
 یاص صکتغ اکبغ يذىی يگاهی به ػيضگی و آثاِع ػيضه

 اگك هكگ ؾاؾ اوـث بیـؿاؾ چیىث؟
 همه بايگ و ٨كیاؾ چیىث؟ ل ؾاؾ ایى

 •٨كؾووی‡

پً جـياگاه ؾق ؼـىاب، ٬لـبً ال  ، بـه1400ؾووث ياليیى هى ؾق ٌاهگاه„ چهاقًٌبه هصؿهن آـقهاه 
ۀ ياوالگاق، با ياهمكهاو گكیمپـای، لهـايی بالهايؿ و ال ایى ؼىاب به ؼىاب„ ابؿی ق٨ث- ؾق ایى لهاي

ای،  ٌىؾ و ؾق هكل هیاو بىؾو و يبىؾو، هات و هبهـىت ؾقایىـحاؾه که يااهیؿی„ هٙل٫ بك وكت آواق هی
ى ق٨ی٫ ياليیًی هن هىث که ج Fو ههكباو، هكچًؿ ايؿک وىل لآوقی ؾووحايی هن هىحًؿ، ؾ به یاؾ هی

بكای هى ؾق وهلۀ يؽىث، ؾووث ههكبايی بىؾ به ٌـكی٧ کًؿ- ؾکحك يعىی  قا ال لبۀ پكجگاه ؾوق هی
ــا و ٨ــكوجى و ؾل قاوــحی  بــؿیل و به وــى، اوــحاؾی ٨أــل و بی آو وــىل و ال و بمقگــىاق، ق٨ی٭ــی باو٨

یاؾ ؾق کـاق  گىیًؿ کـه اوـحاؾ„ ليـؿه حی وحىؾيی ؾق کاق پژوهً- ؾايٍصىیايً هیؾايٍصىپكوق، با ؾ٬‟ 
 ،با ًٌاؼحی که ال او ؾاقم، بك ایى بـاوقم کـه او ،ؾاٌث و هىياپفیك  حی و٧ِؿ و هىئىلی‟ جؿقیه، ج١ه‟ 

 -Dیگايه بىؾ و هیچ کن يؿاٌثE ،های کٍىق ات ٨اقوی ؾق وكاوك ؾايٍگاهؾق هیاو اوحاؾاو لباو و اؾبی‟ 
ٗ ؾق ٬ن چٍن بـه ای هفهبی و هحىو‟  ؾق ؼايىاؾه 1334هاه  یاؾ ؾکحك يعىی ؾق قول پًصن آباو ليؿه

ی و١ؿی ٬ن ٌؿ و په ابحؿایی هل‟  ۀواقؾ هؿقو 1340ؾق وال  .ؼايىاؾه بىؾ شهاو گٍىؾ و ٨كليؿ ؾوم
جعّـیل پكؾاؼـث و جـا  ۀ، ؾق  ؾبیكوحاو ظکمث ٬ن بـه اؾاهـ1346ال اؼف هؿقک ٌٍن ابحؿایی ؾق 

شا ؾقن ؼىايؿ، ولی به ؾلیل„ ايعـالل ایـى ؾبیكوـحاو، جعّـیالت ؼـىؾ قا ؾق  کالن یالؾهن هماو
٠لىم ٘بی١ی ؾیپلن گك٨ث- په ال اؼف ؾیـپلن، ؾق  ۀؾق قٌح 1353و ؾق  ؾبیكوحاو ِؿو٪ ٬ن اؾاهه ؾاؾ

با ٠ًىاو وـپاه„ ؾايـً، ، آهىلٌی ۀبه ؼؿهث وكبالی ق٨ث و په ال گفقايؿو ؾوق ‡1353•هماو وال 
٫ ل‛ پـه ال پایـاو  .ابحؿایی ه٥ٍىل ٌـؿ ۀبه جؿقیه ؾق هؿقو ،ال جىابٟ ٌهكوحاو هكيؿ ،ؾق قووحای ه“

ؾق کًکـىق  ‡1356•ن ٌهك قی ٌؿ و وال„ ب١ؿ واقؾ هكکم جكبیث ه١ل‟  1355ؼؿهث وكبالی، ؾق وال 



 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    سرمقاله                  12/2وامة فرَىگستان                                                                              
 یاد دکتر اکبر وحًی وگاَی بٍ زوذگی ي آثارِ زوذٌ      

 
 

ات ٨اقوی و قاؾیىلىژی پفیك٨حه ٌـؿ، ولـی بـه ؾلیـل ٠ال٬ـۀ های اؾبی‟  وكاوكی ٌكکث کكؾ و ؾق قٌحه
ات„ ؾايٍگاه ٌـیكال، جعّـیالت„ ؾق همیى قٌحه، ؾق ؾايٍکؿۀ اؾبی‟  1357ات ٨اقوی، ؾق بىیاق به اؾبی‟ 

