكند و    موضوع و موضوعات مربوط به حوزة تخصصي گروه مردم         -2
كـه در زمينـة ايـن       يك سال پيش از هر همايش، اعالم بكند تا هـر پژوهشـگر ايرانـي يـا خـارجي                    

اي از تحقيقات خودشان را مسـتقيماً بـه گـروه             اند، فرصت پيدا بكنند تا مقاله       موضوعات تحقيق كرده  
  .بفرستند» شناسي  بنياد ايران« تخصصي 

 متخصصان داخلي و خارجي هر حوزة علمي، با نظر و مشورت هيأت علمي گروه تخصصي تهيـه                  -3
شناسان خارجي كه هركدامشان در يـك حـوزة جغرافيـايي ـ      ين مردمشود تا ما امروز از عدم حضور ا

هاي بسيار زيادي نوشتند و امروز، جهـان، ايـران را    فرهنگي ايران تخصص دارند و كار كردند و كتاب       
  .شناسد، ما محروم نباشيم ها مي از قلم اين

رانيـان و چـه توسـط    نگـاري فراوانـي چـه توسـط اي          هاي مستند مردم    شناسي، فيلم    در حوزة مردم   -4
هاي آينده در  ترتيبي دهد تا در همايش» شناسي    بنياد ايران « شايسته است   . خارجيان تهيه شده است   

  .هاي ايتوگرافي نيز نمايش داده شود شناسي، فيلم كنار ارائة مقاالت در گروه مردم



  

جا دارد . خود ارائه دهند برخي از دانشمندان خارجي تمايل دارند كه مقاالت خود را به زبان مادري     -5
هـا، در ميـان    كه بنياد، چكيده مقـاالت آنـان را قـبالً بـه فارسـي برگردانـد و پـيش از سـخنرانيِ آن          

چون، در اين همايش مشكل داشتيم، پشـتيباني نشـده بـود، بـه              . كنندگان در گروه توزيع كند      شركت
 را به صورتي حلّ كرديم، ولـي در         گفتند، مترجم نداشتيم، البّته ما موضوع       عربي و انگليسي سخن مي    

  .شد ها مي بيني بايد اين پيش» شناسي  بنياد ايران« هر صورت در اين 

همچنين از دبيران   . دانم كه از همكار عزيزم آقاي دكتر وكيليان تشّكر كنم           در پايان عرايضم الزم مي    
م و ابوالفضل محرّمي كه در      مقد  پور و آقايان سيدامير هاشمي      علمي و اجرايي گروه، خانم زهره فهيمي      

خداونـد نگهدارشـان    . اين چهار روز براي هرچه بهتر برگزارشدن جلسات سخنراني ما را ياري كردنـد             
  .متشّكرم. باشد

  
  


