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پیشگفتار
 نیازسنجي پژوهشي، به مفهوم تشخیص و طبقه بندی و اولویت سنجی موضوعات و مسائلی که 
پژوهش در آنها مورد نیاز جامعه و نظام اسالمی است، مرحله اي بسیار مهم و اثرگذار در مدیریت پژوهش 
است. چنانچه نیازهاي پژوهشي براساس فرایندي علمي و معتبر شناسایي، طبقه بندی و اولویت سنجی 
نشود، گسستي عمیق و اساسي بین پژوهش ها و نیازها نمایان شده و در نتیجه، فعالیت هاي پژوهشي، اثر 

و ارزش واقعي خود را از دست خواهند داد.
اجراي طرح هاي  این مسئله،  اهمیت  و  به جایگاه  با عنایت  پژوهش حوزه هاي علمیه  معاونت   
» نیازسنجي پژوهشي دانش هاي حوزوي« را در اولویت برنامه هاي خود قرار داد و نخستین اثر مرتبط 
این طرح را در سال 1391 با نام »  اولویت هاي پژوهشي دانش فقه« منتشر ساخت. پس از این تجربة 
ارزشمند نیازسنجي پژوهشي دیگر دانش هاي حوزوي با تنوع بیشتر منابع و رویکردها، مورد اهتمام معاونت 
پژوهش قرار گرفت. عناوین این طرح ها که در سال1393 منتشر و به جامعه علمي ارائه شد عبارت اند 
از: » اولویت هاي پژوهشي تفسیر و علوم قرآن«، » اولویت هاي پژوهشي مناسبات دین و روانشناسي«، 
تربیت حوزة علیمه«  تعلیم و  اقتصاد اسالمي«، »اولویت های پژوهشي نظام  » اولویت های پژوهشي 
و» اولویت های پژوهشي ادبیات داستاني«. در ادامه سه اثر دیگر با عنوان » اولویت های پژوهشی فقه 
سیاسی« و » اولویت های پژوهشی اصول فقه« در سال 1395 و » اولویت های پژوهشی علوم و معارف 
حدیث« در سال1396 به جامعه علمی ارائه شده است. در این طرح ها که تجربه مدیریت و نظارت 
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طرح های سابق نیز همراه دست اندرکاران نیازسنجی پژوهشی بود، منابع بالقوة اطالعاتي نظیر مطالعات 
تطبیقي، اسناد باالدستي، چالش هاي پیش رو، مطالعات آینده نگرانه، نظریه هاي مطرح در عرصة دانش ها 
و منابع علمي پژوهشي با قوت بیشتر و نتایج مطمئن تر پیگیري شد. ضمن اینکه عالوه بر برخورداري 
از نقاط قوت اسناد قبلي از ویژگي هاي دیگري نیز برخوردار بود که از جمله آنها: انطباق عناوین نیازهاي 
استخراج شده با عناوین مصوب مدارج علمي حوزه در رشته هاي مربوط به دانش های اصول فقه، فقه 

سیاسی و علوم و معارف حدیث است. 
اینک در ادامه دهمین اثر کالن طرح نیازسنجی پژوهشی در گستره دانش های حوزوی با عنوان 
طرح اولویت های پژوهشی کالم شیعه به ثمر نشسته است و در قالب » اولویت های پژوهشی کالم شیعه« 
منتشر و در اختیار پژوهشگران و صاحب نظران قرار می گیرد. در این سند نیز تالش شده است عناوین 
استخراج شده با عناوین مصوب در مدارج علمی حوزه در رشته فلسفه و کالم تطبیق داده شود تا از تکرار 
و همپوشانی عناوین استخراج شده پرهیز گردد. در این طرح از میان 1050 موضوع استخراج شده پس 
از پاالیش های مکرر، 302 عنوان اولویت » الف«، 690 عنوان اولویت »ب« و 58 عنوان اولویت »ج« را 

به خود اختصاص دادند.
آثار منتشر شده با عنوان اولویت های پژوهشي دانش هاي حوزوي در پایگاه اطالع رساني معاونت 
پژوهش حوزه علمیه ارائه شده است و اولویت های پژوهشي کالم شیعه نیز به زودي در پایگاه اطالع رساني 
یاد شده ارائه خواهد شد. افزون بر این، معاونت پژوهش طرح سامانة ملي نیازسنجي پژوهشي حوزه هاي 
علمیه را نیز در دست اقدام دارد. این کار، با هدف دستیابي به نرم افزاري جامع و تحت وب، براي استخراج 
نیازها و اولویت های پژوهشي دانش هاي حوزوي و پیگیري به روز کاستي ها و نیازها در گسترة علوم 
دیني انجام مي شود و مي کوشد با بهره گیري از توان علمي مراکز پژوهشي و دیدگاه هاي صاحبنظران و 

پژوهشگران حوزوي و دانشگاهي، پل ارتباطي میان پژوهشگران با نیازهای جامعه و نظام باشد. 
در اینجا الزم است از مجری طرح جناب آقای دکتر مهدی نصرتیان اهور که با تالش عالمانه خود 
این طرح را به انجام رساندند و حجج اسالم آقایان محمد تقی سبحانی، ناظر علمي محتوایي و مازني، 
ناظر علمي روشي که با نظارت ها و هدایت های خود بر غنای آن افزودند تشکر و قدردانی نمایم. همچنین 
از انجمن کالم و دبیرخانه انجمن های علمی حوزه و مدیریت مطالعات و برنامه ریزی پژوهشی که در 
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مدیریت این طرح مشارکت داشتند و از اینکار حمایت کردند و همه محققان و مدیرانی که پیش از این در 
تأسیس، رشد و بارور کردن جریان نیازسنجی پژوهشی در حوزه های علمیه سهیم بودند تشکر و قدردانی 

می کنم.
 معاونت پژوهش حوزه هاي علمیه، نیازسنجي پژوهشي را گامي مهم در راهي طوالنی مي داند و 
بر این باور است که حل مشکالت موجود در عرصه پژوهش، جز با همکاري و حمایت هاي همه ارکان 
پژوهش به سرانجام نخواهد رسید. بی تردید اثر حاضر از خطا و نقصان مصون نبوده و نیازمند نقد عالمانة 
اندیشمندان حوزه و دانشگاه است. از این رو، دست یاري ایشان را به گرمي فشرده و ارشادات آنها را 
مشتاقانه پذیراییم. امید آنکه این خدمت علمی مورد رضایت ولی عصر امام زمان)عج( صاحب اصلی 

حوزه های علمیه و مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد.
 

                                             معاونت پژوهش حوزه های علمیه



تقدیر و تشکر

از همه همکاران، استادان، پژوهشگران، نویسندگان، کارشناسان حوزوی و دانشگاهی، پژوهشگاه ها، 
انجمن کالم حوزه، مراکز علمی-پژوهشی، دستگاه های اجرایی که در این پژوهش ما را یاری رساندند 
تشکر و قدردانی می کنیم. بر خود الزم می دانیم قدردان همیاری و همراهی معاونت محترم پژوهش 
حوزه های علمیه حجت االسالم و المسلمین میرمعزی و همکاران ایشان به خصوص حجت االسالم و 
المسلمین دکتر علی زاده و حجت االسالم و المسلمین مؤمنی و همچنین حجت االسالم و المسلمین 
مازنی باشیم کما اینکه از ناظر علمی استاد ارجمند و فرزانه حجت االسالم و المسلمین محمدتقی سبحانی 
سپاس بی کران داریم، به یقین اگر همکاری و پشتیبانی این گرامیان نبود، این طرح به انجام نمی رسید. 

سالمتی، عافیت و خیر همگان را از خداوند متعال خواهانیم .



چکیده
نیازسنجی پژوهشی دانش کالم، فرایندی نظام مند، جهت شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه دانش 
کالم است و تعیین اولویت های پژوهشی از میان آنها در راستای تخصیص صحیح بودجه و جلوگیری از 
اتالف منابع است. هدف اصلی این پژوهش، اول مشخص شدن نواقص و خألهای محتوایی پژوهش، 
در قلمرو دانشی کالم اسالمی است و دوم در راستای رفع این نواقص، جهت گیری به سمت بایسته های 

پژوهشی، مطابق با اولویت های برگرفته از ضرورت ها و نیازهای زمان الزم است.
این تحقیق با روش کمی و کیفی و بهره گیری از شیوه پیمایشی و تحلیل داده ها به نتایج مد نظر خود 
رسیده است. جامعه آماری در این طرح عبارتند از: آسیب های فرهنگی اجتماعی، دیدگاه ها، تفکر و تلقی 
و نیاز مردم در دانش کالم، مطالعه ساختار و وظایف مراکزفرهنگی اجتماعی، مطالعه آینده نگرانه، مطالعه 
چالش های عمده دانش کالم، مطالعه مسائل جاری مراکزفرهنگی اجتماعی، نظریه های مطرح در سطح 

دانش کالم، مطالعات علمی پژوهشی، مطالعات تطبیقی، اسناد و مدارک باالدستی. 
در منابع اسنادی در بخش مطالعات تطبیقی ده مجله علمی پژوهشی خارجی، بیست و پنج کتاب، ده 
دانشگاه و صد سایت فعال در زمینه اعتقادات و شبهات کالمی؛ در بخش منابع علمی پژوهشی داخلی، 
کتب موجود در نرم افزار کالم اسالمی، سه هزار پایان نامه، پانزده مجله پژوهشی؛ پنج سند باالدستی؛ 
چهل سند ساختار مراکز فرهنگی و اجتماعی و ساختار علمی دانشگاه ها و مؤسسات حوزوی و غیر حوزوی 

در ذیل جامعه آماری و نمونه گیری قرار گرفت.
پس از شناسایی نیازها، در بخش اولویت سنجی موضوعات بر صاحب نظران عرضه شد و با کسب 
نظرات بیش از ده تن از اساتید متخصص در عرصه های مختلف علم کالم به امیتاز دهی اقدام شد. 

یافته های پژوهش، شناسایی 1050 عنوان پژوهشی و ارائة اولویت های پژوهشی است. 
کلید واژه: نیازسنجی پژوهشی، کالم شیعه، ساختار دانش کالم، اولویت های پژوهشی کالم.
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کلــّیات طرح

بخش اول





گفتار اول: طرح پژوهش )کلیات طرح( 

1-1. مقدمه و بیان مسأله

نیازهای طبیعی جوامع بشری سبب پیدایش علوم و فنون پاسخ گو است و پیشرفت و کارآمدی 
هر علمی در گرو شناسایی صحیح نیازهای عرصه پژوهشی است در غیر این صورت، آن علم نه تنها 
پاسخ گوی نیازهای عمومی جامعه نخواهد بود بلکه به مرور زمان قدر و منزلت خود را از دست خواهد 
داد. به همین جهت نیازسنجی سنگ زیرین هر پژوهش بنیادین است. بدون شک بدون شناسایی نیاز نه 
می توان با اطمینان در مسیر پاسخ یابی به دغدغه های جامعه علمی گام برداشت و نه می توان ادعا کرد 

هزینه مصرف شده در عرصه پژوهشی به جا و صحیح بوده است.
از طرف دیگر نمی توان به صورت فردی تصمیم گرفت چه موضوعی اولویت پژوهشی دارد چه 
موضوعی نه بلکه تصمیم گیری صحیح و درست در این زمینه نیازمند خردجمعی و همفکری صاحب نظران 
و متخصصان علمی است تا بتوان در یافتن و اجرایی ساختن موضوعات ارزشمند گام صحیح و استواری 

برداشت.
این دو امر در روش نیاز سنجی قابل تحقق است یعنی شناسایی نیاز و دست یابی به اولویت پژوهشی. 
در پروژه نیاز سنجی سعی بر آن است تا با توجه به الگوهای علمی و فرآیند دانش محور به معرفی نیازهای 

اولویت یافته جامعه علمی پرداخته شود.
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موضوع این پژوهش، نیازسنجی دانش کالم است و همانطور که در اهمیت نیازسنجی گفته شد 
هدف از آن، اولویت بندی مسائل پژوهشی این دانش است. دانشی که سنگ زیرین دین تلقی می شود و 
سایر بخش های دین اعم از فقه و اخالق، بر اساس آن بناگذاری می شود و هر گونه تغییر و تزلزل در کالم 
و اعتقادات، به فقه و اخالق سرایت خواهد کرد و گاه باعث فرو ریختن نظام اخالقی و یا فقهی خواهد 
شد. در عصر حاضر با توجه گسترش فضای مجازی و امکانات ارتباطی، شبهات بسیار فراوانی در عرصه 
اعتقادات مطرح است به گونه ای که این شبهات و اشکالت نه تنها در میان سطح عمومی جامعه مشکل 
آفرین شده است بلکه گاه سبب شده است در سطح تخصصی نیز مشکل ساز باشد در نتیجه پرداختن به 

شناسایی نیاز و اولویت سنجی آن به خصوص با نگاه آینده نگرانه ضرورت می یابد.
در کنار مسئله به ظهور کالم جدید و چالش های جدی آن برای کالم سنتی باید اشاره کرد که سبب 
می شود بحث تطبیقی و رصد کردن شبهات احتمالی ضرورت دو چندان داشته باشد. عالوه بر اینکه غفلت 
از مباحث تاریخی مؤثر در تحلیل موضوعات کالمی سبب شده است تا برخی از مستشرقان با بهره گیری 
از رویکردهای جدید در تحلیل مسائل کالمی، شبهات و اشکاالتی مطرح ساخته و ذهن اندیشمندان و 
پژوهشگران را به این امر مشغول بدارند لذا یک تالش منسجم و جامعی الزم است تا جامعه علمی را به 

صورت یکپارچه برای موفقیت در این عرصه ها هماهنگ و منتظم سازد. 
نکته: با توجه به محدودیت های این پژوهش، به صورت تفصیلی به مباحث فرق پرداخته نشده 
است و تالش شده است به صورت جزئی مباحث مربوط به فرق در ضمن ابواب دیگر ذکر شود همچنین 
مباحث تاریخ کالم و روش شناسی چندان مفصل مورد پژوهش قرار نگرفته است، زیرا این دو زمینه خود 
نیازسنجی جداگانه ای را می طلبد و در این تحقیق به حد ضرورت بدان پرداخته شده است به امید اینکه 
در گام های بعدی مباحث روش شناسی، فرق، قواعد و تاریخ کالم با تفصیل بیشتر و به صورت اختصاصی 

مورد عنایت قرار بگیرد.

