
 های مورد جستجوگزارش کلیدواژه
 

 نکاتی درباره شیوه جستجو
  ای موارد، تمامی فیلدها انتخاب اند )در پارهبوده« موضوع»و « عنوان»برای جستجو از سایت کتابخانه ملی ایران استفاده شده است. نوع جستجو، پیشرفته بوده و فیلدهای جستجو نیز عموما

 اند که در جدول مشخص است(. شده
  منابع موجود در کتابخانه ملی، کتابشناسی ملی ایران، موجودی قابل امانت( انتخاب شده است. « هاهمه پایگاه»، «پایگاه»در فرم جستجوی پیشرفته، از مقابل فیلد مربوط به( 
 بوده است. « کتاب»ی مورد جستجو، در تمام موارد، ماده 
  بوده است.  2931زمان انجام جستجوها، بهار 

 

 پرونده هاواژهکلیده ی تکمیلیهاواژهیدهکل

 ایکلمات عمومی فراحوزه شیعی، شیعه، تشیع، شیعیان امامی، امامیه، علوی، علویان، سادات

 ها(مناسک)اعیاد، عزاداری های شیعیعزاداری، اعیاد شیعی، عاشورا، آیین عید، هیات، روضه، شعائر، مناسک، سوگ، ماتم، عزا 

 روحانیت و مرجعیت مرجعیت، طلبه، طلبگی، حوزه، علماء وحانی، روحانیت، حوزویان، عالمان، فقها، تقلیدمرجع، مراجع، ر

 های مذهبیزیارت و مکان زائر، زیارتنامه، امام زاده، شهرهای زیارتی، اماکن زیارتی، حرم مسجد، مساجد، جمکران، مشهد، قم، نجف، کربال، سامرا، کاظمین

 تشیع، دولت، سیاست دولت و شیعه، قدرت و شیعه ه سیاسی، والیت فقیه، گفتمانحکومت، نظام، اندیش

 تاریخ اجتماعی تشیع صفوی، جمهوری اسالمی، جنبش های شیعی، قیامهای شیعی، تصوف، عرفان، باطنی گری، آل بویه، تشیع در صدر اسالم نهضت، قاجار 

 هنرهای شیعی ، صورت خوانی، پرده خوانی، مداحی، شبیه خوانیتعزیه، شمایل خوانیادبیات، شعر، شاعر، چاوشی، منقبت

 موعودگرایی غیبت، مهدی، مهدویت، انتظار گرایی، امام زمانموعود، موعودگرایی، هزاره

 امامت و عدالت بیت در تشیعو اهل اسامی تمامی امامان 

 



 آمار جستجوهای صورت گرفته در کتابخانه ملی
 

 )بر اساس قواعد سایت کتابخانه ملی( عبارت جستجو تعداد نتایج جستجو رد جستجوفیلد مو کلیدواژه ردیف

 ایعمومی فراحوزههای کلیدواژه(1)
 122۲0۱۲از  21029:  ()پایگاه:کتاب{ و} (شیعه (:ت)موضوع){ یا( }شیعه (:ت)عنوان) 21029 عنوان یا موضوع شیعه 1
 122۲0۱۲از  241:  ()پایگاه:کتاب{ و} (شیعی (:ت)موضوع){ یا} (شیعی (:ت)عنوان) 241 عنوان یا موضوع شیعی 2
 122۲29۲از  2۲3 :کتاب(:پایگاه){ و}( شیعیان(:ت)موضوع){ یا( }شیعیان(:ت)عنوان) 2۲3 عنوان یا موضوع شیعیان 3
 122۲22۱ از 2۲2( : )پایگاه:کتاب{ و( }تشیع(:ت)موارد همه) 2۲2 همه موارد تشیع 4
 122۲22۱ از 21942( : کتاب:پایگاه{ )و( }شیعه(:ت)موارد همه) 21942 همه موارد شیعه 5

 «تشیع، سیاست، قدرت»و « تاریخ اجتماعی تشیع» هایهای حوزهکلیدواژه(2)
 122۲2۲9 از 9( : )پایگاه:کتاب{ و( }شیعی های قیام(:ت)موارد همه) 9 همه موارد شیعی های قیام 6
 122۲2۲9 از 2( : )پایگاه:کتاب{ و( }شیعی های جنبش(:ت)موارد همه) 2 مواردهمه  شیعی های جنبش 7
 122۲22۲ از 233( : )پایگاه:کتاب{ و( }بویه آل(:ت)موارد همه) 233 همه موارد بویه آل 8
 122۲2۲9 از 20۲2( : )پایگاه:کتاب{ و( }قاجار(:ت)موارد همه) 20۲2 همه موارد قاجار 9
 122۲22۲ از 994( : )پایگاه:کتاب{ و( }صفویه(:ت)موارد همه) 994 مواردهمه  صفویه 11
 از ]نامشخص[ 11۱کتاب( : :پایگاه){ و}عنوان )سادات( یا موضوع )سادات(  11۱ عنوان یا موضوع سادات 11