لهاو با ج١ٙیلی ؾايٍگاه  کاقًٌاوی، هن ۀا په ال گفقايؿو یک وال ال ؾوقاه‟  Fکكؾ٠الی ؼىؾ قا آ٤ال 
های ٬ـن هٍـ٥ىل بـه کـاق  ياچاق به ٬ن بالگٍث و ؾق یکی ال کاقؼايه ؾق هاشكای اي٭الب ٨كهًگی، به

هـؿقک  1365ٌؿ- په ال اي٭الب ٨كهًگی بـه ٌـیكال بالگٍـث و بـه جعّـیل ؼـىؾ اؾاهـه ؾاؾ- ؾق 
ویٌاؿ  ؾق  های  بطظ لغثياهۀ کاقًٌاوی اقٌؿ ؼىؾ با ٠ًىاو  ال پایاو 1369ؾق  کاقًٌاوی گك٨ث و

ات ٨اقوـی„ ؾايٍـگاه ٌـیكال ٠ٕـى  هی  فیقوی فكهىگ ؾ٨اٞ کكؾ و ؾق همیى وال ؾق گكوه لباو و اؾبی‟
ؾ٨اٞ کكؾ و  جصعیط بكلوویمهياهۀ ؾکحكی ؼىؾ با ٠ًىاو„  ال پایاو 1379وكايصام ؾق  هیئث ٠لمی ٌؿ-

كی گك٨ث و جا واپىیى قولهای ليؿگی پكباق ؼىؾ، ؾق ه٭ـام اوـحاؾی همـاو ؾايٍـگاه، بـه هؿقک ؾکح
ىۀ آهىلي ٠ـالی ظـا٨ٛ ٌـیكال  جی ؾق هئو‟ جؿقیه و جع٭ی٫ پكؾاؼث- ا٨موو بك ؾايٍگاه ٌیكال، هؿ‟

ی ٨اقن  ‡1396• جـا  1394های  کـكؾ- ؾق وـال يیم جؿقیه هی ‡1397•و والهاو اوًاؾ و کحابؽايۀ هل‟
ـۀ ٠لمی 1398 ات ٨اقوی بـىؾ و ؾق هیئـث جعكیكیـۀ چًـؿ هصل‟ ـ پژوهٍـی،  هؿیك گكوه لباو و اؾبی‟

٠ٕىیث ؾاٌث- يعىی ؾق  •ؾايٍگاه یاوـىز‡مصلّۀ اؾبّییت عیّمه و  •ؾايٍگاه ٌیكال‡ ٌعكپژوهیشمله  ال
پكوق ٌیكال، به ٠ٕىیث„ وابىـحۀ  ای ال ؾیاق اؾب یىحه، به ٠ًىاو يمایًؿۀ ٌا1395هاه  جاقیػ ؾوم بهمى

٠ًـىاو„ بـه ٨كهًگىحاو لباو و اؾب ٨اقوی ؾقآهؿ- همچًیى ؾق ٌٍمیى ٠ّك کحاب ایكاو ؾق ٨ـاقن، 
 - ًٌاؼحه ٌؿD ه٩اؼك ٨كهًگ و اؾب اوحاو ٨اقنEیکی ال 

ال او به  های قاهیى و آقهیى الؾواز کكؾ و ؾو پىك به يام 1372ؾکحك يعىی ؾق ٌهكیىق وال 
 یاؾگاق هايؿه اوث-

به هلکىت پك کٍیؿ و ؾق آقاهىحاو با٢„ بهٍث ؾق ٬ن به ، 1400وكايصام ؾق هصؿهن آـقهاه 
 ؼاک وپكؾه ٌؿ-

ٌؿ- قولهایی که ؾق ٨كهًگىحاو  ٍحكو بی ٍحكبا ظٕىق ؾکحك يعىی ؾق ٨كهًگىحاو، قوابٗ ها بی
ال شلىه، لهاو هًاوبی بىؾ بكای آهؿ- پیً  قاوث به ؾ٨حك هى هی شلىه ؾاٌث، ال ٌیكال یک

کكؾ، ؾق باب  ای، و په ال شلىه هن، جا پاوی ال ٠ّك که به ٌیكال پكوال هی  ٌیهىیمههای  گپ
ال  قا های شؿیؿ ؼىؾ ها و پژوهً لؾین- هن او يحایس ظاِل ال ؼىايً قیم ظك٦ هی یک ٌیهىیمه
 گفاٌث و هن هى-  با هى ؾق هیاو هی ٌیهىیمه
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ها جؿقیه ؾق ؾايٍگاه ٌیكال، ؾق اهك پژوهً يیم کاقياهۀ ؾقؼٍايی  و بك والؾکحك يعىی، ا٨مو
ه کحاب و ٌّث ه٭الۀ ٠المايه و قوٌمًؿايه و ي٭ؿ„ کحاب ؾیؿه  ؾاقؾ- ؾق کاقياهۀ پژوهٍی او ي“

و اؾب  ٌیهىیمههای او ؾق ظىلۀ جّعیط ايح٭اؾی هحىو کهى لباو ٨اقوی و  ٌىؾ- بیٍحك کحاب هی
، الحىاقیػ و المصص  ُمصملو  بكلوویمۀ کههویژه ؾو کحاب اقشمًؿ„  ها، به ظماوی اوث و همۀ آو

