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چرا کتاب شناسی؟

 اولین گام برای شناسایی میدان

 سنجش و ارزیابی کارهای انجام گرفته

 استخراج و مقایسه ی نظریات و تزهای اصلی مورد بحث و
گفتگوی محققان حوزه ی مطالعاتی

تحلیل خط سیر مطالعاتی تا اکنون

شناسایی خالءهای موجود

عاتیگامی آغازین برای سامان دادن به تحقیقات بعدی گروه مطال

1390تابستان : آغاز کار کتاب شناسی
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تفکیک آثار موجود: گام نخست

 (منتشرشده به صورت رسمی)کتاب ها
می و کتاب های نگارش یافته توسط نویسندگان کشورهای اسال

منتشرشده به زبان فارسی 
 کتاب های مشتمل بر یک متن واحد
 کتاب های در قالب مجموعه مقاالت

 سالمی غیر اکتاب های نگارش یافته توسط نویسندگان کشورهای
 پایان نامه ها و رسائل دانشگاهی
 طرح های پژوهشی
 مقاالت
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المیتمرکز بر آثار نویسندگان کشورهای اس: گام دوم

جستجوی مقدماتی و تهیه لیست اولیه آثار  :

 ًکتاب که تنها چهار مورد جامعه شناختی تشخیص داده شد30مجموعا

وقوف بر انگشت شمار بودن آثار نگارش یافته با جهت گیری جامعه شناختی

تعدیل در معیارهای گزینش و سنجش آثار  :

آثار با رویکرد جامعه شناختی

آثار با رویکرد اجتماعی

 مجموعه ای مالک و شاخص برای سنجش و ارزیابی آثارتوافق بر
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مالک های مشترک برای فاز فعلی
معهجادرتشیععینینمودمولفه هایازیکییاایراندرامامیتشیعاثر،موضوع

.باشد(...وهنرهازیارت،روحانیت،مناسک،)

فارسیانزببهکهاسالمیکشورهاینویسندگانتوسطنگارش یافتهکتاب های
.شده اندمنتشررسمیشکلبهو

نباشدمقالهمجموعهشکلبهکتاب.
نباشددایره المعارفشکلبهکتاب.
(باشدهنیافتاختصاصتشیعبهاثرازبخشیکتنها)باشدتشیعمورددراثرکلیت

مرحلهنایدر...وبحرینعربستان،،پاکستاندرتشیع)باشدایراندرتشیعمورددراثر
(نیستمدنظر

بودنایرانمورددرمالکتشیع،شکل گیریاولقرونآثارمورددر:تبصره
.می شودبالموضوع
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تعیین مالک هایی برای آثار جامعه شناختی

بهره مندی حداکثری از مالک های زیر  :

نویسنده جامعه شناس یا در میدان جامعه شناسی واجد مشروعیت باشد.

در اثر، از نظریات و مفاهیم جامعه شناختی بهره گرفته شده باشد.

اثر، پژوهشگرانه و روشمند باشد  .

حاوی یک نظریه و تز قابل توجه باشد  .

Socio-shia.com



تعیین مالک هایی برای آثار با رویکرد اجتماعی

تعیین شدهایجابیمالک های:

جامعویزیست:باشدزیرزمینه هایازیکیکتابپژوهشحوزه ی

ی؛اجتماعتاریخسیاسی؛زیستاقتصادی؛زیست؛(اجتماعیحیات)

.زنانشیعی؛هنرفرهنگی؛زیست

وغیرهامتکمکبه)باشدداشتهمسالهازاجتماعیتحلیلینویسنده

صریحاهاینکولو(باشدپرداختهموضوعتبیینبهاجتماعیواقعیت های

.باشدنبردهبهرهجامعه شناختیروش هایومفاهیمنظریات،از
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یتعیین مالک هایی برای آثار با رویکرد اجتماع

مالک های سلبی تعیین شده  :

نبه ی کتاب سویه ی وقایع نگاری و تاریخ نگارانه ی محض نداشته باشد؛ ج

.تحلیلی مشخصی داشته باشد

ست کتاب جنبه ی نظری و اندیشه ای محض نداشته باشد و معطوف به زی

.اجتماعی باشد

کتاب جهت گیری الهیاتی ـ کالمی محض نداشته باشد  .