2-1. ضرورت پژوهش 

ضرورت نیازسنجی کالم اسالمی را می توان در موارد زیر منعکس نمود:
جایگاه رفیع و ارزشمند علم کالم در استحکام بخشی به سایر بخش های دین و ابتنای فقه و   .1
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اخالق بر پایه های اعتقادی؛
اطالع کم نسبت به ظرفیت های بالقوه و بالفعل مطالعات اعتقادی در حل مسائل و چالش های   .2

جامعه؛
نیاز پژوهگشران و طالب حوزه های علمیه و دانشجویان دانشگاه ها به موضوعات پژوهشی برای   .3

نوشتن مقاالت یا پایان نامه های کاربردی و مورد نیاز جامعه علمی؛
زمینه برای رشد، توسعه و به روز سازی دانش کالم به خصوص با رویکرد آینده نگری؛  .4

حل بسیاری از معضالت و تنش های جامعه در صورت تمرکز بر انجام پژوهش های نظامند در   .5
موضوعات بحران ساز اعتقادی؛

نیاز نظام جمهوری اسالمی به پژوهش های مسنجم اعتقادی و دفاع از دین در برابر هجمه های   . 6
مختلف علیه نظام و مبانی فکری آن؛

ضرورت همگام سازی پژوهش های اعتقادی با نیازهای سازمان ها و نهادهای مختلف فرهنگی   .7
اجتماعی.

3-1. اهداف طرح

اهداف اصلی: 

هدف از این تحقیق مشخص شدن نواقص و خألهای محتوایی پژوهش در قلمرو دانشی علم کالم 
اسالمی در راستای رفع آنها مطابق با اولویت های برگرفته از ضرورت ها و نیازهای زمان، و جهت گیری به 

سمت بایسته های پژوهشی است. از دیگر اهداف این تحقیق به موارد ذیل می-توان اشاره کرد

اهداف فرعی:

آسیب شناسی پژوهشی در قلمرو دانش کالم؛  .1
مشخص نمودن ساختار پژوهش در قلمرو کالم شیعه؛  .2

تعیین نیازهای علمی و اجتماعی نسبت به دانش کالم و حوزه اعتقادات؛  .3
جلوگیری از کارهای موازی و متداخل و به تبع آن اتالف منابع؛  .4

تدوین آینده دانش کالم اسالمی و استخراج نیازهای پژوهشی در راستای توسعه و به هنگام سازی   .5
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این دانش در پاسخ گویی به نیازها؛
جهت دهی پژوهش ها به سوی آینده مطلوب و آرمانی؛  . 6

مطالعه چالش های عمده این دانش )چالش های حال کالم اسالمی، چالش های آینده و پیش   .7
روی این دانش( و جلوگیری و یا مقابله با مسائل و مشکالت پیش روی این دانش در آینده؛

راستای  ادیان دیگر در  و  با کالم سایر مذاهب اسالمی  مقایسه تطبیقی دانش کالم شیعه   .8
استخراج نقاط اشتراک و افتراق موضوعی و روشی؛

مقایسه تطبیقی دانش کالم حوزوی با الهیات دانشگاهی در حوزه داخل و خارج و رصد نقاط   .9
اشتراک و افتراق موضوعی و روشی؛

بررسی مسائل و مشکالت ساختاری در بدنه مدیریت حوزه و مؤسسات حوزوی در تولید و   .10
توسعه. دانش کالمی؛

شناسایی موضوعات مناسب جهت طرح در کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره در   .11
راستای نهضت نرم افزاری کالمی؛

رصد و استعالم نیازهای اعتقادی مبتنی بر تقاضای قوای سه گانه و مراکز اقماری آنها؛  .12
ایجاد همگرایی میان مراکز حوزوی در عرصه دانش کالم؛  .13

زمینه سازی جهت تهیه نظام نامه کالن و جامع پژوهشی حوزه.  .14

4-1. سؤاالت پژوهش 

سؤال یا سؤاالت اصلی: 

y	 نیازها و اولویت های پژوهش در کالم شیعه در عرصه مطالعات بنیادین و مطالعات کاربردي و
نیز مطالعات سنتي و موضوعات کالمي جدید کدامند؟ 

 سؤاالت فرعی:

آیا وضعیت موجود پژوهش در قلمرو کالم شیعه پاسخ گوی نیازهای علمی در این حوزه می باشد؟   .1
چرا؟

چه مباحثی در دانش کالم در حال حاضر از چالش بیشتری برخوردار است؟  .2
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اندیشمندان و صاحب نظران در عرصه کالم، مهم ترین نیازهای پژوهشی کالم شیعه را برای   .3
گسترش این دانش و تحکیم مبانی اعتقادی جامعه چه می دانند و اولویت آنها کدام است؟

محورهایی که در دانش کالم کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است کدامند؟  .4
مسائل و نیازهای پژوهشی نهادها و سازمان های کشور به عنوان کارگزاران نظام و متولیان اداره   .5

جامعه در حیطة دانش کالم چیست و اولویت آنها کدام است؟
در تخصیص منابع چه حوزه های پژوهشی در این دانش از اولویت بیشتری برخوردارند؟  .6

5-1. پیشینه

گرچه در طول عمر سیزده قرنی که از تکون و شکل گیری کالم امامیه می گذرد، همواره علما و 
اندیشمندان درصدد نیاز شناسی و شبهه شناسی اعتقادات در زمان خود بوده اند و لکن از آن جا که دانش 
نیازسنجی، دانشی جدید به شمار می رود و تا کنون در حوزه علمیه، علوم اسالمی با این روش مورد مطالعه 
و بررسی قرار نگرفته است نمی توان پیشینة نظام مندی برای این تحقیق ذکر کرد اما می توان به برخی 

کارهای مرتبط در سالیان اخیر اشاره نمود:
» اولویت های پژوهشی در حوزه دین« که در سال 86 با همکاری برخی دستگاه های علمی   .1

اجرایی کشور، تدوین و منتشر شده است 
گزارش ممیزي دانش کالم در حوزه به همراه مقدمه آسیب شناسانه آن که در سال 90 تهیه و   .2

تنظیم شده است.
تحقیقي که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي در زمینه توسعه دانش کالم صورت گرفته که   .3
واجد مجموعه اي از منابع اولیه و مصاحبه ها و موارد اولیه است و قطعاً در این پژوهش به کار آید.

4.  اطالعات و آمارهاي رسمي که در زمینه رصد مسائل فکری و شبهات در مرکز ملی پاسخ گویی 
انجام می شود. 

5.  اولویت سنجی ها و موضوع شناسی هایی که در سالیان اخیر در مراکز مختلف کالمی قم نظیر 
مؤسسه امام خمینی، دار الحدیث، قطب فلسفه دین، مؤسسه کالم امام صادق و ... صورت 

پذیرفته است. 
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دو شماره 73 و 74 نشریه پگاه )ویژه حوزه های دینی( با موضوع بازشناسی دانش کالم در حوزه   . 6
مقاالت بایسته های پژوهشی رضوی در شماره 39 و بایسته های پژوهش رضوی در حوزه عقائد   .7

در شماره 40 مجله سفینه.

6-1. تعریف واژه ها و اصطالحات

با توجه به ضرورت شفافیت مفاهیم بحث، در ادامه، برخی از اصطالحات کلیدی تحقیق را بررسی 
می کنیم.

1-6-1. نیاز و نیازسنجی

تعبیر می شود.  نیاز  به  دارد،  وآنچه که ضرورت  دارد  در حال حاضر وجود  آنچه که  بین  از شکاف 
و نیازسنجی عبارت است از روی کردی نظام مند برای شناسایی نیازهای افراد، گروه ها و سازمان ها و 

مؤسسات و اولویت بندی این نیازها در جهت برطرف کردن آنها. 
نیازسنجی پژوهشی دانش کالم نیز به فرایندی نظام مند جهت شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه 
دانش کالم، تعیین اولویت های پژوهشی از میان آنها در راستای تخصیص صحیح بودجه و جلوگیری از 

اتالف منابع گفته می شود.

2-6-1. شناسایي نیازهاي پژوهشي 

به فرآیندی گفته می شود که نیازهای پژوهشی را استخراج کند و به صورت حداکثری به عناوین 
و موضواعت دست یابد و تعیین اولویت پژوهشی، فرآیندی است که برخی از عناوین پژوهشی را برسایر 
عناوین برتری داده و بین آنها انتخاب گری می نماید. پس از این مرحله می توان با مبنای علمی و منطقی 

به تخصیص منابع به طرح های شفاف و قابل دفاع اختصاص داد.

3-6-1. کالم

هر دانشی ممکن است بر اساس موضوع یا هدف و یا روش و یا ترکیبی از آنها تعریف شود. دانش 
کالم نیز از این امر مستثنی نبوده و در تعریف آن گاه به موضوع توجه ویژه شده و آن را به »علم یبحث 
فیه عن ذات الّل تعالی و صفاته و أفعاله، و أحوال الممکنات من حیث المبدأ و المعاد« )فاضل مقداد، إرشاد 
الطالبین إلی نهج المسترشدین ، ص 15( و یا به » هو علم یبحث فیه عن األعراض الذاتّیه للموجود من حیث هو 
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هو علی قاعده اإلسالم« )ر.ک: جرجانی، میر سید شریف ، شرح المواقف ، ج 1، ص 47 و فاضل مقداد، األنوار الجاللیة 
في شرح الفصول النصیریة، ص 100( تعریف کرده اند و گاه در تعریف کالم بر بعد هدف از آن تأکید شده و 

می گویند » أن علم الکالم هو علم یقتدر معه علی إثبات العقائد الدینیه علی الغیر، بإیراد الحجج و دفع 
الشبه« )تفتازانی ، سعد الدین، شرح المقاصد، ج 1، ص 32(. و در نهایت گاهی به هر سه بعد علم کالم اشاره شده 
و می گویند: علم کالم به دانشی گفته می شود که اعتقادات دینی )توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد( را با 
شیوه عقلی و نقلی مورد پژوهش قرار می دهد تا عالوه بر استنباط آموزه های اعتقادی از آنها دفاع )تبیین، 

تنظیم، اثبات، رد شبهات و رد عقائد معارض( نماید )ر.ک: برنجکار، رضا، روش شناسی علم کالم، ص 22-21(.

4-6-1. رویکردهای نیازسنجی پژوهشی

برای تعیین اولویت های پژوهشی به ناچار باید رویکردهای مختلف به کار بست. با توجه به نقش 
مهم و اساسی رویکردها در جهت گیری فرآیند نیازسنجی پزوهشی، برجسته سازی رویکرد به کار رفته در 
فرآیند شناسایی و اولویت سنجی اهمیت ویژه می یابد. به صورت اجمالی می توان رویکردهای نیازسنجی 

پژوهشی را در موارد زیر به شمارش درآورد:

1-4-6-1. رویکرد آسیب شناختی

گاه در جامعه مشکلی وجود دارد که نیاز به برطرف کردن آن ضروری به نظر می رسد. برخی از این 
مشکالت اعتقادی هستند و می توان با انجام دادن پژوهش هایی در این زمینه و ارائه راه حل های مفید 
برای حل آن مشکل و بحران یاری رساند. پژوهش هایی را که با این رویکرد صورت می گیرد می توان 
به پژوهش با رویکرد آسیب شناختی نام گذاری کرد؛ رویکردی که به نوعی حل مسئله و معضل جامعه 

عمومی یا جامعه علمی را هدف خود قرار داده است.