جىايؿ الگىی ؾايٍصىیاو و پژوهًؿگاو ؾق لهیًۀ جّعیط ايح٭اؾی هحىو باٌؿ- ؾق همۀ ه٭االت او  هی
های او ایى اوث که يىیىًؿه ؾق  ه٭اله های ههن‟  جىاو یا٨ث و یکی ال ویژگی ای يى هی ظحما‚ يکحه
ای که هىٔىٞ  به ايؿاله ،بعد„ ؼىؾ لهیًۀ هىقؾ„ 

این  ؾهؿ- باقها ؾیؿه کًؿ، ؾاؾ„ وؽى هی ا٬حٕا هی
که بىیاقی ال پژوهًؿگاو، پیً ال وقوؾ به 

١ی هی ب‛ †ٍ يىیىًؿ ال لهاو  بعد اِلی، ٨ّل ه“
ٟ„ هىقؾ„  •ٞ‡ظٕكت آؾم جا لهاو„ قویؿاؾی که هىٔ

٩ا٪ هی ا ؾکحك يعىی، ب١ؿ  بعد ؾق آو اج‟ ا٨حؿ، اه‟
قاوث  ال يىٌحى چًؿ وٙك و ٘كض هىٔىٞ، یک

ها و  ل ليؿ و ٌىاهؿ و اوحؿال به ٬لب هٙلب هی
يحایس ظاِل ال پژوهً ؼىؾ قا ؾق کمحكیى 

ؾاقؾF بكای يمىيه، ؾق ه٭الۀ  ظصن ٠كٔه هی
E و وكایًؿۀ آو مكلویمهفكاهالظٝاجی ؾقباقۀD ٗ٨٭ ،

چًؿ وٙك به ٨كاهكل اؼحّاَ ؾاؾه و بكای 
ای ؾقباقۀ يام وكایًؿۀ  باق يٝك„ جاله  يؽىحیى

ها و ٌىاهؿ ؾکحك  و يام همؿوض او و ٘ب١ا‚ لهاو وكایً آو پكؾاؼحه اوث- اوحؿالل فكامكلویمۀ کىچک
ىحاق چًاو ٬ايٟ له ال شمله يگاقيؿۀ ایى وٙىق ؾق کًًؿه بىؾ که پژوهًؿگاو ایى ظى يعىی ؾق ایى ش“

پفیك٨حى آو جكؾیؿ يکكؾيؿ، جا آيصا که يگاقيؿه و همکاقم، ؾق جّعیط و ايحٍاق ایى هًٝىهۀ پهلىايی، 
یى هكلباو ٨اقوی‡ •ق٨یٟيام„ وكایًؿه  ً„ پیًٍهاؾٌؿه ال وىی ؾکحك يعىی قا بك پیٍايی  الؿ‟ و لهاو„ وكای

 کحاب ؾقز کكؾین-
های ؾٌىاق و ؾیكیاب ايؿک  ؾايًؿ که ؾق ایى کحاب„ اقشمًؿ، بیث یک هیي ٌیهىیمههًؿاو  ٠ال٬ه

های ؾکحك يعىی ایى بىؾ که به گ٩حۀ ؼىؾي قولاو و ٌباو بكای  هًؿی يیىث و یکی ال ٠ال٬ه
ها لهاو وپكی کًؿ و گاهی گكه بگٍایؿ و گاهی هن يه- و٬حی ال  های ایى بیث گٍایی ال ؾٌىاقی گكه
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ا٪ هى و چًؿ جها ؾق ا های کحاب ها ؾق ٩٬ىه ٌیهىیمهق٨ث وكا٢  قاوث هی آهؿ، ؼىؾي یک ٌیكال هی
اي  پژوهً جاله -Dبال چی ک٧ٍ کكؾی ق٨ی٫؟Eگ٩حن:  کكؾ و ؾق هماو ظال هی شلؿ قا قوی هیم پهى هی

اي يٍاو ؾاٌث، ؾق ظالی که  ؾاؾ و با لعًی که ال جكؾیؿهای همیٍگی قا کاهل و ؾ٬ی٫ جىٔیط هی
کكؾ که  ها يگاه هی ای به بیث ال ؾقیچه ،پكویؿ- ؾق بىیاقی هىاقؾ ؾ، يٝك هكا هیل ویگاقي قا آجً هی
ایى بیث ال ؾاوحاو ٨كیؿوو قا  ،باق هكگم به ـهًٍاو يكویؿه بىؾ- آؼكیى ٌیهىیمهيه هى و يه ٌاقظاو 

بًا بك  که ،‡40ـ31، َ 66ي ، ویمۀ فكهىگىحینؾق D ؾقيگی ؾق ؾو بیث ٌاهًاههEبًگكیؿ به ه٭الۀ •هٙكض کكؾ 
 قويؿ: ؾاوحاو، ولن و جىق بكای کٍحى ایكز به وكاپكؾۀ او هی

