گروه مطالعاتی جامعهشناسی تشیع
با همکاری انجمن علمی دانشجویی جامعهشناسی

نشست علمی

موسسات حوزوی
و
جامعهشناسی تشیع

دربارهی این نشست
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به تدریجدم مدعد د دهای از
م سسات ح زوی ،به ح زه ل م اجت ا ی ویود پدیدرا ددرده و
آثایی یا دی ح زه تشیع با یوجکردهای اجت ا ی منتشر دردهاندر
الوه بر آن دی سالهای اخیر ،برخی م سسات آم زشی مبدادیت
به تاسیس یشتههاجی برای مطالعه تشیع با یوجکردهای اجت ا دی
ن دهانر و دی مقاطع مختلف تحصیلی دی اجن یشتهها دانشدعد
می پذجرنر جکی از نقاط اه یت اجن م سسات تالشی است دده
برای ب ی از تقابل میان دجن و لم انعام داده و اد ا میدننر از
یوشهای جامعهشناسانه برای مطالعه جامعه شیعیان اسدتددداده
میدننر متاسدانه دی سالهای اخیر گدت و گ ی چنرانی مدیدان
بنیانگذایان اجن م سسات و ن جسنرگان دتب منتشر شره ت سد
آنها با پژوهشگران اجن ح زه دی دانشگاههای دش ی برقرای نشره و
ابعاد مختلف پژوهشهای اجن م سسات مد ید بدریسدی قدرای
نگرفته است جلسه حاضر با هرف آغاز گدددتوگد جدی مدیدان
پژوهشگران مختلف ح زه ”جامعهشناسی تشدیدع“ دی حد زه و
دانشگاه برگزای میش د تا بت انر به ن به خ د گامی بدرای غدندای
بیشتر اجن ح زه مطالعاتی باشر
دربارهی گروه مطالعاتی جامعهشناسی تشیع

دوشنبه  3اردیبهشت 7331
ساعت  71تا 73
تاالر شریعتی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیع ،متشکل از جمعمعمی از
دانش آموختگان و پژوهشگران علوم اجتمعماعمی اسم مه
حوزهی پژوهشی آنها ،دین و مشخصا تشیع اس  .این گمروه
بر اساس دغدغهی مشترک اعضای آن مبنی بمر معمرنم
بودن رویکرد جامعهشناختی به تشیع ،در جامعهشناسی ایمران
در سال  0931شکل گرف و ضرورت اتخاذ رویکرد اجتعاعی
برای مطالعه دین جامعه خود را فلسفهی تاسیس خمود رمرار
داد .بر این اساس ،هدف این گروه ،معرفمی پمژوهمش همای
اجتعاعی در حوزههای مختلف مربوط به جامعهشناسی تشیع
اس و از آثاری ه در این حوزه تولید شدهاند ،برای معرفی و
بحث و نقد استقبال می ند.

درباره سخنرانان
حمید پارسانیا

ض هیئت ل ی گروه جامعهشناسی دانشدکدره
ل م اجت ا ی دانشگاه تهران ،ض ش یای الدی
انقالب فرهنگی و مریس دانشگاه باقرالعل م قدم
حعتاالسالم پایسانیا دی سالهای اخیر مبداحد
متعردی یا دی ح زه نسبت لم و دجن و شدراجد
امکان اسالمیسازی ل م مطرح ن ده انر “جدامدعدهشدنداسدی
معرفت و لم ”و “جهانهای اجت ا ی”از ج له آثای منتشر شدره
آثای اجشان دی سالهای اخیرانر
محمود تقیزاده داوری
یئیس م سسه شیعه شدنداسدی و مدرجدر گدروه
شیعهشناسی دانشگاه قم ،بهرهمنر از تحصدیدالت
ح زوی و دانشگاهی و صاحب مع ده قدابدل
ت جهی از تالیدات دی ح زه شیعهشناسی ده برخی
با یوجکرد اجت ا ی به یشته تحرجر دی آمرهاندر “شدکدلگدیدری
سازمان یوحانیت شیعه ”و “سیری دی انرجشدههدای اجدتد دا دی
مسل ین“ از آن ج لهانر
سارا شریعتی
استاد جامعهشناسی دی دانشکره ل م اجت دا دی
دانشگاه تهران و سرپرست گدروه مدطدالدعداتدی
جامعهشناسی تشیدع اجشدان دی دهده اخدیدر،
پاجاننامههای فراوانی یا دی مقاطع ددایشدنداسدی
ایشر و ددترا دی م ض ات مختلف مرتب با “جامدعدهشدنداسدی
تشیع” ،یاهن اجی دردهانر و با تریجس “جامعهشنداسدی دجدن ”دی
دانشگاههای مختلف ،به تربیت نسلی از پژوهشگران ج ان ه دت
گذایدهانر ده برخی از آنها ادن ن نیز به پژوهدش دی اجدن حد زه
مشغ لانر
کمال رضوی
دانشع ی ددترای جامعهشناسی دانشگاه شهیر بهشتی پاجاننامده
دایشناسی ایشر اجشان دی دانشگاه تهران با دند ان ویوحداندیدت
شیعه :از نهاد تا گروه منزلتیو ده زجر نظر ددتر سایا شرجعتی ن شته
شره ،ادن ن مراحل انتشای یا طی میدنر

