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 پیشگفتار

در شهر کرمانشاه برگزار  1382ايران در تاريخ دهم و يازدهم مهرماه  غرب دانش بومي و فرهنگ شفاهيکانون نخستين همايش 

اي که هاي باختري ايران شرکت جستند؛ به گونهگرديد. در اين همايش چند صد تن از انديشمندان کرمانشاه و ديگر استان
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 غرب دانش بومي و فرهنگ شفاهي کانونبسياري را به شگفتي واداشت. بسياري از اين انديشمندان حتي پس از اين همايش با 

 ته و آمادگي خود را براي همكاري با آن يادآور شدند. ايران تماس گرف

هاي علمي و ن، در اين جا به انتشار کتابي در راستاي آرمانامبرده پيگيري شود کانونهاي در برابر اين استقبال براي اينكه تالش

چند  گرفته و بتواند نقشي هرر است که اين دستاورد مورد توجه انديشمندان قرار شود و اميدوافرهنگي سازمان پرداخته مي

 کوچك در راه شكوفايي فرهنگي اين سرزمين سرفراز و کهنسال بازي کند.

ي ارزش فرهنگ شفاهي شود. در بخش نخست به يك بررسي کوتاه در بارهاين مجموعه در سه بخش به خوانندگان پيشكش مي

رده و بلند مدت در ميدان روش شناختي و پژوهش گستي يك شود. بخش دوم ثمرهو دانش بومي در جهان امروز پرداخته مي

ه ر تمدن ايراني دست زدايران دغرب ي جايگاه مفهوم دانش بومي است. در بخش سوم نيز به يك بررسي بسيار کوتاه در باره

 شده است.

کساني که  روز بيشتربه ام بايد يادآور شد که باز شناخت ارزش دانش بومي و فرهنگ شفاهي نياز به کار و کوشش فراوان دارد. تا

چيزهايي  وانايي دركبا فرهنگ و دانش ايراني سروکار داشته اند از دريافت جايگاه ويژه ي شكل شفاهي آنها باز مانده اند و ت

انشگاه ي د، پروفسور فليپ کرين بروك، رييس دانشكده ي ايرانشناسکه بر کاغذ ننشسته باشند را نيافته اند. در برابر اين خيل

، ، افغانستاناز سال ها پيش، در راستاي گردآوري و پژوهش در فرهنگ شفاهي کشورهاي فارسي زبان )ايران گوتينگن آلمان،

در  ش هاي چنديتاجيكستان( تالش کرده است. او همچنين به بنيانگزاري سازماني براي کار دست زده و خود تا کنون به پژوه

 هباين مجموعه  رداخته است. از اينرو به سبب کوشش ها و تالش هاي فراوان اين پژوهشگر،ايران پ غرب باره ي فرهنگ شفاهي

ازمان سي معاونت پژوهشي دانشگاه رازي و از آنجا که نوشتار حاضر بدون ياري و پشتيباني مالي حوزه ايشان تقديم مي گردد.

 .گرددشكر و قدرداني ميي يادشده تمانهاشد، بدينوسيله از سازميراث فرهنگي و جهانگردي کرمانشاه ممكن نمي
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