 ‡1•وكای ىی پكؾهـك وـاؾيؿ وـيه              ای ـكالاو ل شكؾو گ“ ـك٨حًؿ هـب

 ‡475، بیث 119 ،1َ •٨كؾووی، ز
ؼاو یىيايی چىو ی قوایاجی ال هىق‟ با ايبىهی ٌىاهؿ ال هحىو ٨اقوی و ٠كبی و ظح‟  ،ؾکحك يعىی

و D Fیاقاو ل شای بك٨حًؿ با ٌمEٟل ایى بیث ؾق اِل چًیى بىؾه اوث: يٍاو ؾاؾ که هّكاٞ او‟  ،ىوي٩گم„ 
کىايی وٜی٩ه ؾاٌحًؿ پیٍاپیً پاؾٌاه  ،بك آو بًا ،ای بىؾ که جىٔیط ؾاؾ که ؾق ؾقباقها آییى ویژه

بیث قا هن ال ؾاوحاو شًگ بمقگ کیؽىكو ، ایى و بكای جؤییؿ يٝك ؼىؾ ،یا ٌمٟ ظمل کًًؿ اوؿآجٍ
 آوقؾ: 

م به ایىاو„ ؼىیً             ًـل پی ;ؾاقاوٟ ـؿ با ٌمـبك٨حً  ؾلی ٌاؾ و ؼك‟
 ‡1786، بیث 285، َ 4، ز هماو•

په ال اجمام وؽى، يگاهی به هى ا٨کًؿ و هًحٝك هايؿ که يٝكم قا بگىین و هى هن  ،ؾکحك يعىی
ؾق ظالی که بك٪ ٌاؾی - Dهىح٭ین لؾی به ؼال‣ ،ؾکحكEن و گ٩حن: ک٧ ؾوحن قا هعکن قوی هیم کى٨ح

؟Eلؾ، گ٩ث:  ای ؾق يگاهً هىز هی کىؾکايه  -Dوا١٬ا‚
ی که همگاو ظؿ‟  ال بیكوو ي٩ىی„  با ٨كوجًی و ٌکىحه، لؾ و ب جل٩ى هیلهايی که بیماق ٌؿم، هكج‟ 

ٌىؾ  هًىل باوقم يمی -D٭ی کمکث کًن‣اشاله بؿه جا ؾق کاقهای جع٭یEگ٩ث:  ؾق او وكا٢ ؾاقيؿ، ههكبايايه هی
ؾ و ق٨ی٫ ياليیى ها قا ؾق هیايۀ قاه„ ليؿگی، آو هن وکه ؾوث„ وكيىٌث ياگهاو ال کمیًگاه„ ؼىؾ وك بكآ ق‛

ها  هًىل وال ‣ا٨ىىن ؾقی٣ و ا٨ىىن و ِؿ بكبایؿ- ؾقی٥ا، ؾق اوز پؽحگی ؾق آهىلي و پژوهً
و ؼىؾ يیم هًىل  ،هایٍاو هایٍاو و پژوهً قوالهقاهًمای  جىايىث قاهًمای ؾايٍصىیاو باٌؿ، هی
٠ال٬ۀ او قا  ٍحكیىکه بی ،ات ظماویویژه ؾق ظىلۀ اؾبی‟  به ،های اقلٌمًؿ و يابی جىايىث پژوهً هی

                                                      
 یاقاو - يىؽه بؿل: ٌم1ٟ
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قواو„  ىه آقلو کًن قوٌکهای آیًؿه به یاؾگاق بگفاقؾ- چه بگىین؟‣ شم آي ؾاؾ، بكای يىل جٍکیل هی
 ی-وكا ظٕكت„ ؾووث آقام یابؿ به ؾیگك
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هعمىؾ ا٨ٍـاق بـا همکـاقی هى٬ى٨ات اکبك يعىی، ايحٍاقات  به کىًٌ، المصص الحىاقیػ و  صملمُ . 3

 - 1399 جهكاو ايحٍاقات وؽى،
 جهكاو بى ٠بؿالؽال٫ هیهًی، به کىًٌ اکبك يعىی، هكکم يٍك ؾايٍگاهی، ؿ، هعم‟ آییه ؾبیك . 4
1391- 
 اکبك يعىی، ايحٍاقات ؾايًٍاهۀ ٨اقن، جّعیطالؽیك لقکىب ٌیكالی،  ، اظمؿ بى ابیٌیكالویمه. 5
 -1390 ٌیكال

 ،‡144ٌماقۀ D ؾايین؟ ال ایكاو چه هیEال هصمى٠ۀ •های ٨كهًگی  ؾ٨حك پژوهًاکبك يعىی،  ،قوؾکی. 6
 -1388 جهكاو

اکبك يعىی، ايحٍاقات هیكاخ  جّعیطؿ کىوس، یى هعم‟ الؿ‟  •بؽً کهى‡، وكوؾۀ ٌمه بكلوویمه -7
  -1387 جهكاو هکحىب،