 «روحانیت و مرجعیت»های حوزه کلیدواژه(3)
 12223۲2 از ۱44( : کتاب:پایگاه){ و( }روحانیت(:ت)موضوع) {یا( }روحانیت(:ت)عنوان) ۱44 عنوان یا موضوع روحانیت 12

 12223۱1 از 1۲4 ( :کتاب:پایگاه){ و( }روحانی(:ت)موضوع){ یا( }روحانی(:ت)عنوان) 1۲4 عنوان یا موضوع روحانی 13

 12223۲2 از 222 ( :تابک:پایگاه){ و( }مرجعیت(:ت)موضوع){ یا( }مرجعیت(:ت)عنوان) 222 عنوان یا موضوع مرجعیت 14

 1222۲94از  2۲2۱ ( :کتاب:پایگاه){ و( })عنوان)ت(:علما( }یا{ )موضوع)ت(:علما 2۲2۱ عنوان یا موضوع علما 15

 1222۱20 از 212 ( :کتاب:پایگاه){ و( }مراجع(:ت)موضوع){ یا( }مراجع(:ت)عنوان) 212 عنوان یا موضوع مراجع 16

 12223۱۲ از ۲۲ ( :کتاب:پایگاه){ و( }طلبه(:ت)موضوع){ یا( }طلبه(:ت)عنوان) ۲۲ وععنوان یا موض طلبه 17

 12223۱۲ از 11 ( :کتاب:پایگاه){ و( }طلبگی(:ت)موضوع){ یا( }طلبگی(:ت)عنوان) 11 عنوان یا موضوع طلبگی 18
 1222۱20 از 4 ( :کتاب:پایگاه){ و( }حوزویان(:ت)موارد همه) 4 همه موارد حوزویان 19
 1222۱19 از ۱۲ ( :کتاب:پایگاه){ و( }عالمان(:ت)عنوان) ۱۲ عنوان عالمان 21

 1222۱4۲ از 13۲ ( :کتاب:پایگاه){ و( }تقلید(:ت)عنوان) 13۲ عنوان تقلید 21

 «مناسک )اعیاد و عزاداری(»های حوزه کلیدواژه(4)
 از ]نامشخص[ 43۲کتاب( : :پایگاه){ و}( مناسک) ( یا موضوعمناسکعنوان ) 43۲ عنوان یا موضوع مناسک 22

 از ]نامشخص[ 42کتاب( : :پایگاه){ و}( یاداع( یا موضوع )یاداععنوان ) 42 عنوان یا موضوع یاداع 23

 از ]نامشخص[ 0کتاب( : :پایگاه){ و}( یعیش یاداع( یا موضوع )یعیش یاداععنوان ) 0 عنوان یا موضوع یعیش یاداع 24

 از ]نامشخص[ 2کتاب( : :پایگاه){ و}( یعیش هاییینآ( یا موضوع )یعیش هاییینآعنوان ) 2 عنوان یا موضوع یعیش هاییینآ 25

 «گرایی، عرفان و تصوفباطنی»های حوزه کلیدواژه(5)



 122۲293 از 19( : )پایگاه:کتاب{ و( }شیعی عرفان(:ت)موارد همه) 19 همه موارد شیعی عرفان 26
 122۲2۲9 از 0:(کتاب:پایگاه){ و( }گری باطنی(:ت)موارد همه) 0 موارد همه گری باطنی 27
 122۲099 از 9 ( : )پایگاه:کتاب{ و( }تصوف شناسی جامعه(:ت)موارد همه) 9 همه موارد تصوف شناسی جامعه 28
 12۲۲111از  2492:  (کتاب:پایگاه){ )عنوان)ت(:تصوف( }و{ یا)موضوع)ت(:تصوف( } 2492 عنوان یا موضوع تصوف 29
 122۲43۲از  9121:  (کتاب:پایگاه{ )و( }عرفان(:ت)موضوع){ یا( }عرفان(:ت)عنوان) 9121 عنوان یا موضوع عرفان 31

 «انتظار، موعودگرایی و مهدویت»های حوزه کلیدواژه(6)
 122۲29۲از  2۱2 :ب(کتا:پایگاه){ و} (غیبت(:ت)موضوع){ یا( }غیبت(:ت)عنوان) 2۱2 عنوان یا موضوع غیبت 31
 122۲29۲از  2۱42 : کتاب(:پایگاه){ و} (انتظار(:ت)موضوع){ یا( }انتظار(:ت)عنوان) 2۱42 عنوان یا موضوع انتظار 32
 از ]نامشخص[ 149۱کتاب( : :پایگاه){ و}( یتمهدو( یا موضوع )یتمهدوعنوان ) 149۱ عنوان یا موضوع یتمهدو 33