2-4-6-1. رویکرد رشته ای

برخی از پژوهش ها به گونه ای است که با الهام گرفتن از ماهیت، ساختار و شاخه های مختلف یک 
رشته علمی صورت می گیرد مثال در علم کالم می توان با توجه به ماهیت علم کالم )ماهیت کشف و 
دفاع از اعتقادات(، ساختار و شاخه های زیر مجموعه آن )مثل کالم سنتی، کالم جدید، تاریخ کالم، فرق 
و مذاهب، شبهه شناسی و...( اقدام به شناسایی نیازهایی کرد که پرداختن به آنها در حال حاضر و یا در 
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آینده برای دانش کالم ضرورت خواهد داشت و همین امر می تواند یکی از مالک ها برای تقدم و برتری 
یافتن برخی از موضوعات بر سایر موضوعات شود زیرا با ساختار و ماهیت دانش کالم انسجام بیشتر و 

بهتری خواهد داشت.

3-4-6-1. رویکرد عرضه و تقاضامحور

گاه برای انجام پروژه های علمی باید به نوع تقاضای مؤسسات، نهادها و مطلق مخاطبان توجه ویژه 
نمود و در صدد تأمین نیازهای آنها برآمد در این صورت رویکرد پژوهشی، تقاضا محور خواهد بود. رویکرد 
تقاضامحور می تواند گاه حالت تخصصی تری به خود گرفته و شناسایی و یا اولویت بندی موضوعات 
با لحاظ ساختار سازمانی نهادهای خاص صورت می گیرد. در این حالت، تکالیف واحد های مختلف و 
ماموریت سازمانی آنها می تواند یکی از محور های اولویت بخشی برای پروژه ها تلقی شود در این صورت 

می توان از این رویکرد به رویکرد اداری- مدیریتی نامگذاری کرد.
در پاره ای مواقع با توجه به منابع در دسترس پژوهشی انتخاب می شود و آنچه سبب گزینش و 
اولویت بخشی به موضوعی می شود وجود منابع مختلف برای انجام آن است در این صورت می توان آن را 

با رویکرد عرضه محور نامگذاری کرد.

7-1. روش ها وفنون نیازسنجی پژوهشی

هر چند پروژه نیازسنجی به عنوان سند باالدستی برای پژوهشی های مختلف تلقی می شود در عین 
حال خود، خالی از روند پژوهشی نیست به همین جهت باید روشمند صورت بگیرد و از الگوهای نظام مند 
تبعیت نماید. در ذیل به برخی از این روش ها )ر.ک: فتحی واجارگاه، کوروش، 1385، ص 77 و عباس زادگان و 

ترک زاده، 1379، ص 129-136( اشاره خواهد شد. 

1-7-1. روش مشاوران و متخصصان تأثیرگذار

در هر رشته و علمی یکسری افراد وجود دارند که به دالیل مختلف )جایگاه رسمی و غیر رسمی، 
مطالعات ویژه و اختصاصی، خالقیت ذهنی، تیزفهمی و...( از هم صنف های خود اطالعات اساسی و 
بیشتری از آن رشته علمی در اختیار دارند که بهره گیری از اطالعات و تجربیات آنها یکی از بهترین و 
سودمندترین روش ها در عرصه پژوهش و حتی گاه کوتاه ترین مسیر خواهد بود. برای دستیابی به اطالعات 
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موجود در نزد آنها می توان با ابزاری همچون مصاحبه، پرسش نامه و جلسات بحث گروهی به این امر 
دست یافت.

2-7-1. پیمایشی

در روش پیمایشی گاه با پرسش نامه و مصاحبه به گردآوری اطالعات می پردازند و گاه با مشاهده 
به این امر دست می یابند و در مطالعات اسنادی نیز روش پیمایشی به صورت مطالعه جامعه متنی خاص 

صورت می گیرد و پژوهش گر با بررسی اسناد به اطالعات مد نظر دست می یابد.

3-7-1. نوشتن سناریو

یکی از شیوه های تأثیرگذار در کشف نیازهای پژوهشی، بهره گیری از روش سناریو نویسی است. این 
روش به خصوص در بخش های آینده پژوهی می تواند کمک کار باشد. اگر پژوهش گر بخواهد برای آینده 
رشته علمی چالش هایی را ترسیم نماید و باتوجه به آن به شناسایی و اولویت بندی نیازها بپردازد به ناچار 
باید از این شیوه بهره بگیرد و گویا در زمان آینده قرار گرفته است و به دنبال چاره برای برخی از مشکالت 

علمی آن دوره برآمده است.

8-1. محدودیت ها و موانع پژوهش

مهم ترین محدودیت ها و موانع پژوهشی، طرح حاضر عبارت بود از: 
عدم امکان ارتباط علمی مستمر یا مفید با صاحب نظران در عرصه کالم به جهت فعالیت های   .1

کاری فشرده و زیاد؛
عدم دسترسی به برخی از منابع موجود در برخی از مراکز و یا طوالنی شدن مراحل دست یابی   .2

به این منابع؛
عدم همکاری برخی از مراکز مهم پژوهشی و یا آموزشی؛  .3

عدم تناسب بودجه و اعتبارات الزم با انتظارات از طرح نیازسنجی.  .4





رویکرد و روش تحقیق

بخش دوم





مقدمه

در فصل جاری به تبیین روش اجرای پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار 
گردآوری اطالعات، منابع شناسایی نیازهای پژوهشی، مراحل اولویت گذاری و شاخص های آن و الگوی 

عملیاتی نیازسنجی پژوهشی پرداخته می شود.

1-2- روش اجراي پژوهش

با توجه به اینکه موضوع از اهمیت ویژه و وسعت موضوعی زیاد برخوردار بود و برای اینکه ساماندهی 
بهتر و پیش برد بیشتر طرح اقدامات دیل تهمیده شد:

و  گرفت  به جزء طرح شکل  جزء  هدایت  به هدف  گروه  این  گروه:  علمی  تشکیل شورای   .1
سیاست های کلی عملیاتی سازی طرح در آن شورا پایه ریزی شد و با نوشتن طرح و اعمال 
اصالحات الزم و تشکیل جلسات مشورتی و توجیهی به تعیین شرح وظایف پرداخت و در نهایت 

در تصحیح و تدوین پرسش نامه ها و جمع بندی و تدوین نهایی گزارش یاری رساند.
تشکیل شورای ناظرین طرح: شامل ناظر روشی و ناظر محتوایی معاونت پژوهش و مجری طرح   .2
پژوهشی. هدف ازتشکیل این شورا نظارت بر روند اجرای طرح به ویژه روش اجرای پژوهش و 

محتوای نیازهای پژوهشی بود.
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تشکیل کار گروه اجرایی: رسالت اصلی این گروه برنامه ریزی برای هدایت طرح در مرحله   .3
علمیات میدانی و آسان نمودن روند برنامه ریزی بود. برای رسیدن به این مهم، اساتید و دانشوران 
حوزوی صاحب نظر در عرصه کالم، اساتید دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در 
عرصه کالم، نهادهای علمی و پژوهشی در حوزه کالم، شناسایی شدند و هماهنگی الزم جهت 

انجام مصاحبه و ارسال پرسش نامه ها و جمع آوری آنها صورت گرفت.
تشکیل کارگروه مطالعات منابع اسنادی: هدف از تشکیل این کارگروه شناسایی و بررسی منابع   .4
علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور شامل کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها، طرح های 
پژوهشی و همچنین بررسی ساختار و وظایف نهادهای مربوطه، اسناد باال دستی و نظریه های 
به منظور  تاریخ کالم و فرق و مذاب اسالمی  مطرح در زمینه کالم اسالمی، کالم جدید، 

دست یابی به نیازهای پژوهشی بود.
تشکیل کارگروه پردازش: کد گذاری، اصالح و بازبینی داده ها و تجزیه و تحلیل آن هاو آماده سازی   .5

برای گزارش نهایی از فعالیت اصلی این کارگروه بود.

2-2. جامعه تحقیق

جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه منابع اسنادی، منابع انسانی و منابع سازمانی در عرصه کالم 
اسالمی، کالم جدید و فرق و مذاهب می باشد. در بخش منابع اسنادی، جامعه آماری عبارتند از: کلیه آثار 
موجود التین و عربی در حوزه کالم جدید و کالم تطبیقی جهت مطالعات تطبیقی، منابع علمی ـ  پژوهشی 
و اسناد باالدستی؛ در بخش منابع انسانی، جامعه آماری شامل مدیران پژوهشی و آموزشی حوزوی، اساتید و 
اعضای هیات علمی حوزوی رشته کالم، دانشجویان دکتری و کارشناسان ارشد حوزوی فلسفه و کالم، اساتید 
و اعضای هیات علمی دانشگاهی فلسفه و کالم، اساتید متمرکز در دروس حوزوی، مدیران مدارس علمیه و 
طالب و خانواده های آنان می شود. در بخش منابع سازمانی، جامعه آماری شامل مراکز پاسخ گویی به شبهات 

و سواالت در حوزه، مراکز مربوط به اطالعات و آمار طالب و نهادهای علمی پژوهشی مربوطه می باشند.

3-2. نمونه و روش نمونه گیري

یکی از بهترین شیوه ها برای تحقیقاتی که از گستره وسیع برخورد دار است انتخاب واحدهای کوچک 
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با معیارهای علمی و عقالنی و مطالعه عمیق در آن است با این روش شاید بتوان از سطحی نگزی و 
پراکنده کاری پرهیز کرد و بهتر و سریع تر به نتیجه دست یافت. در این طرح سعی شده است با رعایت 
شاخص هایی همچون در دسترس بودن و تناسب با میزان منابع مالی و عقالنیت وقت گذاری برای 
دست یابی به نمونه و منبع الزم به صورت هدفمند به نمونه گیری اقدام گردد. به همین جهت در بخش 

شناسایی پژوهشی، به صورت آماری موارد زیر در دستور کار قرار گرفته است.
در منابع اسنادی در بخش مطالعات تطبیقی 10 مجله علمی پژوهشی خارجی، 25 کتاب، 10 دانشگاه 
و 100 سایت فعال در زمینه اعتقادات و شبهات کالمی؛ در بخش منابع علمی پژوهشی داخلی، کتب 
موجود در نرم افزار کالم اسالمی، 3000 پایان نامه، 15 مجله پژوهشی؛ 5 سند باالدستی؛ 40 سند ساختار 
مراکز فرهنگی و اجتماعی و ساختار علمی دانشگاه ها و مؤسسات حوزوی و غیر حوزوی در ذیل جامعه 

آماری و نمونه گیری قرار گرفت.
بر  با عرضه موضوعات  و  به صورت های مختلف  نیاز  از شناسایی  اولویت سنجی پس  در بخش 
صاحب نظران، دست یابی به اولویت دهی مورد توجه قرار گرفت و با کسب نظرات بیش از 10 تن از اساتید 

متخصص در عرصه های مختلف علم کالم با تخصص های ویژه به گزینش و امیتاز دهی اقدام شد.

4-2. ابزار جمع آوري اطالعات

در بخش شناسایی نیازهای پژوهشی به جهت تنوعی که در منابع انسانی و سازمانی دیده می شد 
بهترین راه استفاده از دیدگاه این افراد و سازمان ها، بهره گیری از پرسش نامه و انجام مصاحبه بود که 
برخی از سواالت به ویژه در بخش آینده پژوهشی پس از نهایی شدن سواالت از طرف معاونت ترویج 
حوزه علمیه در اختیار اندیشمندان قرار گرفت و سعی شد در این امر از افراد مختلف با سلیقه های فکری 
مختلف )چه موافق با کالم و چه مخالف، چه گرایش معتدل چه گرایش انتقادی، چه ساکن در ایران و چه 

در خارج ایران( ارتباط گرفته و از نظراتشان بهره برده شد.
در بخش اولویت گذاری با توجه به برخی از شاخصه ها مثل کاربردی یا بنیادی بودن موضوع، فوریت 

داشتن و... به کسب نظرات اندیشمندان اقدام گردید.
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5-2. ساختار پیشنهادی دانش کالم

دانش کالم از جمله علومی است که ساختار متعدد می توان برای آن پیشنهاد نمود مثال می توان کل 
مباحث کالم را در تو بخش توحید و عدل دسته بندی نمود )ر.ک: قاضی عبد الجبار، شرح األصول الخمسه، ص 
76( و یا در سه بخش توحید، نبوت و معاد )ر.ک: کاشف الغطاء، محمد حسین، أصل الشیعه و أصولها، ص 60؛ مغنیه ، 

محمد جواد، الجوامع و الفوارق بین السنه و الشیعه، ص 36؛ سبحانی، جعفر، رسائل و مقاالت ، ج 5، ص 308؛ کاشف الغطاء، 

شیخ جعفر، العقائد الجعفریه، ص 104؛ سمیح دغیم ، مصطلحات اإلمام الفخر الرازي ، ص 63؛ طباطبایی، سید محمد حسین، 

المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 325؛ امین ، سید محسن، نقض الوشیعه، ص 130؛ طباطبایی، سید محمد حسین، شیعه در 

اسالم ، ص 142(؛ یا سه بخش توحید، نبوت و امامت )ر.ک: مؤیدی ، ابراهیم بن محمد بن احمد، اإلصباح علی المصباح 