ىگیوی: جلؽیص و بیلوىیىی . 8 ٌَ اکبك يعىی، لیك„ جّعیط ، ا  ویٌىیؼحه بكلوویمه اذك وىیىىؿ پهلىان 
 -1384 جهكاو يٝك„ اکبك ایكايی و ٠لیكٔا هؽحاقپىق، ايحٍاقات اهل ٬لن،

 (، هصادبهها ها، صايلًاهه ها، یاصياهه ياهه ت، جلىهماالت و يمضها )هجلا 
1 -Eپكویم ؼىكوD ،می، ٨كهًگىحاو ‡، لیك„ يٝك„ ه2•ـیل„  یلبین و اؾب فیقو ۀؾاوٍىیم ى١ىؾ ش٩١كی ش‛

 -ی، جهكاو، ]لیك چاپ[لباو و اؾب ٨اقو
2 -Eؾقيگی ؾق چًؿ بیث ٌاهًاههD ،به کىًٌ یاوك ؾالىيؿ، کحاب وؿه،ویمۀ ویكون ٌمیىی شٍه ، 
 -1398 جهكاو

3E -هكؾم ٌیكال ؾق ٬كو هٍحن ٨كهًگ ال ای گىٌه همایىو: و و١ؿ هًٝىهۀD ،1398  ،فصلىیمۀ پیقن - 
4E -ؾقيگی ؾق ؾو بیث ٌاهًاههD ،1397‡، لهىحاو 66•پیاپی  2 ، يه٩ؿهن ۀؾوق، ویمۀ فكهىگىحین- 
5 -E‡ًؿ  -1397، بهاق 200، ي ىحیقهی  وىیه اؾبیشُ ، Dؾقباقۀ ؾو واژۀ کمیاب ٌاهًاهه •یاؾگاق، و„
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 یاد دکتر اکبر وحًی وگاَی بٍ زوذگی ي آثارِ زوذٌ      

 
 

6 -Eؾو يکحه ؾقباقۀ ابىوهل لوليیD ، ه ؼىاوحاقی و ب ،یؿشعفك ییظمّ ؾیهیم هفحیؾ: مهكویمۀ اوحیؾ معّم
ً„ ولماو واکث و ا٥ِك اقٌاؾ١ص‛ ٌكا٦„ هعمىؾ ٨حىظی قوؾه‛ ا„   -1397 جهكاو وكابی، وؽى، ًی، به کىٌ

7 -E‡چًؿ يکحه ؾقباقۀ ابى٠لی جیمايی •جیكايیD ،1397پاییم و لهىحاو  ،85و  84، ي گماقي میكاخ- 
8 -E ‟کً لی ؾیگك ؾق ه١ًی جكکیب„ ؾوثجؤهD ، :به مىصىق قوحگیق فىییی ویمۀ اقزقوحگیق مىصىق ،

ات ٨اقوی ؾايٍگاه کىًٌ اهیك ههكابی، ايحٍاقات يىیؿ ٌیكال با همکاقی ٬ٙب ٠لمی بؽً لباو و اؾبی‟ 
 -1396 ٌیكال ًٌاوی، ٌیكال و هكکم ظا٨ٛ

9 -E ‟ظىًک یاؾؾاٌحی بك جاقیػ بیه٭ی، هاشكای ظسD ،پیاپی  3پايمؾهن، ي  ۀ، ؾوقویمۀ فكهىگىحین•
 -1395‡، بهاق 59

10 -Eكال بك اوان هًابٟ جاقیؽی و ٌاهًاهه ه ، با همکاقی ومی‟ Dبكقوی قوابٗ ؼىكو پكویم با ٌهك ب‛
 -1395لهىحاو  ،‡30•پیاپی  4واب٫‡، وال هٍحن، ي  بىوحین اؾب• ٌعكپژوهیيبىی، 
11 -Eياهه هًٝىهۀ بهمى ۀهالظٝاجی ؾقباقD ،وال ویمۀ اؾب ظمیوی پژوهً، با همکاقی واقا قٔاپىق ،
 -1394بهاق و جابىحاو  ،19، ي یالؾهن
12 -Eبیحی ال ٌاهًاهه ٌماقی„  آؾیًه هكهمؾ„ بهمى، بكقوی گاهD ،2، ؾوقۀ پايمؾهن، ي ویمۀ فكهىگىحین 
 -1394لهىحاو  ،‡58•پیاپی 
13 -Eهصىياهۀ هًىىب به ٨كؾووی ۀپژوهٍی يى ؾقباقD ،آـق و او٩ًؿ ، 73و  72، ي گماقي میكاخ
1394- 

14 -Eًــژوه ــاهًاهه پ ــاب ؾق ٌ ــب کمی ــىی: ؾو جكکی ــای ل٥ ــاؾی•Eه ــاله ٠ ــثEو D ک ، D‡Dکام لٌ
 -1393هكؾاؾ ، 8ي ‡، ویمۀ فكهىگىحینياهۀ  •ویژه وىیىی فكهىگ
15 -Eال١اٌ٭یى ٌا٠كاو هًٙ٭ۀ ٨اقن ؾق جفکكۀ ٠ك٨اتD 1393هكؾاؾ ، 35، ي میكاخ ۀآیى، ٔمیمۀ- 
16 -Eؾقيگی ؾق جفکكةالحىاقیػD ،1393اق و جابىحاو به، 54، ي آیىۀ میكاخ- 
17 -Eشن یاؾگاق شن، آذاقD  ،ؿلاؾه، ؿش٩١ك هعم‟ ، به کىًٌ هعم‟ ‡1لؿ ش) ؾاوٍىیمۀ مغطىعیت ایكان