کتاب جهت گیری تجویزی و هنجارین محض نداشته باشد  .
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انبه متخصصارائه تکمیل فهرست اولیه و : گام سوم

15حدودبهوشدهآمادهکتابعنوان100ازبیشازمتشکلفهرستی

تفهرستاشدارائهکتاب شناسیوعلمیهحوزه هایجامعه شناسی،متخصص

.کنندارائهراخوداصالحینکاتودادهقرارمطالعهموردرا

گرفتقراربازبینیموردفهرستمتخصصاننظراتگردآوریازپس.
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تدقیق فهرست کتاب ها: گام چهارم
کتاب شناسیفهرستتکمیلبرایکتاب هاجستجویدامنهتعیین:

بتثشدناجباریوموجودمنابعحداکثریدربرگیریومزیتجهتبهملیکتابخانه
(مجوزصدوربرای)اخیرسال هایکتاب های

کتابرسمیانتشارزمانیسقفعنوانبه1391سالتعیین
شدتعیینملیکتابخانهدرفهرست شدهکتاب هایاساسبرانتشارزمانیکف.
(بعدیجدول)تشیعجامعه شناسیدرمتصورحوزه هایتفکیک
(بعدیجدول)حوزه هایکایکبامتناسبکلیدواژه هاازمجموعه ایانتخاب
مذکورکلیدواژه هایاساسبرملیکتابخانه یدرجستجو
شرایطواجدکتاب هایازاولیه ایفهرستتهیه
جمعیوفردیصورتبهمنتخبکتاب هاییکایکبررسی
جمعیهمفکریوتبادل نظراساسبرکتاب هابودنمرتبطوقرابتوجایگاهتعیین

توافقموردمعیارهایدادنقرارمبناباواعضا
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حوزه های متصور در جامعه شناسی تشیع
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عدالتوامامت
1.تشیعاجتماعیتاریخ
2.مرجعیتوروحانیت
3.،قدرتسیاست،تشیع
4.(هاعزاداریاعیاد،)مناسک
5.شیعیهنرهایوادبیات
6.مهدویتوانتظار
7.،تصوفوعرفانباطنی گرایی
8.مذهبیمکان هایوزیارت

نداردوجودآنهابینعبوریغیرقابلمرزخطوهستند هاییهم پوشانیدارایحوزه ها.
یکهبکتابیکانتسابدربگنجند؛حوزهیکازبیشدراستممکنکههستندکتاب هایی

.استشدهتوجهکتابمسلطواصلیجهت گیریبهخاص،حوزه ی
یحوزه هافهرستبنابراین.بودمتصورمی تواننیز...وزناناخالق،نظیردیگریحوزه های

.استتعدیلوجرحوبازاندیشیقابلمذکور،



کلیدواژه های مورد استفاده برای جستجو
کلیده واژه ها پرونده

شیعی، شیعه، تشیع، شیعیان کلمات عمومی فراحوزه ای

اسامی تمامی امامان و اهل بیت در تشیع امامت و عدالت

قاجار، صفویه، صفوی، ساداتبویه، آل شیعی، قیام های شیعی، جنبش های  اجتماعی تشیعتاریخ . 1

حوزویان، عالمان، ، طلبگی، حوزه، علما، مراجع، طلبه، روحانیت، روحانی، مرجعیت
تقلید

و مرجعیتروحانیت . 2

دولت و شیعه، قدرت و شیعه سیاست، قدرت، تشیع. 3

شیعیآیین های ، اعیاد شیعی، مناسک، اعیاد، عزاداری (ها، عزاداریاعیاد)مناسک. 4

انی، منقبت خو، پرده خوانی، صورت خوانی، شمایل، ادبیات شیعی، هنر شیعی، تعزیه
شبیه خوانی، چاووشی، مداحی