في معرفه الملک الفتاح ، ص 25( دسته بندی نمود کما اینکه برخی آن را به چهار بخش توحید، نبوت، امامت 

و معاد )ر.ک: مظفر، محمد رضا، عقائد اإلمامیه، ص 32( و یا چهار بخش توحید، عدل، نبوت و شرایع )قاضی عبد 
الجبار، شرح األصول الخمسه، ص 76( و یا چهار بخش توحید، عدل، نبوت و امامت )عالمه حلی ، واجب االعتقاد علی 

جمیع العباد، ص 52؛ عالمه حلی، تسلیک النفس الی حظیره القدس، ص 228( و یا توحید، نبوت، امامت و رکن رابع 

)ر.ک: مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسالمی ، ص 369( تقسیم نمود. و یا از تقسیم پنج گانه به شکل: توحید، 

عدل، وعد و وعید، نبوت و کرامات )بغدادی ، عبد القاهر، أصول اإلیمان ، ص 212( و یا توحید، عدل، نبوت، امامت 
و معاد )ر.ک: موسوی شفتی ، سید اسد الل، اإلمامه، ص 76؛ عالمه حلی، الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر، 
ص 3 و 71؛ استر آبادی ، محمد جعفر، البراهین القاطعه في شرح تجرید العقائد الساطعه، ج 1، ص 70؛ موسوی زنجانی ، سید 

ابراهیم، عقائد اإلمامیه اإلثني عشریة، ج 1، ص 111؛ شهید صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، ج 1، ص 288؛ شهید اول و 

عالمه بیاضی ، أربع رسائل کالمیه، ص 236( و یا توحید، عدل، وعد و وعید، منزله بین المنزلتین، امر به معروف 

و نهی از منکر )قاضی عبد الجبار، شرح األصول الخمسه، ص 76؛ جاحظ، رسائل الجاحظ، ص 33( بهره گرفت.
همچنین می توان بر اساس قواعد، روش و مسائل به دسته بندی موضوعات پرداخت به این صورت 
که بخشی از موضوعات ذیل قواعد کالمی، برخی ذیل روش شناسی و سایر موضوعات ذیل مسائل 
کالمی قرار بگیرد. به طور طبیعی هر کدام از این سه بخش به عناوین فرعی تری تقسیم خواهند شد 
مثال قواعد می تواند به قواعد توحید و قواعد عدل تقسیم شود و روش شناسی به روش عقلی و نقلی و یا 
روش استنباط و روش دفاع، و مسائل هم به صورت دسته بندی در پنج باب )توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد( 
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تنظیم و سامان یابد.
با توجه به نظرخواهی از متخصصان مختلف سعی شد برای حفظ انسجام موضوعات، ساختار زیر 

مالک قرار بگیرد:

محور اول: کالم سنتی

توحید  .1
y	ادله اثبات خدا
y	رابطه ذات و صفات الهی
y	مهم ترین صفات الهی

عدل  .2
y	جبرو اختیار
y	بداء
y	اراده و مشیت
y	حسن و قبح
y	لطف و اصلح

نبوت  .3
y	نبوت عامه
y	نبوت خاصه

امامت  .4
y	امامت عامه
y	امامت خاصه

معاد و انسان شناسی  .5
y	امکان و ضرورت معاد
y	ادله اثبات معاد
y	ماهیت و ساحت های وجودی انسان



..............................................................................................  تای کومل پویدرک و پوم د شاب  34

y	تجرد یا مادی بودن نفس
y	شفاعت
y	احباط و تکفیر

محور دوم: کالم جدید

y	زبان دین
y	تجربه دینی
y	ماهیت وحی
y	علم و دین

محور سوم: تاریخ کالم

y	مدارس کالمی
y	جریان های کالمی

محور چهارم: روش شناسی، مذاهب اسالمی

y	جایگاه عقل و نقل
y	تعارض عقل و نقل
y	تعامل عقل و نقل
y	روش های استنباط
y	روش های دفاع

لذا موضوعات در این چهار محور و با عناوین فرعی تر )در صورت وجود عناوین فرعی تر( ارائه خواهد شد. 

6-2. فرایند علمی- عملیاتی شناسایی، جمع آوری 
و تدوین نیازهای پژوهشی کالم اسالمی

طرح نیازسنجی پژوهشی در قلمرو دانش کالم اسالمی با تأکید به شناسایی مسائل بایسته و علمی، 
بر اساس سیری علمی و نسبتاً منطقی در هشت مرحله اساسی زیر شکل و سامان گرفت. 
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1-6-2. مرحله اّول: تدوین طرح نامه پژوهشی

از آنجایی که طرح نامه پژوهش حکم نقشه راه برای هر تحقیقی را دارد و به هر میزان دقت و 
حساسیت علمی نسبت به آن اعمال شود به همان میزان می توان در گام های بعد از ثمرات این اقدام 
مستحکم بهره مند شد و به این باور رسید که در مرحله کم ترین خطای راهبردی رخ داده است و شاید 

بتوان گفت مسیر طی شده در مرحله اجرا مطابق با بهترین تصمیم در مرحله برنامه ریزی است.
به همین جهت به تدوین طرح نامه پژوهشی دانش کالم اقدام گردید و پس از تبیین مسئله، اهداف، 
ضرورت و پیشینه طرح به ارائه محور های مختلف و کیفیت جمع آوری اطالعات اشاره گردید که به این 

محورها در ادامه اشاره خواهد شد.

2-6-2. مرحله دّوم: تشکیل کارگروه پژوهشي دانش کالم

پژوهش موفق نیازمند تیم اجرایی و عملیاتی منسجم است به گونه ای که در همه مراحل به گونه ای 
هدفمند و هماهنگ رفتار نمایند که بتوان آنها را همچون یک عضو پیوسته تلقی کرد. در این پروژه، تیم 
علمیاتی و پژوهشی با هماهنگی کامل به تحقیق و پژوهشی پرداختند به همین منظور کارگروه جمع آوری 
اطالعات، کارگروه علمی و در نهایت کارگروه اجرایی تشکیل شد. وظیفه این کارگروه ها، تهیه و تنظیم 

نیازهای پژوهشی و اولولت بندی آنها برای برنامه ریزی راهبردی در عرصه دانش کالم بود.

3-6-2. مرحله سّوم: تعیین و رصد محورهای مطالعاتی دانش کالم

برگزیدن نوع منابع اطالعات تاحدودی تابع اهداف و رویکردهای پژوهشی است و در این پژوهش 
با توجه به اهداف ذکر شده در فوق و همچنین مالحظه پوشش حداکثری عرصه های مختلف پژوهشی، 

محورهای زیر جهت دست یابی به نیازهای پژوهشی پیشنهاد شد.

1-3-6-2. مطالعات تطبیقي در دانش کالم

در این بخش به بررسی محورهای زیر پرداخته شد.1
y	 و غیرحوزوی  انجمن های  و  مؤسسات  در  بحث  مورد  کالمی  پژوهشی  عناوین  و  محورها 

1. باید به این نکته اشاره کرد از آنجا که تحقیق تحقیق میدانی و کمی نبود تالش شد تا از مصاحبه، پرسش نامه و پرونده خوانی، 
متون چاپ شده و دیجیتال و فضای مجازی به شیوه کتابخانه ای به جمع آوری اطالعات به و نمونه گیری منظم پرداخته و در 

نهایت به صورت تحلیلی - تطبیقی به تجزیه و تحلیل اطالعات اقدام شود.
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دانشگاه های داخل کشور؛
y	محورها و عناوین پژوهشی کالمی مورد بحث در عرصه مباحث الهیاتی و فلسفه دینی غرب؛
y	.عناوین پژوهشی کالمی مورد بحث در جهان عرب و شبه قاره

2-3-6-2. منابع علمي پژوهشي در دانش کالم

در این بخش تالش شد تا تا از خالل منابع ذیل موضوعات مهم اصطلیاد بشود.
y	کتاب های کالمی؛
y	دایره المعارف ها و اصطالح نامه های کالمی؛
y	مجالت کالمی و فلسفه دینی؛
y	.پایان نامه های کالمی - الهیاتی و فلسفه دینی

3. 3-6-2. مطالعه اسناد و مدارک باالدستی مرتبط با دانش کالم

برای دست یابی به نیازهای پژوهشی و اولویت های آن در بخش مطالعات اسناد و مدارک باالدستی 
موارد زیر بررسی گردید:

y	اسناد ومدارک توسعه کشور نظیر برنامه بیست ساله کشور؛
y	 فرهنگي توسعه  نظیر سند  باالدستي  ومدارک سندهاي  اسناد  بررسي  توسعه،  برنامه چهارم 

کشور،سند توسعه ایران در افق بیست ساله )1404 - 1384(؛
y	.سند جامع آموزشی کشور

4. 3-6-2. چالش ها و مسائل پیش روي دانش کالم 

شناسایی چالش های پیش روی هر دانشی از مهم ترین گام ها برای بقا و کارآمدی هر علمی است. 
در این طرح پژوهشی برای رسیدن به این مهم امور زیر تمهیده شد.

y	چالش های مربوط به جهانی سازی؛
y	چالش های مربوط به فرهنگ اعتقادی داخل کشور و آسیب های آن؛
y	.چالش های مربوط به اختالفات مذهبی
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5-3-6-2. مسائل جاري سازمان های فرهنگي و اجتماعي مرتبط با دانش کالم

برای آشنایی با موضوعات متناسب با این حوزه پژوهشی سعی شد تا مراکز و اسناد زیر مورد بررسی 
قرار بگیرد.
y	مراکزفرهنگی بارویکرد آسیب شناسی عقائدی؛
y	.مراکز تبلیغی با اولویت مباحث عقائدی

6-3-6-2. مطالعات آینده نگرانه در دانش کالم: 

در این محور به سبک زیر عمل گردید.
y	 موضوعات و محورهای چالش برانگیز کالمی آینده؛
y	.موضوعات توسعه محورانه دانش کالم

7-3-6-2. نظریه های عمده در دانش کالم 

برای دست یابی به عمده نظریه های دانش کالم تالش شد تا امور زیر رعایت شود.
y	نظریه های مطرح در مراکز سنتی حوزه؛
y	.نظریه های مطرح در مراکز آکادمیک حوزه

8-3-6-2. مطالعه ساختار و وظایف مراکز فرهنگی اجتماعی مرتبط با دانش کالم

برای دست یابی به موضوعات و دغدغه های پژوهشی مرتبط با محور مذکور موارد زیر انجام گرفت:
y	ساختار آموزشی مراکز فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دانش کالم؛
y	ساختار پژوهشی مراکز مراکز فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دانش کالم؛
y	.اسناد و بیانیه مأموریت انجمن ها و حلقه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دانش کالم

9-3-6-2. مطالعه آسیب های فرهنگ دینی

برای کشف موضوعات متناسب با این محور، اقدامات زیر صورت گرفت:
y	شبهات موجود اعتقادی در عرصه مسائل فردی؛
y	شبهات موجود اعتقادی در عرصه مسائل اجتماعی و حکومتی؛
y	.شبهات موجود اعتقادی در مواجهه با ادیان، فرق و دگراندیشان
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10-3-6-2. مطالعه دانشی

در این محور سعی شد تا با طی گام های زیر موضوعات متناسب با این مورد اصطیاد شود:
y	ساختار موضوعی کالم؛
y	.چارچوبه و نظام موضوعی کالم چارچوبه و نظام موضوعی کالم

7-2. مرحله چهارم: اجرای محورهای مطالعاتی

مرحله حاضر یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مراحل طرح نیازسنجی به شمار می رود. در این مرحله 
سعی شد تا بر اساس شیوه های کمی، پیمایشی و مطالعات کیفی، نیازهای پژوهشی دانش کالم استخراج 
گردد. به همین جهت پرسش نامه ای که محورهای مطالعاتی را در برداشت طراحی گردید و برای اساتید 

داخل و خارج کشور با سلیقه های فکری متعدد و همچنین برخی از مراکز پژوهشی فرستاده شد.

8-2. مرحله پنجم: طراحی ساختار دانش کالم

همانطور که قبال اشاره گردید برای سامان دهی به مباحث کالمی، ساختارهای متفاوتی در میان 
متفکران و اندیشمندان وجود دارد. در این طرح پژوهشی تالش شد تا ساختاری ارائه گردد که اواًل با 
رویکرد مشهور متکلمان و اندیشمندان اسالمی هماهنگ و متناسب باشد، ثانیاً اگر ساختار مشهور در 
انعکاس مسائل کالمی به صورت کامل و جامع نیازمند افزدون بخش های دیگری است به این امر 
پرداخته شود. لذا سعی شد در چهار محور مهم انعکاس موضوعات کالمی رخ دهد: کالم سنتی )کالم 

قدیم(، کالم جدید، تاریخ کالم و فرق اسالمی.