 «ادبیات شیعیهنر و »های حوزه کلیدواژه(7)
 122۲93۲از  ۲: ( )پایگاه:کتاب( }و{ یعیش ادبیات(:ت)موارد همه) ۲ همه موارد یعیش ادبیات 34
 122۲93۲از  4: ( )پایگاه:کتاب( }و{ شیعی هنر(:ت)موارد همه) 4 همه موارد شیعی هنر 35
 122۲93۲از  ۲: ( ب)پایگاه:کتا( }و{ خوانی صورت(:ت)موارد همه) ۲ همه موارد خوانی صورت 36
 122۲93۲از  49: ( )پایگاه:کتاب( }و{ خوانی پرده(:ت)موارد همه) 49 همه موارد خوانی پرده 37
 122۲93۲از  9: ( )پایگاه:کتاب( }و{ خوانی منقبت(:ت)موارد همه) 9 همه موارد خوانی منقبت 38
 122۲401از  42: ( ه:کتاب)پایگا( }و{ چاووشی(:ت)موارد همه) 42 همه موارد چاووشی 39
 122۲93۲از  ۲۱: ( )پایگاه:کتاب( }و{ شمایل(:ت)موارد همه) ۲۱ همه موارد شمایل 41
 122۲93۲از  1۲۲: ( )پایگاه:کتاب( }و{ مداحی(:ت)موارد همه) 1۲۲ همه موارد مداحی 41
 122۲93۲از  10۲: ( )پایگاه:کتاب( }و{ تعزیه(:ت)موارد همه) 10۲ همه موارد تعزیه 42

 «زیارت و اماکن مذهبی»های حوزه کلیدواژه(8)
 122۲401از  ۲11: ( )پایگاه:کتاب{ و( }زائر(:ت)موارد همه) ۲11 همه موارد زائر 43
 122۲401از  ۲212: ( )پایگاه:کتاب( }و{ زیارتنامه(:ت)موارد همه) ۲212 همه موارد زیارتنامه 44
 122۲401از  9۲4:کتاب( : پایگاه{)و( }حرم(:ت)واردم همه) 9۲4 همه موارد حرم 45
 122۲401از  22۱1: ( )پایگاه:کتاب{ و( }مسجد(:ت)موارد همه) 22۱1 همه موارد مسجد 46
 122۲401از  3۱2: ( )پایگاه:کتاب{ و( }زاده امام(:ت)موارد همه) 3۱2 همه موارد زاده امام 47

 122۲401از  12: ( )پایگاه:کتاب( }و{ زیارتی اماکن(:ت)موارد همه) 12 همه موارد زیارتی اماکن 48
 2از ]نامشخص[ 941۲کتاب( : :پایگاه){ و}عنوان )زیارت( یا موضوع )زیارت(  941۲ عنوان یا موضوع زیارت 49
 از ]نامشخص[ ۲11کتاب( : :پایگاه){ و}عنوان )زائر( یا موضوع )زائر(  ۲11 عنوان یا موضوع زائر 51

 از ]نامشخص[ 922کتاب( : :پایگاه){ و}عنوان )زیارتگاه( یا موضوع )زیارتگاه(  922 عنوان یا موضوع تگاهزیار 51

 از ]نامشخص[ 412کتاب( : :پایگاه){ و}عنوان )امامزاده( یا موضوع )امامزاده(  412 عنوان یا موضوع امامزاده 52
 از ]نامشخص[ 12کتاب( : :پایگاه){ و}یا موضوع )اماکن زیارتی( عنوان )اماکن زیارتی(  12 عنوان یا موضوع اماکن زیارتی 53

                                                   
 بوده است.  000122۲ی ملی( تقریباً شده در کتابخانههای ثبتتابقید شده، جستجوکننده، عبارت جستجو را به طور کامل ذخیره نکرده است. در اینجا، تعداد کل مواد مورد جستجو )ک ]نامشخص[. در موارد که 2



 از ]نامشخص[ ۲210کتاب( : :پایگاه){ و}عنوان )زیارتنامه( یا موضوع )زیارتنامه(  ۲210 عنوان یا موضوع زیارتنامه 54

 «عدالت و امامت»های حوزه کلیدواژه(9)
 12۲۲22۲از  ۲32: ( :کتابپایگاه){ و( }ائمه(:ت)موضوع) ۲32 موضوع ائمه 55

 1223۱22از  2 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( }ائمه(:ت)عنوان) 2 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( ائمه 56

 1223۱22از  2:  (کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( }معصوم چهارده(:ت)عنوان) 2 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( معصوم چهارده 57

 12231۲۲از  23 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی (:ت)موضوع)( }و{ علی امام(:ت)عنوان) 23 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( علی امام 58