 -1393جهكاو 
18 -E ‟ت ٌیكالاؼىD ،ؿلاؾه، جهكاو ؿش٩١ك هعم‟ ، به کىًٌ هعم‟ ‡1لؿ ش• ؾاوٍىیمۀ مغطىعیت ایكان
1393- 

19 -E ‟ثآؾهیD ،1393ؿلاؾه، جهكاو ؿش٩١ك هعم‟ به کىًٌ هعم‟  ،‡1لؿ ش• ؾاوٍىیمۀ مغطىعیت ایكان- 
20 -EآقیىD ،1393ؿلاؾه، جهكاو ؿش٩١ك هعم‟ ، به کىًٌ هعم‟ ‡1لؿ ش• ؾاوٍىیمۀ مغطىعیت ایكان- 
21 -EاالوالمD ،1393ؿلاؾه، جهكاو ؿش٩١ك هعم‟ ، به کىًٌ هعم‟ ‡1لؿ ش• ؾاوٍىیمۀ مغطىعیت ایكان- 
22 -EاوحؽكD ،1393ؿلاؾه، جهكاو ؿش٩١ك هعم‟ ، به کىًٌ هعم‟ ‡1لؿ ش• ؾاوٍىیمۀ مغطىعیت ایكان- 
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23 -Eياهه کىيD ،اوما٠یل و١اؾت، ٨كهًگىحاو  ی‡، به وكپكوح5•شلؿ  یلبین و اؾب فیقو ۀؾاوٍىیم
 -1393جهكاو ، یلباو و اؾب ٨اقو

24 -E ‟ات هلل‡ویاوي و وىؾابه •بكقوی جٙبی٭ی هىاقؾ هٍابه ؾق اوا٘یك و اؾبیD با همکاقی ٠لی ،
 -1392بهاق ‡، 15•پیاپی  1واب٫‡، وال پًصن، ي بىوحین اؾب • ٌعكپژوهیاهیًی، 

25 -Eؾيؿاو کاکىی یا کىي„ پیلD، ٨كهًگىحاو لباو و اؾب  ممیالت همییً هماقۀ ٌیهىیمه مصمىعه•
 -1392 جهكاو ی، ٨كهًگىحاو لباو و اؾب ٨اقوی،ؿش٩١ك یاظ٭‟ ‡، به کىًٌ هعم‟ ٨1390اقوی، اقؾیبهٍث 

26 -Eؾاق ٌاهًاهه لی ؾق یک بیث جاقیػال ؾه با چهاق: جؤه‟ ٌى‟  گفٌحه لD ،ًویمۀ اؾب ظمیوی پژوه 
 -1391پاییم و لهىحاو ، 14ي واب٫‡، وال هٍحن، ویمۀ فكهىگ و اؾب  پژوهً•

27 -Eوالی قا لؾ بایؿ با ي٭ؿ پًبۀ کحابD 1391جیك ، 2ي ، گماقي میكاخ، ٔمیمۀ- 
28 -E٨كاهكلياههD ،اوما٠یل و١اؾت، ٨كهًگىحاو  ی‡، به وكپكوح4 شلؿ• یقولبین و اؾب فی ۀؾاوٍىیم

 - 1391 جهكاو ،یلباو و اؾب ٨اقو
29 -Eیى اهیى(الفاکكیى  بؿایة  ؾاوٍاىقان ال عكبای و فیقوای هی  قوایله مصمىعاه، Dبلیايی‡ ؿهعم‟  الؿ‟

جهـكاو   هصلـه ٌـىقای اوـالهی، اوـًاؾ هكکـم و هـىله  کحابؽايه، بٍكی، شىاؾ ‡، به کى3ًٌلؿ ش( ایكاوی
1391- 

30 -Eؾه ؾیى ال ٨اقوی هیايه جا هًٝىهۀ ٨كاهكلياههD ،10ي ، بىوحین اؾب، با همکاقی قٔا ٩٤ىقی ،
 -1390لهىحاو 
31 -Eليؿگايی ٨كؾووی ۀي٭ؿ قوایحی ال چهاقه٭اله ؾقباقD ، ُات ظماوی و ياهۀ اؾبی‟  •ویژهىحیقهی  اؾبی ش
 -1390پاییم ، 174پژوهی‡، ي  ٌاهًاهه
32 -E وحىو؟ •بالؼىايی یک واژه ؾق یاؾگاق لقیكاو‡٩ٌكۀ اقه، ، با همکاقی ٠ٝین شب‟ Dقوحن یا ٩ٌكۀ ق“