9-2. مرحله ششم: تجزیه و تحلیل داده ها

پس از سامان دهی به مسائل کالمی، تالش شد تا در هر محور و بخشی، موضوعات به صورت منظم 
ارائه گردد که نتیجه آن حذف موضوعات تکراری یا همپوشان بود و تالش شد تا اگر عناوینی نیاز به 
ویرایش و پیرایش بیشتری دارند از  این امر غفلت صورت نگیرد. سپس با شیوه ای که در ذیل بدان اشاره 

می شود به تجزیه و تحلیل موضوعات و اطالعات استخراج شده اقدام گردید.
در هر تحقیقی ممکن است از شیوه های کیفی و کمی بهره گرفت. در طرح نیازسنجی دانش کالم از 
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هر دو شیوه استفاده گردید بدین صورت که محقق در اثر اتخاذ شیوه مصاحبه، توانست به اطالعات اولیه 
را جمع آوری نموده و به توصیف، تحلیل و طبقه بندی آنها نائل شود و در نتیجه شیوه کیفی نمود یافت 
ولی در عین حال باید اذعان کرد این شیوه در طرح نیازسنجی در رتبه پس از شیوه کمی بود و به همین 

جهت شیوه کمی به خصوص در بحش اولویت گذاری از کاربرد بیشتری برخوردار بود.

10-2. تعیین سطح و قالب پژوهش هر یک از عناوین

در این مرحله پس از آنکه نیازهای موضوع محور به مسئله محور تبدیل شد به تعیین سطح و قالب 
پژوهشی اقدام گردید و تالش شد تا تعیین شود هر موضوعی در چه سطحی از پژوهش باید انجام بگیرد. 
برای انعکاس قالب های پژوهشی سعی شد از قالب های کتاب، پایان نامه ارشد و رساله سطح سه حوزه، 
رساله دکتری و رساله سطح چهار حوزه، مقاالت علمی- پژوهشی و مقاالت علمی- ترویجی استفاده شود.

11-2. اولویت گذاری نیازها

پس از سامان دهی اولیه به موضوعات و قالب بندی پژوهشی آنها، مرحله اولویت بندی آغاز می شود. 
از جمله اهمیت های اولویت گذاری صرفه جویی در هدر رفت هزینه ها و فرصت های پژوهشی است به 
گونه ای که با اولویت بندی اصولی و صحیح می توان هزینه مراکز و نهادهای پژوهشی در حمایت از 
طرح های پژوهشی را مدیریت کرد و از هدر رفت آنها جلوگیری کرد، کما اینکه می توان از پرداختن محقق 
و پژوهش گر به موضوعات فاقد اولویت جامعه علمی بازداشت و در نتیجه از هدر رفت نیروی پژوهشی 

جلوگیری کرد. اقدامی که در جوامع علمی گامی مهم در مسیر پژوهش تلقی می شود. 
عالوه بر اینکه کشف و شناسایی وضعیت مطلوب دانش کالم، زمینه سازی برای پاسخ گویی هر چه 
بیشتر این عرصه علمی به نیازهای و دغدغه های جامعه، اطالع رسانی به کاربران و محققان و شناسایی 
خأل های علمی و پژوهشی کالم در حوزه علمیه و سایر نهادهای علمی و پژوهشی می تواند از کارکردهای 

اولویت سنجی به شمار آید. 
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12-2. تدوین گزارش نهایی 

در این مرحله پس از گذراندن مراحل قبل، گزارش هایی تهیه و تدوین شد که مهم ترین نتیجه فرآیند 
نیازسنجی ارائه فهرستی از عناوین پژوهشی اولویت بندی شده است

جدول 1: محور مطالعاتی، جامعه، روش نمونه برداری، ابزار، روش تجزیه و تحلیل اطالعات

روش حجم نمونهجامعه هدفمحور مطالعاتی
نمونه برداری

ابزار جمع آوری 
اطالعات

روش تجزیه و 
تحلیل اطالعات

1. مطالعات 
تطبیقی

کتب، رساله های 
علمی دانشگاهی، و 
مراکز علمی و معتبر 
در مصر، عربستان، 
لبنان، سوریه، عراق، 

هند و..

10 مجله علمی 
پژوهشی خارجی، 25 
کتاب، 10 دانشگاه 
و 100 سایت فعال 
در زمینه اعتقادات و 

شبهات کالمی

هدفمند

اسنادی 
)کتاب ها، 
مجالت 

وسایت ها( و 
پرسش نامه و 

مصاحبه

تحلیل محتوا و 
داده ها

2. مطالعه 
ـ   منابع علمی 

پژوهشی

کتب، مقاالت کالم 
فلسفه، فلسفه دینی 

و کالم جدید و 
دیدگاه های استادان 

کالم

کتب موجود در نرم 
افزار کالم اسالمی، 
3000پایان نامه، 15 

مجله پژوهشی و 
نظرخواهی از اساتید 

شاخص و برجسته

هدفمند
اسنادی و 

پرسش نامه و 
مصاحبه

تحلیل محتوا و 
داده ها

3. مطالعه اسناد 
و مدارک باال 

دستی
اسناد پایه و 

تحلیل محتوا و اسنادیهدفمند5 سندباالدستی
داده ها

4. ساختار و 
وظایف مراکز 

فرهنگی- 
اجتماعی

مراکز 
علمی- پژوهشی، 
حوزوی و دانشگاهی

تحلیل محتوا و اسنادیهدفمند40 مرکز
داده ها

5. مطالعه 
مسایل جاری 
مراکز فرهنگی 

اجتماعی

اساس نامه مراکز 
تحلیل محتوا و اسنادیهدفمند8 مرکزعلمی پژوهشی

داده ها

6. مطالعات 
آینده نگرانه

نظرخواهِی بیش از 
200 تن از استادان 
مصاحبه با بیش از 
13 تن از استادان 
کالم در حوزه و 

دانشگاه

با بیش از 10 نفر 
مصاحبه و هدفمندکارشناس کالم

نظرخواهی
تحلیل محتوا و 

داده ها
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روش حجم نمونهجامعه هدفمحور مطالعاتی
نمونه برداری

ابزار جمع آوری 
اطالعات

روش تجزیه و 
تحلیل اطالعات

7. نظریه های 
مطرح 

در سطح حوزه

آثار موجود درکالم 
نظرخواهِی بیش از 
200 تن از استادان
مصاحبه با بیش از 
13 تن از استادان 
کالم در حوزه و 

دانشگاه

بحث گروهی و هدفمند8 کتاب
مصاحبه

تحلیل محتوا و 
داده ها

8. مطالعه 
چالش های 
عمده کالم

مقاالت کالم
نظرخواهِی بیش از 
200 تن از استادان
مصاحبه با بیش از 
13 تن از استادان 
کالم در حوزه و 

دانشگاه

تحلیل محتوا و اسناد، مصاحبه هدفمند4 کتاب
داده ها

9. مطالعه 
آسیب های 
فرهنگ دینی

رصد 300 سایت 
مهم، مرکز ملی 
پاسخ گویی به 

سواالت جوانان، 
معاونان فرهنگی 
مدارس و مدیران 
فرهنگی مؤسسات 

نظرخواهی از
 20 مدیر و معاون 

فرهنگی
کتابخانه ای و هدفمند

تحلیلیپیمایشی

10. مطالعه 
دانشی

نظرخواهِی بیش از 
200 تن از استادان
مصاحبه با بیش از 
13 تن از استادان 
کالم در حوزه و 

دانشگاه

با بیش از 10 نفر 
مصاحبه و هدفمندکارشناس کالم

نظرخواهی
تحلیل محتوا و 

داده ها





اولویت  بندی نیازهای پژوهشی

بخش سوم





مقدمه

برای تعیین اولویت های پژوهشی باید شاخص هایی مد نظر قرار بگیرد و در طرح نیازسنجی این 
شاخص ها جهت اولویت دهی برگزیده شد:

جدول 2: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

ضریبشاخصردیف

2کاربردی بودن در مقابل بنیادی بودن صرف1

2.5میزان فوریت و اولویت2

1گستردگی و فراوانی نیاز )موارد ابتال(3

2ابعاد ملی و بین المللی مسأله4

1امکان اجرای پژوهش توسط کاربران5

2میزان تأثیر در رشد و پیشبرد دانش کالم6

2میزان فایده برای جامعه اسالمی7
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جدول 3: امتیاز سطح های اولویت گذاری پژوهشی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمسطح

12468امتیاز

در این مرحله از دیدگاه اساتید استفاده گردید بدین صورت که موضوعات برای اساتید ارسال شده و 
آنها ارزیابی خود از اولویت موضوعات اعالم نموده و به آنها امتیاز دادند. سقف نمره امتیاز دهی برای هر 

عنوانی 100 لحاظ شده است. 
موضوعاتی که کمتر از 40 امتیاز آوردند فاقد اولویت بوده و حذف گردیدند و موضوعات بین 40 تا 55 
اولویت » د«، بین 55 تا 70 اولویت »ج«، بین 70 تا 85 اولویت »ب« و بین 85 تا 100 اولویت »الف« 

نامگذاری شدند.
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الف. اولویت های پژوهشی

فصل اول: کالم سنتی/ توحید
 

کالم سنتی/ توحید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب73.19ابتهاج باری تعالی به ذات خود 1

رساله سطح 4ب73.16ادله علم خدا بر جزئیات زمانی 2

رساله سطح 3ب70.78ادله عمومیت علم الهی 3

رساله سطح 3ج64.00اراده الهی از منظر فریقین و وهابیت* 4

مقاله ج57.06ارزیابی تعریف وهابیت ازعبادت* 5
علمی- پژوهشی

اسباب و زمینه های برجسته شدن برخی صفات  6
رساله سطح 4ب79.27در متون کالمی

اعتقاد به حلول و اتحاد در صوفیه  7
رساله سطح 4الف86.91و ریشه های غیر اسالمی آن

اعتقاد به حلول و اتحاد در فرق اهل غلو  8
رساله سطح 4ب84.19و ریشه های غیر اسالمی آن

رساله سطح 3ب72.11اقسام سلوب کثیر از واحد 9
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کالم سنتی/ توحید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ج65.14امکان سنجی اطالق تعبیر خالق به انسان 10
علمی - پژوهشی

مقاله ج62.12امکان سنجی تخصیص شرک در آئین وهابیت* 11
علمی-پژوهشی

امکان سنجی شناخت صفات خدا  12
رساله سطح 4ب80.02از طریق صفات انسانی

رساله سطح 3ب75.48بازتاب های کالمی اعتقاد به حلول و اتحاد 13

بازتاب های کالمی دیدگاه فاعلیت باالختیار  14
مقاله ب77.61خداوند

علمی - پژوهشی

بازتاب های کالمی رویکردهای مختلف  15
رساله سطح 3ج69.48در تقریر عمومیت قدرت الهی

مقاله علمی- ب76.19برخورد دوگانه وهابیت با شرک و مصادیق آن* 16
ترویجی

 بررسی اصل سنخیت در رابطه علی  17
رساله سطح 3ب79.07از منظر آیات و روایات

رساله سطح 3ب85.06بررسی اقوال در چیستی اراده 18

رساله سطح 3الف86.44بررسی اقوال در تفسیر اراده خدا 19

مقاله ب71.59بررسی تطبیق فلک اول به عرش 20
علمی - پژوهشی

بررسی رابطه قیام صدور و تحقق  21
رساله سطح 4ب82.11)در نسبت فعل به الل تعالی(

پی آمدهای حمل صفات سلبی بر خدا  22
مقاله ب79.64در اندیشه وهابیت*

علمی- پژوهشی
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کالم سنتی/ توحید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پیشینه کاربرد تعابیر صفات جمال  23
مقاله ج65.12و صفات جالل خدا

علمی- پژوهشی

پیشینه و ادله همسان انگاری وجود انسان  24
رساله سطح 3ب77.02با جهان هستی

پیشینه و کاربرد قاعده اخذ به غایات  25
رساله سطح 4ب78.04در صفات الهی از دیدگاه متکلمان امامیه

تأثیرات تفسیرهای فلسفی و کالمی  26
مقاله ب84.06از عالم ذر بر مسائل اعتقادی

علمی- پژوهشی

رساله سطح 3ب73.42تام و فوق التمام بودن خدا 27

رساله سطح 4الف90.12تببین مبانی و ادله فاعلیت باالختیار خداوند 28

تبیین بازتاب های کالمی رویکردهای مختلف به  29
رساله سطح 3ب80.00نظام احسن بودن یا نبودن جهان کنونی

تبیین چرایی و چگونگی صفات کثیر برای احد  30
رساله سطح 4ب77.42از منظر فالسفه و متکلمان اسالمی

تبیین دیدگاه امامیه در مسأله علم الهی  31
رساله سطح 3ب70.03با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت*

مقاله ب71.09تبیین روایت وارد کردن دنیا در تخم مرغ 32
علمی- پژوهشی

تبیین عوامل تأثیرگذار در تطور مفهوم حدوث  33
مقاله الف87.07در اندیشه متکلمان

علمی- پژوهشی

تبیین کیفیت تأثیرگذاری پیش فرض ها  34
رساله سطح 3ب76.44بر تفاسیر متعدد از عالم ذر

تبیین مهم ترین صفات الهی  35
رساله سطح 3ب70.01در کالم اهل بیت )ع( با رویکرد نقد وهابیت*
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کالم سنتی/ توحید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تبیین نظریه علم بالمعلوم خدای متعال 36
رساله سطح 4الف86.19و مقایسه آن با نظریه علم اضافی

