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مناسک و آیینهای شیعی در هند ،تهران :نشر خیمه1331 ،
مطالعات جامعهشناختی و انسانشناختی مناسک عزاداری ،تهران :نشر خیمه1331 ،
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 "هویت به مثابه امری سیال" ،تحقیقات فرهنگی ،شماره  13تابستان1331

 "ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسالمی :تلفیقی بودن و وحدتفرهنگی" ،راهبرد فرهنگ ،سال چهارم ،شماره چهاردهم و پانزدهم،
تابستان و پاییز  ،1331صص 141-111

 "جماعت وارگی و جماعت هیاتی" ،مطالعات جامعه شناختی (نامهعلوم اجتماعی سابق) ،دوره  ،13شماره  ،33پاییزو زمستان  ،1331صص
112-123

 "طرح روش شناسی گفتگو در پژوهش های فرهنگی" ،مطالعاتاجتماعی ایران ،دوره پنجم ،شماره  ،4زمستان 1331
 "فرهنگ و شخصیت ایرانی در گفتمان سفرنامه ها" ،تحقیقات فرهنگی،دوره اول ،شماره  ،3صص  ،)23( 77-11پاییز 1337

 "مناسک عزاداری و گفتمان كربال" ،فصلنامه علمی  -پژوهشی انجمنایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شماره 1337 ،6

 " فردگرایی و جمع گرایی ایرانیان از دید سیاحان خارجی" ،فصلنامهعلمی-پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شماره
پیاپی  2و ،3دوره اول ،بهار و تابستان 1334
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هند" ،اخبار شیعیان ،شماره شصت و نهم ،مرداد ماه  ،1331صص24-17 :
_ "هند ،دار االمان فرهنگ" ،فصلنامه قند پارسی -ویژه نامه حزین و بنارس،
شماره  ،46-41تابستان و پاییز  ،1333صص421-414 :

_ "نقد و بررسی سه مقدمه در باب انسان شناسی دین" ،كتاب ماه علوم
اجتماعی ،سال دوازدهم ،شماره  6پیاپی  ،114شهریور 1337
_ "مناسک عزاداری و وجدان جمعی تشیع" ،مجله علمی تخصصی نامه صادق،
شماره  32پاییز و زمستان 113-111 ،1336

_ "اسطوره شناسی شیعی" ،فصلنامه انسانشناسی ،شماره 1331 ، 4
_ "كلیفورد گیرتز :دین به مثابه نظام فرهنگی" ،فصلنامه انسانشناسی ،شماره
3و2
_ "تغییرات فرهنگی در عشایر اسکان یافته"  ،فصلنامه عشایری ذخایر انقالب،
دوره جدید ،سال نهم ،بهار  ،1331شماره پیاپی  ،43صص 121-33
_ "بررسی واقعه فهم در سفرنامههای اروپائیان در ایران" كتاب ماه تاریخ ،ویژه
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_ "آل احمد و مردمنگاری "تات نشین ها"" ،فصلنامه دروازه بهشت ،سال ،1
شماره  ،11تابستان  ،1333 ،صص33-34
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دانشگاه تهران ،مركز مطالعات و تحقیقات ،1336 ،صص224-213
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 "بررسی طرح روحانیون مستقر در روستاهای ایران"1331 ، همکار اصلی در "بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران" ،سازمانتبلیغات اسالمی ،در حال انجام
 مجری طرح "بررسی وضعیت اشکال جدید دینداری در جامعه ایرانی"،مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی1331 ،
 مجری طرح "بررسی وضعیت دروس عمومی در دانشگاه های ایران"،مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی1331 ،
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 "لزوم مطالعات اسطوره شناختی در ایران شیعی" ،همایش علمی حماسهپژوهشی در هنر عاشورایی ،خانه هنرمندان ایران ،تهران 23 ،آذر 1331
 " گونه شناسی مطالعات قرآن و هنر" ،همایش قرآن كریم و هنر  ،تهران ،مرداد1331
 "مردمشناسی و مطالعات روستایی در ایران" ،همایش ملی انسانشناسی ایران،كرمان1331 ،
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