 1223۱22از  22:  (کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( }مهفاط(:ت)عنوان) 22 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( مهفاط 59

 12231۲۲از  0 ( :کتاب:پایگاه)}و{ ( اجتماعی (:ت)موضوع){ و( }حسن امام(:ت)عنوان) 0 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( حسن امام 61
 12231۲۲از  1 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع)( }و{ حسین امام(:ت)عنوان) 1 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( حسین امام 61

 1223۱22از  9:  (کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع)( }و{ زینب(:ت)عنوان) 9 موضوع = اجتماعی( عنوان؛ )و زینب 62

 1223۱22از  2: (کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( })عنوان)ت(:ابوالفضل 2 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( ابوالفضل 63
 12231۲۲از  19 ( :کتاب:پایگاه)}و{ ( اجتماعی(:ت)موضوع){ و( }سجاد امام(:ت)عنوان) 19 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( سجاد امام 64

 12231۲۲از  0  ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( }باقر امام(:ت)عنوان) 0 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( باقر امام 65

 12231۲۲از  0 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( }صادق امام(:ت)عنوان) 0 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( صادق امام 66

 12231۲۲از  2 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( }کاظم امام(:ت)عنوان) 2 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( کاظم امام 67

 12231۲۲از  9:  (کتاب:پایگاه)}و{ (اجتماعی(:ت)موضوع){ و( }رضا امام(:ت)عنوان) 9 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( رضا امام 68

  12231۲۲از  0 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی(  (:ت)موضوع)( }و{ محمدتقی امام(:ت)عنوان) 0 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( محمدتقی امام 69
 12231۲۲از  0 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی( (:ت)موضوع){ و( }جواد ماما(:ت)عنوان) 0 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( جواد امام 71
  12231۲۲از  0 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی(  (:ت)موضوع)( }و{ یالنق علی امام(:ت)عنوان) 0 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( یالنق علی امام 71

 12231۲۲از  0 ( :کتاب:پایگاه)}و{ اجتماعی(  (:ت)موضوع)( }و{ عسگری حسن امام(:ت)نوانع) 0 عنوان؛ )و موضوع = اجتماعی( عسگری حسن امام 72
 ]نامشخص[ از 0 ( :کتاب:پایگاه)}و{ جامعه شناسی(  (:ت)عنوان){ و( }ائمه (:ت)عنوان) 0 عنوان؛ )و عنوان=جامعه شناسی( ائمه 73

 ]نامشخص[ از 293 ( :کتاب:پایگاه)}و{ جامعه شناسی(  (:ت)عنوان){ و( }امامان (:ت)انعنو) 293 عنوان؛ )و عنوان=جامعه شناسی( امامان 74

 ]نامشخص[ از 4 ( :کتاب:پایگاه)}و{  (علوم اجتماعی (:ت)موارد همه){ و}( حضرت زهرا (:ت)موارد همه) 4 )و همه موارد= علوم اجتماعی( موارد همه حضرت زهرا 75

 ]نامشخص[ از 4۱ ( :کتاب:پایگاه)}و{  (اجتماعی (:ت)موارد همه){ و}( حضرت علی (:ت)موارد همه) 4۱ )و همه موارد= اجتماعی( دموار همه حضرت علی 76

 ]نامشخص[ از 0 : (کتاب:پایگاه)}و{  (جامعه شناسی (:ت)موارد همه){ و}( حضرت علی (:ت)موارد همه) 0 )و همه موارد= جامعه شناسی( موارد همه حضرت علی 77

 ]نامشخص[ از ۲۲ ( :کتاب:پایگاه)}و{  (اجتماعی (:ت)موارد همه){ و}( امام حسن (:ت)موارد همه) ۲۲ )و همه موارد= اجتماعی( موارد همه امام حسن 78

 ]نامشخص[ از 202 ( :کتاب:پایگاه)}و{  (اجتماعی (:ت)موارد همه){ و}( امام حسین (:ت)موارد همه) 202 )و همه موارد= اجتماعی( موارد همه امام حسین 79

 ]نامشخص[ از 99 ( :کتاب:پایگاه)}و{  (اجتماعی (:ت)موارد همه){ و}( امام سجاد (:ت)موارد همه) 99 )و همه موارد= اجتماعی( موارد همه امام سجاد 81

 ]نامشخص[ از 9 ( :کتاب:پایگاه)}و{  (اجتماعی (:ت)موارد همه){ و}( امام باقر (:ت)موارد همه) 9 )و همه موارد= اجتماعی( موارد همه امام باقر 81

 ]نامشخص[ از ۲2 ( :کتاب:پایگاه)}و{  (اجتماعی (:ت)موارد همه){ و}( امام صادق (:ت)موارد همه) ۲2 )و همه موارد= اجتماعی( موارد همه امام صادق 82
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