تبیین نقش پیش فرض ها 37
مقاله الف86.23در تفسیر روایات معرفت الل بالل

علمی - پژوهشی

تحلیل برهان فرجه بر وحدت خدا  38
مقاله ب70.05در حدیث امام صادق )علیه السالم(

علمی - پژوهشی

تحلیل آیات و روایات ناظر  39
رساله سطح 4ب83.64به مجعول بودن لوازم وجود و ماهیت

رساله سطح 3ج66.19تحلیل ابتنای صفات ثبوتی خدا بر وجوب وجود 40

رساله سطح 3ج62.87تحلیل ابتنای صفات سلبی خدا بر وجوب وجود 41

تحلیل تقریرهای مختلف از علم پیشین الهی به  42
رساله سطح 4ب82.06حوادث آینده از منظر فالسفه و متکلمان اسالمی

تحلیل علم پیشین الهی به حوادث آینده  43
رساله سطح 3ب82.07از منظر روایات اهل بیت )علیهم السالم(

تحلیل مرجعیت سه صفت علم و قدرت  44
رساله سطح 4ب76.18و حیات نسبت به تمامی صفات خدا

تحلیل نظریه اصحاب امامیه  45
رساله سطح 3ب70.98در عصر حضور در باب علم الهی

تطور معنایی و تاریخی اقسام  46
رساله سطح 4الف86.61و تقسیمات صفات الهی

تغایر و تباین ماهیت )ذات( باریتعالی  47
رساله سطح 4ب82.09با دیگر ماهیات )معنا و ادله و لوازم(

رساله سطح 4ب75.80تفسیر سلبی صفات خدا از دیدگاه متکلمان فرق 48
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کالم سنتی/ توحید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ج69.18تمایزهای برهان حدوث و برهان امکان 49

رساله سطح 3ب70.05جایگاه اعتقاد به وحدت قدیم در توحید 50

جایگاه توحید عبادی  51
رساله سطح 4ب75.36در اندیشه متکلمان متقدم امامیه

جایگاه نظریه فقر ذاتی مخلوقات  52
مقاله ب75.00در نظام اعتقادی 

علمی - پژوهشی

مقاله ب82.19چالش های پیش روی الهیات سلبی 53
علمی - پژوهشی

رساله سطح 4ب82.45حدوث و تجدد اشیاء در قرآن کریم 54

حوزه های معنایی صفات ثبوتی خداوند  55
رساله سطح 4ب76.01و تفاوت آنها با یکدیگر

حیطه اطاعت پذیری از حاکم در دیدگاه وهابیت و  56
مقاله علمی-الف89.06امکان سنجی تعارض آن با توحید*

پژوهشی

57 
خصائص الربوبیة از منظر فریقین با رویکرد 

انتقادی به تفسیر نادرست وهابیت 
از برخی صفات وافعال الهی* 

رساله سطح 3ب80.73

رساله سطح4ب73.15دالیل و حکمت جعل اسباب در افعال الهی 58

دیدگاه اصحاب صفات  59
رساله سطح 3ج60.78درباره نسبت ذات و صفات خدا

رؤیت از منظر قرآن و اهل بیت )ع(  60
رساله سطح 3ج64.13با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت*
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کالم سنتی/ توحید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رابطه ازلی و ابدی بودن علم خدا  61
مقاله ب80.04با بالمعلوم بودن علم خدا

علمی - پژوهشی

رساله سطح 4الف85.01رابطه علم خدا با حدوث و قدم جهان 62

مقاله الف87.09رابطه قابلیت محل با تعلق قدرت 63
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3الف79.90رابطه یقین با عمل و فرآیند آن 64

رساله سطح 4الف86.13رویکرد احادیث در تبیین حدوث عالم 65

رساله سطح 3ب83.54سیر تحول مفهوم حدوث در اندیشه متکلمان 66

ضرورت و چگونگی برائت از مشرکین  67
کتابب83.00در سیره عصومین)ع(*

رساله سطح 3ج69.47علم خدا به امور متجدد 68

رساله سطح 4ب73.80عمومیت قدرت خدا از منظر متکلمان و فیلسوفان 69

فاعلیت باالراده )اختیار و حریت(خدای متعال  70
رساله سطح4الف89.11در قرآن کریم

قیوم و رابطه آن  71
رساله سطح 3ب71.45با صفات دیگر همانند رب و مدبر

کاربرد ادله سلبی در اثبات صفات خدا  72
رساله سطح 3ب76.44)اثبات صفت با بیان لوازم فاسد نفی آن (

کاربرد نقل در اثبات وحدت خدای متعال 73
مقاله ب72.03از دیدگاه متکلمان امامیه

علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ توحید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب80.00کشف مبانی کالمی الهیات سلبی 74

کالم الهی از منظر شیعه  75
رساله سطح 3ج59.06با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت*

گروه ها و جریان های قائل به حیز  76
رساله سطح 3ج61.08و جهت برای خدای سبحان

گونه شناسی اختالف  77
رساله سطح 3ب76.44در تبیین رابطه ذات با صفات خدا

رساله سطح 3ب72.13گونه شناسی اختالف در تفسیر صفات خدا 78

رساله سطح 4الف87.06لوازم قول به فاعلیت بالذات خدا 79

مقاله ب71.00لوازم مثلیت میان دو شیء 80
علمی - پژوهشی

مقاله ب75.00لوازم و تأثیرات کالمی الهیات سلبی 81
علمی - پژوهشی

مبانی اعتقادی برائت از مشرکان  82
مقاله علمی- ب83.16از منظر قرآن، سنت و عقل*

ترویجی

مبانی عقلی و نقلی توقیفی بودن اسماء  83
رساله سطح 3ج65.10و صفات الهی

مبانی کالمی و ادله نقلی تفسیر اراده خدا  84
رساله سطح 3ب70.01در افعال الهی به مخلوقات

رساله سطح 3ب75.61مبانی و ادله اعتباری بودن اسماء و صفات الهی 85

رساله سطح 4ب77.20مبانی و ادله امتناع معرفت کنه باری تعالی 86
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رساله سطح 3ب78.16مبانی و ادله ذومراتب بودن ایمان و یقین 87

رساله سطح 4ب75.70مبانی و ادله قاعده اخذ به غایات در صفات الهی 88

مشیت و اراده تشریعی خدا در قرآن کریم و  89
رساله سطح 4ب83.47روایات اهل بیت )علیهم السالم(

مشیت و اراده تکوینی خدا در قرآن کریم و  90
رساله سطح 4ب83.64روایات اهل بیت )علیهم السالم(

مقاله الف88.26معارف توحید در دعاهای حج* 91
علمی-ترویجی

رساله سطح 3ب76.11معانی »حق« و اطالق آنها بر باری تعالی 92

رساله سطح 3ج65.82معرفت و اطاعت کفار نسبت به خدای متعال 93

معنا و ادله صادق بودن خدا  94
رساله سطح 3ب71.46از منظر امامیه و اشاعره

معنا و ادله مظهریت مالئکه و ائمه )علیهم  95
رساله سطح 4ب81.43السالم( برای برخی صفات فعلی خدا

رساله سطح 3ب70.23معنا و ادله نفی ضد از خدای متعال 96

رساله سطح4ب83.89معنا و چگونگی احاطه علم و قدرت خدا بر جهان 97

رساله سطح 4ب79.13معنا و لوازم صفت قدیم )تطور معنایی و تاریخی( 98

معنا و مراتب علم حادث  99
رساله سطح4ب84.91از دیدگاه اندیشمندان امامیه و متون دینی
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معناشناسی قائم و قیوم  100
رساله سطح 3ب73.19و رابطه آنها با دیگر اسماء الهی

رساله سطح 3ب73.60معنای مالکیت خدا از منظر متکلمان و فیلسوفان 101

رساله سطح 3ج69.11معنای مثل و ادله نفی آن از باریتعالی 102

معنای معرفت الل بالل  103
رساله سطح 4ب84.36و نسبت آن با معرفت فطری خدا

مقاله الف94.16مفهوم شناسی نظم از منظر متکلمان اسالمی 104
علمی - پژوهشی

رساله سطح 4ب84.97مفهوم و مبانی مراتب معرفت خدا 105

مقایسه تطبیقی دیدگاه فالسفه و متکلمان  106
رساله سطح 3ب78.19درباره خیر بودن خدای متعال )معنا و آثار و لوازم (

مقایسه مراتب خلقت عالم  107
رساله سطح 4ب82.67در قرآن کریم و احادیث

رساله سطح 3ب71.09نسبت ذاتیات به خدای متعال 108

رساله سطح 4ب77.55نسبت سنجی صفات با یکدیگر 109

نسبت علیت و اختیار الهی  110
رساله سطح 3ب80.61با ثبات و تغییر در نظام تکوین

نسبت میان اسم و صفت 111
رساله سطح 3ج60.02از دیدگاه متکلمان و متون دینی

رساله سطح 3الف85.19نقد دیدگاه وهابیت درباره شرک عصر جاهلیت* 112
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نقد شبهات وهابیت بر دیدگاه شیعه  113
رساله سطح 3ج64.00درباره اراده الهی*

نقد و بررسی  114
رساله سطح 3ب70.41اضافی یا حقیقی بودن علم )یا علم الهی(

نقد و بررسی دیدگاه شیخ احمد احسایی  115
رساله سطح 3ب77.00درباره علم پیشین خدا

نقد و بررسی شبهات وهابیت 116
رساله سطح 3ب76.01در مسأله تأویل صفات خبری*

رساله سطح 3الف91.26نقد و بررسی شبهات وهابیان در مسأله بداء* 117

نقد و بررسی مراتب علم حادث  118
رساله سطح 3ب74.02از دیدگاه شیخ احمد احسایی

رساله سطح 3ب71.08نقدهای شیخ بهایی بر آموزه های فلسفی 119

رساله سطح 3ب73.17نقش توحید در نجات و فالح انسان 120

مقاله علمی- ب70.89نقش حج در ارتقاء معرفت توحیدي* 121
ترویجی

رساله سطح 3الف86.18نقش یقین در نجات انسان 122

نیازمندی ها و شرایط وقوع فعل  123
رساله سطح 3ب70.94)وجود فاعل و قابل و محل(

رساله سطح 3ب77.02وهابیت و اتهام تعطیل صفات به شیعه* 124

رساله سطح 3ج68.16وهابیت و اتهام به تجسیم گرایی شیعه* 125
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امکان سنجی جمع میان ایمان و فسق  126
مقاله علمی-ج64.19از منظر کالم امامیه*

پژوهشی

بازتاب های کالمی هدف از خلقت 127
رساله سطح 3الف88.43از منظر کالم امامیه و اهل تسنن

تأثیر مبانی فلسفی خواجه بر متکلمان  128
مقاله الف85.00در معنا شناسی صفات الهی

علمی - پژوهشی

تأثیر مبانی فلسفی خواجه بر متکلمان  129
مقاله الف85.00در وجود شناسی صفات الهی

علمی - پژوهشی

تأثیر مبانی فلسفی خواجه نصیر بر متکلمان  130
رساله سطح 3ب80.00در مبحث توحید

131 
تفاوت های بنیادین در تعریف اسماء و صفات 
الهی در دو نظام الهیاتی امامیه و سلفیه و 

بازتاب های کالمی آن
رساله سطح 4الف88.41

رابطه ایمان بالعن مرتکب کبیره  132
مقاله علمی-ب70.55از منظر کالم امامیه*

پژوهشی

ریشه یابی علل اشتراک و افتراق  133
رساله سطح 3ب72.12مباحث خدا شناختی اسالمی و هندوئی

فصل دوم: کالم سنتی/ عدل
کالم سنتی/ عدل

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب79.14احباط و تکفیر و عدل خدا 134

ارتباط پذیرش یا انکار حسن و قبح عقلی  135
رساله سطح 4ب79.00در تبیین عدل الهی
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رساله سطح 4الف90.41ارزیابی رویکردها به تحلیل شرور 136

اسباب سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی انسان  137
رساله سطح 3ب79.16از متکلمان اسالمی

اسباب سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی انسان  138
رساله سطح 3ب77.11از منظر آیات و روایات

اسباب و معیارهای گزینش اولیاء در نظام الهی  139
رساله سطح 4الف92.63)رابطه کماالتی مانند عصمت با عدل (

اصطالح شناسی مجبره، قدریه  140
رساله سطح 3ب70.55در منابع کالم و فرق و متون دینی

امام مهدی )عج( و گسترش عدل الهی  141
رساله سطح 3ب70.13)فراگیر شدن عدالت در دولت مهدوی(

امکان سنجی ابتال و امتحان  142
مقاله ب76.16در صورت جاری شدن سنت استدراج و امالء

علمی - پژوهشی

آثار و لوازم اعتقاد به حسن و قبح عقلی  143
رساله سطح 3الف87.16)کارکردهای حسن و قبح در مباحث اعتقادی(