شیعیادبیات و هنرهای . 5

، انتظارمهدویتغیبت،  انتظار و مهدویت. 6

تصوف، عرفان، باطنی گری، عرفان شیعی، جامعه شناسی تصوف فباطنی گرایی، عرفان و تصو. 7

، مسجد، امام زاده، اماکن زیارتی، زیارت، زائر، زیارتگاه، امامزاده،، حرمزائر، زیارتنامه
اماکن زیارتی

و مکان های مذهبیزیارت . 8
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کلیدواژه های مورد استفاده برای جستجو

 کلیدواژه 100بیش از

کتاب ثبت شده هزار167میلیون و 2بیش از : دامنه کتاب های مورد جستجو

در کتابخانه ی ملی

عنوان کتابهزار70بیش از : نتایج اولیه ی جستجوها

قپس از غربال اولیه به کمک همفکری جمعی و بر اساس معیارهای مورد تواف  :

98 با معیارهای مرجحقرابت زیاد و متوسطکتاب واجد عنوان

153 با معیارهای مرجحکمترقرابت کتاب واجد عنوان
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توضیح تکمیلی درباره شیوه انجام جستجو

یشرفتهپجستجو،نوع.استشدهاستفادهایرانملیکتابخانهسایتازجستجوبرای

موارد،پاره ایدر)بوده اند«موضوع»و«عنوان»عمومانیزجستجوفیلدهایوبوده

.(استصمشخجستجونتایجتفصیلیجدولدرکهشده اندانتخابفیلدهاتمامی

منابع)«ه هاپایگاهمه»،«پایگاه»بهمربوطفیلدمقابلازپیشرفته،جستجویفرمدر

شدهابانتخ(امانتقابلموجودی+ایرانملیکتابشناسی+ملیکتابخانهدرموجود

.است

استبوده«کتاب»جستجو،موردماده یموارد،تمامدر.

استبوده1392بهارجستجوها،انجامزمان.
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صفحه جستجو در وب سایت کتابخانه ملی
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صفحه جستجو در وب سایت کتابخانه ملی
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خروجی کتاب شناسی تا مقطع فعلی

تدوین جداول کتاب شناسی  :

 (کتابعنوان 9)جامعه شناختی رویکرد واجد کتاب های

 اجتماعیرویکرد واجد کتاب های:

«(کتابعنوان 8)با معیارهای مرجّح « بیشترین قرابت

«(کتابعنوان 81)با معیارهای مرجّح « قرابت متوسط

«( کتابعنوان 153)مرجّحبا معیارهای « قرابت اندک

استاضافهوحذفوبازبینیقابلکتاب شناسی،تدوینپایانتا.نیستنهاییجداول.

ردارزش گذاریمعنایبهاینوشده اندطبقه بندیما،مرجحمعیارهایاساسبرصرفاًکتاب ها

.نیستکتاب هامورد
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واجد رویکرد جامعه شناختیعناوین کتاب های 
Socio-shia.com

شیعه رسانه 
(جامعه شناسی آیین های سوگواری و هیئتهای مذهبی در ایران)

1387انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، محسن حسام مظاهری

1357ققنوس، اسماعیل نوری عالء جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری

مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین 
(بررسی جامعه شناختی مناسبات دین و دولت در ایران اسالمی)

1378مؤسسه ی انتشاراتی تبیان، علیرضا شجاعی زند

1379نشر نی، : تهرانعمادالدین باقیجامعه شناسی قیام امام حسین و مردم کوفه

1381دار ال ک ت اب  االس الم ی ، : ق م اب راه ی م  ح ی دری  ع ه م طال ع ه  ج ام ع ه ش ن اخ ت ی  گ ف ت م ان  ش ی: تراژدی  ک رب ال