 -1390بهاق  ، ‡45•پیاپی  1، وال ؾوالؾهن، ي ویمۀ فكهىگىحین
33 -E،يهـن‡ جـا ٬ـكو آ٤ـال ال( ٌـیكال و ٨ـاقن ٨كهًـگ و اؾب جـاقیػD، يعـىی، اکبـك بـا گىو گ٩ـث 

 -1390، بهاق 2ي ،ٌىیؼث فیقن
34 -Eیک ظکایث ؾق هحـىو هًرـىق ِـى٨یايۀ ٨اقوـی جـا  های هؽحل٧ پكؾاؼث„  گىيه ای„  بكقوی ه٭ایىه

یت و علاى  اوىایوی اؾبّیا ۀؾاوٍاکؿلّاۀ مصجاز واقؾی و لهكا ايّـاقی،  یى، با همکاقی لق‟ Dابحؿای ٬كو ه٩حن
 - 1389بهاق ، 27ي شؿیؿ،  ۀ، ؾوق)بیهىك کكمین(

35 -Eگل و هكهم‡ ال کیىث؟ ؼىكوياهه•D،  ُجابىحاو ، 169، وال چهل و وىم، ي ىحیقهی  اؾبیش
1389- 
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36 -E „های جاقیؽی وكگفٌث هايی ؾق ٌاهًاهۀ ٨كؾووی با پژوهً يابكابكیD با همکاقی قٔا ،
 -1389بهاق ، 3 ي، وال ؾوم، بىوحین اؾب٩٤ىقی، 
37 -Eىیكیص† المعصىب ه“  بكقوی واؼحاق هحى ؾق ک٧ٍD ،اؾب بىوحین، با همکاقی ياهیؿ ؾه٭ايی ،

 -1389لهىحاو ، 6ي 
38 -Eكاقواأل ک٧ٍ ٨اقوی هًابٟ ال بكؼیD ،همصمىع ٌیمل میطؿ : یهقٌیؿالّؿ  ییؾویمۀ ابىالفضل 
 -1389جهكاو یمؾ،  ايحٍاقات ذابث، هلک ههؿی به کىًٌ ،‡2لؿ ش• میطؿ  کىگكۀ بمقگؿاٌث ممیالت
39 -Eي٭ؿی يى ۀگیلگمً ؾق بىج ۀظماوD ‟ؿظىیى کكهی و هعمىؾ قٔایی ، با همکاقی هعم

 -1388لهىحاو ، 26ي شؿیؿ،  ۀ، ؾوقیت و على  اوىیوی )بیهىك کكمین(اؾبیّ  ۀؾاوٍکؿ ۀمصلّ اقژيه،  ؾٌث
40 -E٫ به ا گمًام هح١ل‟ ای يىیا٨حه ال ٠اق٨ی واقوحه اه‟  جع٭ی٫: بىو١یؿی ال ؾیاق شًىب •ه٭اهه ۀؾق آوحاي

 -1387لهىحاو ، 43، ي آیىۀ میكاخت، ، با همکاقی قوحن ٨حى‟ ٬Dكو هٍحن هصكی‡
41 -Eهایی بك جاقیػ هكات یاؾؾاٌثD ،1387پاییم ‡، 39•پیاپی  3ي ، 10ؾوقۀ ، ویمۀ فكهىگىحین- 
42 -Eهای ٨اقوی يگاهی به ـیل ٨كهًگD ،1386اقؾیبهٍث ، 115، ي یتمی  اؾبیّ  کحیب- 
43 -Eآوالۀ و١ؿی ؾق ٬كو ه٩حنD ، 1385اقؾیبهٍث  ،، ؾ٨حك يهنٌىیوی وعؿ- 
44 -E ‟اک، هكؾان، شًؿل، وكو‡ؾقباقۀ چًؿ يام ٠كبی ؾق ٌاهًاهه •ٔعD ،ؾ٨حك  پژوهی ٌیهىیمه•

ل، ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿ، ؿقٔا قاٌؿیکن‡، به کىًٌ هعم‟  ‟ّ  - 1385 هٍهؿ هع
45 -Eهای بكؼی ال ظکایات و١ؿی وكچٍمهD ،یت و ؾاوٍکؿۀ اؾبیّ  ۀمصلّ ، با همکاقی و١یؿ ٬ٍ٭ایی

 -1384بهاق ، 17، ؾوقۀ شؿیؿ، ي )بیهىك کكمین(على  اوىیوی 
46 -Eهای اقشاٞ به هًابٟ ؾق ٌاهًاهه يگاهی به قويD ،28•پیاپی:  4، ي7ؾوقۀ ، ویمۀ فكهىگىحین ،‡
 -1384لهىحاو 
47 -Eام ظیكت ؾهیؿه Fٌكض بیحی ال بیؿل ؾهلىیD ‟على  ۀ مصلّ ؿقٔا اکكهی، ، با همکاقی هعم