رساله سطح 4الف89.14بررسی تاریخی پیدایش نظریه توحید افعالی 144

بررسی دالیل و عوامل پیدایش جبرگرایی  145
رساله سطح 3ب80.73در اسالم

رساله سطح 4الف90.08بررسی رابطه فعل اختیاری با قاعده علیت 146

رساله سطح 3الف89.49بررسی شبهات هفتگانه ابلیس 147

رساله سطح 3ب80.03بررسی لوازم اعتباری شمردن حسن و قبح 148
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بررسی نقش اراده خدا و افعال انسان  149
رساله سطح 3ب70.16در طول عمر

رساله سطح 3ب70.06پیامدهای نفی حسن و قبح عقلی 150

رساله سطح 3ج65.00تبیین چیستی و حقیقت مسخ 151

تحلیل ارتباط خیر و شر  152
رساله سطح 3الف92.03با توحید، عدل و حکمت خدا

رساله سطح 4الف95.00تحلیل امر بین االمرین در احادیث 153

تحلیل امر بین االمرین  154
رساله سطح 4الف90.14در اندیشه عالمان معاصر شیعه

رساله سطح 3ب65.03تحلیل امر بین االمرین در متون اصول فقه 155

تحلیل امر بین االمرین  156
رساله سطح 4الف92.07در مدرسه کالمی قم و مقایسه آن با بغداد و حله

تحلیل امر بین االمرین  157
رساله سطح 4ب78.16در مدرسه معارفی خراسان

رساله سطح 4الف90.71تحلیل امر بین االمرین در نظام فلسفی صدرایی 158

رساله سطح 4الف95.00تحلیل امربین االمرین در قرآن 159

تحلیل انتساب هدایت و ضاللت به خدای  160
رساله سطح 3ج69.11سبحان در منابع وحیانی

تحلیل باورهای مجبره و قدریه  161
رساله سطح 3ب72.18در منابع فرقه شناختی
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رساله سطح 3الف88.04تحلیل تفویض وگونه های آن 162

تحلیل تقریرهای متفاوت متکلمان امامی  163
رساله سطح 3ب83.62از قاعده لطف در باب امامت

رساله سطح 4الف90.00تحلیل جبر وگونه های آن 164

تحلیل چگونگی حضور اراده و تقدیر خدا  165
رساله سطح 4الف90.17در طاعات و معاصی انسان

تحلیل حکمت اختالف گستره آزمایش های الهی  166
مقاله ب70.00برای بشر

علمی - پژوهشی

تحلیل حکمت جریان آزمایش الهی  167
مقاله ب70.00از طریق نعمت و نقمت

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب79.24تحلیل رابطه حسن فاعلی و حسن فعلی 168

تحلیل رابطه خلقت پیشین انسان  169
رساله سطح 4الف90.44با عدل و حکمت خدا

رساله سطح 4ب79.16تحلیل رابطه عدل با توحید 170

رساله سطح 4ب75.86تحلیل رابطه عدل با حکمت خدا 171

رساله سطح 4ب73.05تحلیل رابطه عدل با ربوبیت خدا 172

رساله سطح 4ب80.19تحلیل رابطه عدل با رحمت و جود خدا 173

رساله سطح 4ب75.14تحلیل رابطه عدل با قدرت خدا 174
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تحلیل رابطه عدل با مالکیت خدا  175
رساله سطح 4ب70.91از دیدگاه امامیه و اشاعره

رساله سطح 3ب75.94تحلیل رابطه عدل و لطف خدا با تکلیف انسان 176

تحلیل رساله امام هادی )علیه السالم( در رد بره  177
رساله سطح 3الف85.14اهل جبر و تفویض

رساله سطح 4ب75.01تحلیل سعادت و شقاوت با مبانی فلسفه اسالمی 178

تحلیل عوامل محرومیت انسان ها در دنیا  179
رساله سطح 3الف85.17)و سلب نعمت از انسان(

رساله سطح 3ب83.12تحلیل قاعده لطف و اصلح در منابع وحیانی 180

رساله سطح 3الف90.16تحلیل قرآنی حدیثی مسأله شرور 181

رساله سطح 3ب75.14تحلیل مبانی و ادله کالمی قاعده لطف 182

تحلیل مراتب فعل خدا )مشیت، اراده، قدر و قضا(  183
رساله سطح 4الف87.16از منظر کتاب و سنت

رساله سطح 3ب82.07تحلیل معنا و شرایط استطاعت در احادیث 184

تحلیل مقایسه ای جایگاه عدل  185
رساله سطح 4ب83.01در باورهای فرق کالمی

تحلیل مقایسه ای روایات عدل  186
رساله سطح 4ب80.44در توحید شیخ صدوق و توحید ابن خزیمه

تحلیل مقایسه ای مباحث اعواض  187
رساله سطح 3ب75.09در کالم امامیه و منابع وحیانی
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تحلیل مالک اسناد فعل اختیاری به انسان  188
رساله سطح 4الف95.06)مالک فاعلیت انسان(

تحلیل مواجهه اهل بیت )علیهم السالم(  189
رساله سطح 3ب81.42با جبرگرایی

رساله سطح 3ب81.06تحلیل مواجهه قرآن کریم با جبرگرایی 190

تحلیل نقش اراده خدا و اراده انسان  191
رساله سطح 3ب78.46در تقدیر روزی

رساله سطح 4ب80.18تحلیل و ارزیابی لوازم وآثار نظریه نظام احسن 192

رساله سطح 3ب82.16تحلیل و ارزیابی مبانی و ادله نظریه نظام احسن 193

رساله سطح 3ب82.01تحلیل وجودی یا عدمی بودن شرور 194

تحلیل هدفمندی آفرینش جهان  195
رساله سطح 3ب80.07از منظر فلسفه اسالمی و کالم امامیه

تحلیل هدفمندی آفرینش جهان  196
رساله سطح 3ب80.12از منظر منابع وحیانی

تحلیل هدفمندی فعل الهی  197
رساله سطح 3الف86.17از منظر متکلمان امامیه

تفسیر اجل معین و اجل نامعین  198
رساله سطح 3ب70.09در آیات قرآن کریم 

تفسیر مقایسه ای آیه » الیسأل عما یفعل و هم  199
رساله سطح 3ب79.18یسألون« )انبیاء آیه 23(

رساله سطح 3ب75.44تفضل و استحقاق در رابطه خدا و انسان 200
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رساله سطح 3ج69.19تفویض و اختیار از دیدگاه معتزله 201

رساله سطح 3ب80.19توحید افعالی از منظر اشاعره 202

رساله سطح 4ب75.10توحید افعالی از منظر عرفان اسالمی 203

رساله سطح 4الف90.11توحید افعالی از منظر متکلمان امامیه 204

رساله سطح 3ب80.02توحید افعالی در فلسفه مالصدرا 205

رساله سطح 3ب82.26ثواب و عقاب و عدل خدا 206

رساله سطح 4الف87.17جایگاه عدل در نظام اعتقادی امامیه 207

رساله سطح 4ب71.10جایگاه عدل در فلسفه اسالمی 208

رساله سطح 3ب80.41جایگاه مشیت خدا و بداء در نظریه نظام احسن 209

رساله سطح 4ب75.05جبر و اختیار در نظام عرفان ابن عربی و شارحان 210

رساله سطح 3ب80.10جبرگرایی در آثار اصحاب حدیث 211

رساله سطح 3ب70.15حسن و قبح از دیدگاه فالسفه اسالمی 212

رساله سطح 3ج60.89حسن و قبح عقلی از منظر متکلمان امامیه 213
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رساله سطح 3ج65.13حسن و قبح عقلی در منابع وحیانی 214

رساله سطح 3ب78.16حکمت آفرینش شیطان 215

رساله سطح 3ب76.41حکمت بالها و ابتالئات الهی 216

رساله سطح 3ب79.61حکمت تکلیف انسان 217

رساله سطح 4ب82.07رابطه سعادت و شقاوت انسان با عدل خدا 218

رساله سطح 3ب76.05رابطه سعادت و شقاوت با تقدیر الهی 219

رساله سطح 4ب82.09رابطه عدل و بداء 220

رساله سطح 4الف90.12رابطه نظام تکوین و تشریع الهی 221

رویکردهای گوناگون به تحلیل  222
رساله سطح 3ب79.34حکمت خلقت انسان

رساله سطح 3ب84.06شیوه های تبیین عدل خدا در قرآن کریم 223

شیوه های تبیین عدل خدا  224
رساله سطح 3ب84.16در احادیث اهل بیت )علیهم السالم(

شیوه های مواجهه متون وحیانی 225
رساله سطح 4الف86.41 با چالش های عدل

رساله سطح 4الف90.06طینت و نقش آن در حیات دنیوی انسان 226
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کالم سنتی/ عدل
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ظلم ستیزی در سیره  227
رساله سطح 4الف86.11و سخنان اهل بیت )علیهم السالم(

ظلم ستیزی در سیره  228
رساله سطح 3ج55.03و سخنان پیامبران )علیهم السالم(

رساله سطح 3ب79.09عدالت خدا و حکومت ظالمان 229

رساله سطح 3الف86.14عدل خدا و مسأله خلود 230

رساله سطح 4ب82.91عدل خدا و مسأله شفاعت 231

رساله سطح 4ب81.06عدل در تشریع )مبانی، ادله( 232

رساله سطح 4ب81.16عدل در تکوین )مبانی، ادله( 233

مقاله ج69.28عدل صفت فعل یا ذات خدا 234
علمی - پژوهشی

رساله سطح 4الف86.43قضا و قدر تکوینی خدا در افعال انسان 235

کارکردهای حسن و قبح عقلی  236
رساله سطح 3ب73.43در مباحث اخالقی

رساله سطح 3الف90.07گونه شناسی شرور در منابع وحیانی 237

رساله سطح 3ب83.46مباحث عدل در صحیفه سجادیه 238

رساله سطح 3ب83.15مباحث عدل در عیون اخبار الرضا )علیه السالم( 239
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کالم سنتی/ عدل
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب83.20مباحث عدل در نهج البالغه 240

رساله سطح 3ب80.04مباحث وعده الهی در منابع وحیانی 241

رساله سطح 3ب81.90مباحث وعید الهی در منابع وحیانی 242

رساله سطح 3ب72.09مبادی فعل اختیاری انسان در فلسفه اسالمی 243

رساله سطح 4ب78.64مبادی فعل اختیاری انسان در منابع وحیانی 244

رساله سطح 3ب70.01مبانی و ادله حسن و قبح عقلی 245

246 

مسأله شناسی عدل 
)آموزه های اعتقادی درگیر با عدل خدا( 

و شیوه های مواجهه با آنها 
از منظر متکلمان اسالمی

رساله سطح 4الف86.98

رساله سطح 3ب79.35مصداق شناسی ظلم در متون وحیانی 247

رساله سطح 4ج68.03مصلحت و مفسدت در نظام تشریع 248

رساله سطح 4ج68.19مصلحت و مفسدت در نظام تکوین 249

رساله سطح 3ب74.08مظاهر عدالت خدا در جامعه انسانی 250

رساله سطح 3ب74.13مظاهر عدالت خدا در جامعه ایمانی 251
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کالم سنتی/ عدل
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب73.91معانی و کاربردهای قضا در متون دینی 252
علمی - پژوهشی

معنا و شاخصه های ایمان  253
رساله سطح 4ب81.16و رضایت به قضا و قدر الهی

رساله سطح 3ب83.09معنا و مبنای شر بودن گناه 254

معنا و نسبت خلق تقدیر و خلق تکوین با تأکید بر  255
رساله سطح 3ب79.16قرآن کریم و روایات اهل بیت )علیهم السالم(

رساله سطح 3الف88.15معناشناسی » اختیار « در متون دینی 256

رساله سطح 3الف87.36معناشناسی خیر و شر در منابع وحیانی 257

معناشناسی صادق در اسماء الهی  258
رساله سطح 3الف85.61)صادق القول، صادق الوعد(

رساله سطح 3ب70.46معناشناسی قدریه در روایات 259

معناشناسی و حوزه معنایی عدل )عدل، قسط،  260
رساله سطح 3ب78.06ظلم، جور، حیف...( از منظر قرآن و روایات

رساله سطح 4ب82.16معنای سعادت و شقاوت در منابع وحیانی 261

رساله سطح 3ب73.02معنای قضا و قدر در فلسفه اسالمی 262

رساله سطح 4ب77.05معیارها و شاخصه های اتمام حجت الهی بر انسان 263

رساله سطح 3ب77.54مفهوم شناسی حکمت در متون وحیانی 264
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کالم سنتی/ عدل
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم شناسی عدل در مجمع البیان، تبیان  265
رساله سطح 3ب70.16و مناهج البیان

مفهوم شناسی واژگان اجبار، اکراه، اضطرار  266
رساله سطح 3ب71.46از منظر متکلمان اسالمی

مفهوم شناسی واژگان اجبار، اکراه، اضطرار  267
رساله سطح 3ب73.16در آیات و روایات

مفهوم شناسی، حکمت و کارکرد سنت های الهی  268
رساله سطح 3ب80.16)امداد، ابتالء و استدراج...( در زندگی انسان 