دین و سبک زندگی 
(مذهبیموردی شرکت کنندگان در جلسات مطالعه )

محمد سعید 
مهدوی کنی

138۶، (ع)دانشگاه امام صادق: تهران

1389انتشارات جامعه شناسان، : تهرانشایگانفریبا تبیین جامعه شناختی مشارکت مردم در مساجد

1389، مؤسسه شیعه شناسی: قمامید باباییسازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه 

نی بررسی و تحلیل ادبی و جامعه شناختی نمادهای دی
(قرن اول تا پنجم هجری)در شعر شیعه 

1390،پژوهشکده تاریخ اسالم: تهرانزهره ناعمی



:  اجتماعیواجد رویکرد کتاب های عناوین 
با معیارهای مرجّح« بیشترین قرابت»
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ناشر و تاریخ نشرنویسندهعنوان

، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»: دراول چاپ مرتضی مطهریروحانیتسازماندراساسیمشکل
1341

1350،ارشادحسینیه علی شریعتیصفویتشیعوعلویتشیع

(1345ـ 19۶۶: نگارش)1359، امیرکبیریشیبکامل مصطفی هجریدوازدهمسده یآغازتاتصوفوتشیع

13۶1امیرکبیر، عبدالهادی حائریراقعمقیمایرانیاننقشوایراندرمشروطیتوتشیع

1378نو، طرح جمیله کدیورایراندرشیعهسیاسیگفتمانتحول

(1377ـ 1998: نگارش)1381، بازمسعود کمالیمعاصرایراندرنوسازیودولتمدنی،جامعه

تکاملفرآینددرمکتب
(یننخستقرنسهدرتشیعفکریمبانیتطوربرنظری)

(1373ـ 1993: نگارش)138۶، کویرمدرسی طباطبایی

(13۶8: نگارش)1389نو، طرح هاشم آقاجرییصفوعصرایراندردولتودینبرمناسباتمقدمه ای



ناسیبرگزاری جلسات عمومی نقد و بررسی به موازات کتاب ش

وزه و کتاب های مورد نقد و بررسی قرارگرفته به صورت عمومی با حضور اساتید ح
:  دانشگاه

جامعه شناسی قیام امام حسین و مردم کوفه) 1

رسانه شیعه ) (جامعه شناسی آیین های سوگواری و هیئتهای مذهبی در ایران)2
تراژدی  ک رب ال) م طال ع ه  ج ام ع ه ش ن اخ ت ی  گ ف ت م ان  ش ی ع ه : 3
مکتب در فرآیند تکامل  ) (نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین)4
مقدمه ای برمناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی) 5

تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق) 6

تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران) 7

مشکل اساسی در سازمان روحانیت ) 8

تشیع علوی و تشیع صفوی) 9

جامعه مدنی، دولت و ) معاصردر ایران نوسازی 01
 جلسه نقد و بررسی درون گروهی برای سایر آثار مرتبط15برگزاری
 عتیشریفرهنگی بنیاد »و « شناسیعلمی دانشجویی جامعه انجمن »تشکر از  »

کتاب هابه سبب همکاری در برگزاری جلسات نقد و بررسی 
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مراحل بعدی شناسایی آثار

 بررسی کتاب های در قالب مجموعه مقاالت

میبررسی کتاب های نگاشته شده توسط نویسندگان کشورهای غیر اسال

 بررسی پایان نامه ها و رسائل دانشگاهی

 بررسی طرح های پژوهشی

تهیه فهرستی از مقاالت مرتبط
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ادامه ی بحث

معرفی یکایک حوزه های تفکیک شده توسط دوستان

 هر یک از دوستان ارائه دهنده، به فراخور، یک یا چند حوزه را معرفی خواهند

.  کرد
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 با سپاس از صرف وقت و بذل توجه شما
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