 -1384پاییم ، 44، ي الاشحمیعی و اوىیوی ؾاوٍگی  ٌیك
48 -E ‟له١ًِث ؾالD ،ً1384جابىحاو ، 112، ي وٍك ؾاو- 
49 -Eی کاٌايی ‡، ٨كهًگىحاو لباو و اؾب 2لؿ •ش لیّق   ؾق ٌطه فیقوی اؾب و لبین ؾاوٍىیمۀ، Dجصل‟
 -1384جهكاو ٨اقوی، 
50 -Eٌیكالی جكکیD ،٨كهًگىحاو لباو و اؾب ‡، 2لؿ •ش لیّق   ؾق ٌطه فیقوی اؾب و لبین ؾاوٍىیمۀ
 -1384 جهكاو ٨اقوی،
51 -Eابى شىلی گلىحاوD ، 1384 هٍحن، اقؾیبهٍث ، ؾ٨حكٌىیوی وعؿ- 
52 -Eهیايۀ ٬كو ه٩حن جا پًصن ٬كو اوایل ال• ٨اقن های ياهه جاقیػ‡D ،1383، لهىحاو 1 ، يٌىیؼث فیقن- 
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53 -E٨كاهكلياهه و وكایًؿۀ آو ۀهالظٝاجی ؾقباقD ، ّیت و على  اوىیوی ؾاوٍگی  جهكاناؾبیّ  ۀۀ ؾاوٍکؿمصل، 
   -1381لهىحاو  ،164، ي 52ؾوقۀ 

54 -Eهایی ؾقباقۀ بكلوياهه ياگ٩حهD ، ّیت و على  اوىیوی ؾاوٍگی  فكؾووی مٍهؿاؾبیّ  ۀۀ ؾاوٍکؿمصل، 
 -1380‡، بهاق و جابىحاو 132,133•پیاپی:  1,2، ي 24ؾوقۀ 

55 -Eهگك ایى پًس قوله ؾق جكالوD ، 1380اقؾیبهٍث  ،، ؾ٨حك چهاقمٌىیوی وعؿ- 
56 -E „٠ „ْ  -1380اقؾیبهٍث  ،، ؾ٨حك چهاقمٌىیوی وعؿ ، Dؾاقی ها هی كی و لظمث„ ب‛  ؼىؾ هی ك
57 -Eشاو ه١ًیD ،٨1379كوقؾیى  ،30و  29، ي یت و فلىفهمی  اؾبیّ  کحیب- 
58 -Eهای ٨اقن ٘ب٭ات و جاقیػD ،1376و بهاق و جابىحا، 13,14ي ، پیقن ۀیمو فصل-  
59 -Eظیؿق ٌیكالی ؾق هكاوؾه با ؼىاشىD ،1373لهىحاو  ،11,12ي  ،کحیب پیژ- 
60 - Eٌاهًاهه ن„ ١ص‛ ای ؾقباقۀ هئل٧ ه“  يکحهD ،1372جابىحاو ، 9ي ، کحیب پیژ- 

 يىكت پی
ؼال٭ی ، به کىًٌ شالل ٌیهىیمه٨كؾووی، ابىال٭اون، ال ایى چاپ اوح٩اؾه ٌؿه اوث:  ٌیهىیمه- ؾق اقشاٞ به 1

 -1386 جهكاو الم١اق٦ بمقگ اوالهی، هٙل٫، هكکم ؾایكة

  هًابغ
٘‟  هكظىم اوحاؾ ياهۀ ؾقباقۀ ليؿگی ال٠ات هؿؼل، هبحًی بك گماقٌی اوث که ؼايىاؾۀ ایٍاو ؾق يعىی، بؽٍی ال ا

 -يـک يیـم ،اواوث- ؾقبـاقۀ ليـؿگی  شىهای يىیىًؿهو ها ظاِل„ شىث ب٭یۀ گماقي ايؿ- اؼحیاق يگاقيؿه ٬كاق ؾاؾه
Eاکبك يعىی D٨ّلویمه بهیهياهۀ ؼىؾيىٌث‡،  •ليؿگی :  ‟ّ ـياهۀ جؽ ات ٨اقوـی، ٌـماقۀ پـًصن، ّی لباو و اؾبی‟

اکبـك يعـىی بـه E -يک های ایٍاو، ثٌماق ١٨الی‟  F ؾقباقۀ وال10,13ياهۀ اکبك يعىی، َ ، ویژه1400لهىحاو 
وشىهای  ٭ـؿهای يعـىی ظاِـل شىـثها و ي ها و ه٭اله F ٨هكوث کحاب14,15، َویمه بهیه، Dقوایث جاقیػ
، ویماه بهیه، Dًٌاوی کحابE -های يعىی، يک ویژه ؾق ایًحكيث اوثF ؾقباقۀ ٨هكوث ج٩ّیلی کحاب يىیىًؿه، به

٨كؾووـی،  -F يیم يک24,28، َویمه بهیه، Dًٌاوی ه٭الهFE ؾقباقۀ ٨هكوث ه٭االت و ي٭ؿها، يک: 16,23َ
 -1386، جهكاو شالل ؼال٭ی هٙل٫ جّعیط، ٌیهىیمهابىال٭اون، 

 
  ابىالفضل سطیبی