کتب منتشر شده
کتابشناسی انتقادی جامعهشناسی تشیع
سارا شریعتی و دیگران
انتشارات نگاه معاصر6931-

طلبه زیستن
مهدی سلیمانیه
انتشارات نگاه معاصر6931-

مقدمهای بر مواجهه باا عالاوم اجاتامااعای در ماتان
سنتهای شیعی
آرمان ذاکری
انتشارات نگاه معاصر6931-

اجن دتاب ،محص ل فعالیت ج عی پنعساله گدروه
مطالعاتی جامعهشناسی تشیع با یاهبری ل ی ددتدر
سایا شرجعتی است دی اجن دتاب ن د و هدت اثر دده
با یوجکرد اجت ا ی به بریسی تشیع پدرداخدتدهاندر،
م ید نقر و تحلیل قرای گرفتهانر
دی نگایش اجن دتاب ۶۱ ،ندددر از ا ضدای گدروه
مطالعاتی به ه راه سه ن جسنره میه دان مشدایددت
داشتهانر دتاب دی نه فصل تروجن شره اسدت دده
منطبق بر نه ح زه پژوهشی ذجل ح زه مدطدالدعداتدی
جامعهشناسی تشیع است :رالت و امامت ،تدایجد
اجت ا ی تشیع ،یوحانیت و مرجعیت ،سیداسدت و
قریت ،هنر ،ادبیات و فرهنگ ،مناسد اا دیداد و
زاداییها) ،رفان و تص ف ،اماددن مدذهدبدی و
زجایت و انتظای و مهروجت
الزم به ذددر اسدت دده “پدروهه ددتدابشدنداسدی
جامعهشناسی تشیع ”برون استداده از هدیدودگد نده
ح اجت مالی نهادها جدا
مرادز تحقیقاتی دولتدی
ً
جا غیردولتی و صرفا بدا
مشایدت داوطدلدبدانده
ا ضای گروه مطالعاتی
با یاهبری ل ی دددتدر
سایا شرجعتی تدروجدن
شره است

اجن اثر با زجر ن ان “پدژوهشدی
مقرماتی دی سدند شدنداسدی
جامعهشناختی زجست طلبگی ”
و با مقرمه ددتر سایا شرجعتی دی
باب “طلبگی :ج نظام جامع؟
اجامعیت جا تخصص) دی سده
فصل منتشر شره است فصدل
اول “دددلددیددات” ،فصددل دوم
“وجژگیهای جامعهشدنداخدتدی
ن نه ن ی محصل ل م دجنی ”و فصل س م “ج عبنری و
نتیعهگیری ”نام داید ن جسنره پس از حض ی دی میدران و
انعام مع های از مصاحبههای دیدی ،دی نهاجت طیددی
یا به مخاطب رضه میدنر ده جکسر آن طالب سنتگرا و
سر دجگر آن طالب ن گرا قرای داینر

اجن اثر ده به مطالدعده نسدبدت
اسالم و ل م اجت ا ی دی سده
سنت فکری وفلسدیو ،وتدکی و
و ویوشندکری دجنیو مدعداصدر
اختصاص جافته ،حکم مقرمهای
ضرویی برای ویود به مبداحد
جامعهشناسی تشیع یا داشدتده
است مقرمه مدصل ددتر سدایا
شرجعتی بر اجن دتاب با دند ان
ودی معنا و محرودجتهای جامعهشناسی تشیعو اجن م ض ع
یا تاجیر میدنر دتاب دی شش فصل تنظیم شدره اسدت
وبرخی مباح مقرماتیو ،ومداهیم بدندیدادیو ،و دالمده
حکی ی و ضرویت حرگذایی دی لم و فلسدهو ،وآجتاللده
ج ادی آملی و ضرویت اسالمیسازی ل مو ،وددتر دلدی
شرجعتی و ل م انسانی به مثابه یوشو و وپایهای تدامدالت
نهاجیو ن ان فص ل اجن اثر هستنر تدکدثدر سدندتهدای
اسالمی دی م اجهه با ل م اجت ا ی و وج د سه نسدبدت
سازگاییا لی شرجعتی) ،ناسازگاییاجد ادی آمدلدی) و
تدکی امح ریضا حکی ی) میان اسالم و ل م اجت ا دی
جافته مح یی اجن پژوهش است

نشستهای برگزار شده
گروه جامعهشناسی تشمیمع در  7سمال گمتشمتمه
جلسات و سعینارهای مختلفی را در دانشگاههمای
نقاط مختلف شور ،با هدف دامن زدن به بحث در
این حوزه برگزار رده اس " .نقد و بمررسمی متم
منتشر شده در حوزه جامعهشناسی تشیع"" ،معرفمی
چیستی ،محدودی ها و حوزه های جامعهشنماسمی
تشیع" و هعچنین "بحث در موضوعات ممخمتملمف
مرتبط با جامعهشناسی تشیع" سمه ممحمور ا ملمی
برگزاری این جلسات بوده اس .
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