رساله سطح 4ب74.07مقایسه تبیین کالمی و فلسفی از عدل خدا 269

مقایسه تطبیقی رویکرد و ساختار مجمع البیان،  270
رساله سطح 3ب69.12تبیان و مناهج البیان در مسئله عدل الهی

رساله سطح 4ب78.11منشأ اختالف موجودات در متون وحیانی 271

رساله سطح 3ب74.06نظریه کسب از دیدگاه اشاعره متأخر 272

رساله سطح 3ج69.27نظریه کسب از دیدگاه اشاعره متقدم 273

نقد و بررسی رویکرد و دیدگاه اشاعره  274
رساله سطح 4ب82.43در باب عدل خدا

نقد و بررسی رویکرد و دیدگاه  275
رساله سطح 4ب78.26اصحاب حدیث در باب عدل

نقد و بررسی رویکرد و دیدگاه  276
رساله سطح 4ب82.15ماتریدیه در باب عدل خدا

نقد و بررسی رویکرد و دیدگاه  277
رساله سطح 4ب79.11معتزله در باب عدل



69  ................................................................................................. اولویت هیی رژوهتی کالم شاعه  

کالم سنتی/ عدل
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقد و بررسی شبهه مأموریت شیطان  278
رساله سطح 3ب80.04برای گمراه سازی انسان ها

نقش انسان و مکلف بودن وی  279
رساله سطح 3ب79.18در بالیا و مصائب از منظر آیات و روایات

رساله سطح 3ب79.24نقش دواعی در فعل فاعل مختار 280

رساله سطح 3ب83.19نقش شرور کیفری در تربیت و رشد انسان 281

نقش عالم آخرت و حیات اخروی  282
رساله سطح 3ب80.64در تحقق عدل الهی

رساله سطح 3ب74.11نقش قیاس فرضی در معناشناسی عدل 283

رساله سطح 3ب77.16ویژگی ها و شرایط تکلیف انسان 284

تبارشناسی فکری ابن تیمیه  285
مقاله ب80.00در بحث حسن و قبح

علمی - پژوهشی

فصل سوم: کالم سنتی/ نبوت
کالم سنتی/ نبوت

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ارتباط اطاعت از رسول خدا  286
مقاله الف85.44و اطاعت از اولی االمر 

علمی - پژوهشی

امکان سنجی علم غیب در جهان دیگر 287
مقاله ب76.11 و بازتاب های کالمی آن

علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب73.03اهداف اجتماعی بعثت پیامبران  288

مقاله ب72.31بازتاب های کالمی تعیین مصداق ذبیح الل  289
علمی - ترویجی

بازتاب های کالمی دیدگاه اقبال الهوری 290
رساله سطح 3ب75.61در باب وحی و نبوت

بررسی پیشنهاد معجزه به حضرت رسول )ص (  291
مقاله علمی – ب76.09از سوی مشرکان و واکنش های آن حضرت 

پژوهشی

بررسی تفاوت های حضرت رسول  292
رساله سطح 3ب82.06)صلی الل علیه و آله( با ائمه )علیهم السالم( 

رساله سطح 3ب75.11بررسی دیدگاه شهید مطهری به ضرورت بعثت 293

بررسی صدور یا عدم صدور معجزه  294
رساله سطح 3ب75.12از همه پیامبران

پیشینه و عوامل گرایش به المذهبی  295
رساله سطح 3الف90.45در جهان اسالم )نظریه اسالم بالمذهب(

تبیین گستره لزوم ایمان به پیامبران گذشته  296
مقاله ب76.66)اجمالی یا تفصیلی( 

علمی - پژوهشی

تبیین معنای کیفیت سجود مالئکه بر حضرت  297
رساله سطح 3ب73.69آدم )علیه السالم( با رویکرد پاسخ به شبهات

تبیین نقش تاریخی پیامبران  298
رساله سطح 4ب76.51در فرهنگ و تمدن بشری

تبیین نقش شغل و حرفه پیامبران پیش 299
رساله سطح 3ب70.15و پس از دعوت در راهنماشناسی 

تحلیل ابعاد کالمی و گونه شناسی آموزه های  300
رساله سطح 3ب82.42قضیه موسی و خضر )علیهما السالم(
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل امکان شناخت پیامبران  301
رساله سطح 3ب80.29از طریق راه هایی غیر از اعجاز

رساله سطح 3ب73.00 تحلیل انگیزه ها و عوامل مخالفت ها با پیامبران 302

تحلیل بی مزد بودن رسالت پیامبران  303
رساله سطح 3ب75.22و نبی اکرم )صلی الل علیه و آله(

رساله سطح 3ب82.18تحلیل جنبه بشری پیامبران 304

تحلیل رابطه ایمان به نبوت  305
رساله سطح 3ب76.00با ایمان به خدای متعال

رساله سطح 3ب78.00تحلیل رویکرد فلسفی به ضرورت و کارکرد بعثت 306

تحلیل عملکرد پیامبر خاتم در عالم ذر 307
رساله سطح 3ب75.14با افضلیت آن حضرت

تحلیل غایت بالذات و غایت بالعرض  308
مقاله ب80.11در دعوت پیامبران

علمی - پژوهشی

تحلیل قرآنی بعثت پیامبر اکرم صلی الل علیه  309
رساله سطح 3ب80.46و آله برای تمام اقوام و امت ها 

تحلیل کالمی تعامل پیامبران با مسأله حکومت و  310
رساله سطح 3ب79.51سیاست بر پایه آیات قرآن کریم

تحلیل کالمی خدمات و جانفشانی های حضرت  311
رساله سطح 3ب80.61ابراهیم )علیه السالم در بسط توحید 

تحلیل کالمی و گونه شناسی  312
رساله سطح 3ب82.16شبهات نبوت و رسالت
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

313 
تحلیل مبانی اعالم النبوة ابوحاتم رازی 
با بررسی انتقادی نسبتهای ابوحاتم رازی

 به محمد بن زکریای رازی در اعالم النبوه
رساله سطح 3ب75.05

314 
تحلیل مراتب دعوت تا عذاب استیصال 

در تک تک اقوام بر طبق آیات قرآن کریم 
)نوح عاد ثمود...(

رساله سطح 3ب80.35

315 
تحلیل مقام امامت و والیت پیامبر اعظم )صلی 

الل علیه و آله( در قرآن و حدیث 
و کارکردهای کالمی آن

رساله سطح 3الف85.63

316 
تحلیل مقام شاهد بودن پیامبر اعظم )صلی الل 

علیه و آله( در قرآن و حدیث
و کارکردهای کالمی آن 

رساله سطح 3ب80.00

317 
تحلیل مقامات اخروی پیامبر اعظم )صلی الل 

علیه و آله( در قرآن و حدیث 
و کارکردهای کالمی آن

رساله سطح 3ب80.14

مقاله ب74.00 تعیین مقام و مصادیق اسباط  318
علمی - ترویجی

تفسیر ابعاد آیه کان الناس امه واحده فبعث الل  319
مقاله ب72.06النبیین... )اختالف مردم، مبدأ بعثت یا ثمره بعثت؟

علمی - پژوهشی

تفسیرهای مختلف از کلمات مورد امتحان  320
رساله سطح 3ب76.61حضرت ابراهیم )علیه السالم(

321 
تفسیرهای مختلف از ملکوت 

و ارائه آن به حضرت ابراهیم )علیه السالم( 
و بازتاب های کالمی آن 

رساله سطح 3ب75.05

تقریرهای مختلف از تعلیم اسماء به حضرت آدم  322
مقاله ب71.80)علیه السالم( )پیش فرض ها، مبانی و آثار(

علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تقریرهای مختلف از کلمات دریافتی حضرت آدم  323
مقاله ب78.27)علیه السالم( به هنگام توبه

علمی - پژوهشی

تک نگاری های نبوت و دالئل النبوه در میان  324
رساله سطح 3ب75.12فرق؛ تحلیل ساختار و روش

جایگاه و دامنه تعبد به دین الهی  325
رساله سطح 4ب81.43در قرآن و حدیث

رساله سطح 3ب80.02چگونگی داللت معجزه بر رسالت پیامبر 326

خالفت حضرت ادم )علیه السالم(؛  327
رساله سطح 3ب80.62شخصی یا نوعی 

رساله سطح 3ب70.11دسته بندی اقشار و اصناف مخالفان پیامبران 328

رساله سطح 3ب71.05دالیل اختصاص هر پیامبری به معجزه ای خاص 329

دالیل افضلیت حضرت رسول )صلی الل علیه و  330
رساله سطح 3ب82.66آله( و پاسخ به شبهات

رساله سطح 3ب80.21دالیل ضرورت معجزه برای اثبات رسالت 331

رساله سطح 3ب73.66رابطه اوصاف قرآن با اعجاز آن 332

رساله سطح 3ب75.83رابطه تجدید و کثرت نبوت با تغییر شرایط جوامع 333

رساله سطح 3ب83.95رابطه خاتمیت با والیت و امامت 334
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

335 
ردیه های عالمان شیعی سده سیزدهم بر شبهات 

هنری مارتین مبلغ مسیحی انگلیسی 
در کتاب میزان الحق 

رساله سطح 3ب70.06

روش ها و معیارهای اتمام حجت دین / پیامبران  336
رساله سطح 3ب75.29بر مخاطبین و امت ها

رویکردهای مختلف در تبیین جامعیت قرآن و  337
رساله سطح 3الف93.20بازتاب های کالمی آن

زمان عصیان حضرت آدم )علیه السالم( هنگام  338
مقاله ب76.15نبوت؛ یا پیش از آن؟

علمی - ترویجی 

رساله سطح 3ب80.02زمینه ها و موقعیت های صدور معجزه 339

سیر تطور تبیین های مختلف کارکردهای بعثت  340
رساله سطح 4ب78.11از نظر متکلمان امامیه

شرایط و کارکردهای نزول عذاب استیصال  341
رساله سطح 3ب73.01بر امت ها

شؤون پیامبر اعظم )صلی الل علیه و آله(  342
رساله سطح 3الف86.91در ساحت قرآن کریم و کارکردهای کالمی آن 

رساله سطح 3ب78.42عرصه های اختالف ادیان الهی 343

علل اختالف و افتراق در دین الهی  344
رساله سطح 4ب81.09از منظر منابع وحیانی

فرق نبی، رسول و امام  345
رساله سطح 3 ب70.15از منظر متکلمان و منابع وحیانی

346 
فلسفه همراهی و همکاری امیرمؤمنان )علیه 
السالم( با پیامبر اکرم )صلی الل علیه و آله( 

در رسالت
رساله سطح 3ب82.15
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب81.33قلمرو رسالت پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب 347
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب75.52قلمرو نسخ ادیان  348

کارکردهای بعثت در حوزه عقلیات  349
رساله سطح 3ب78.07از نظر متکلمان

کارکردهای بعثت در علوم تجربی  350
رساله سطح 3ب78.19از نظر متکلمان

گستره لزوم افضلیت پیامبران  351
رساله سطح 3ب84.12نسبت به سایر مردم 

مقاله ب78.06گستره لزوم نزاهت پیامبران از امور گریزان کننده 352
علمی - پژوهشی

گستره و قلمرو نبوت  353
مقاله ب76.03حضرت اسماعیل و اسحاق علیهما  السالم

علمی - پژوهشی

گونه شناسی آموزه ها و تعیین پیام های توحیدی  354
مقاله ب82.10در حیات حضرت ابراهیم علیه اسالم

علمی - پژوهشی

گونه شناسی رفتارهای مخالفت آمیز امت ها  355
رساله سطح 3ب73.07با پیامبران

گونه شناسی روایات دال بر خاتمیت 356
رساله سطح 3ب80.02و بازتاب های کالمی آن

گونه شناسی شبهات مربوط به حضرت ایوب  357
مقاله ب73.06)علیه السالم( و پاسخ به آنها

علمی - پژوهشی

گونه شناسی شبهات مربوط به حضرت یعقوب  358
مقاله ب73.11)علیه السالم( و پاسخ به آنها

علمی - پژوهشی

گونه شناسی شیوه ها و شگردهای شبهه افکنان  359
رساله سطح 4ب76.21در حوزه نبوت و پیامبران
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب73.06مؤلفه های معنایی نبی 360
علمی - پژوهشی

مبانی و ادله عقلی بسنده نبودن عقل  361
رساله سطح 3ب73.00در هدایت و سعادت انسان( 

رساله سطح 3ب70.92مبانی و ادله نقلی محدویت عقل / قلمرو عقل  362

مبانی، ادله و لوازم جهانی بودن 363
رساله سطح 4ب83.21دعوت حضرت رسول )صلی الل علیه و آله(

رساله سطح 3ب76.11مبدأ تشریع شریعت در تاریخ انسان 364

مقاله ب75.15مبنا و مبدأ صدور معجزه  365
علمی - پژوهشی

محدوده دعوت حضرت موسی و عیسی )علیهما  366
ب78.03السالم( برپایه قرآن و احادیث

رساله سطح 3 یا 
مقاله 

علمی - پژوهشی

مقاله علمی-الف88.26معارف راهنماشناختی در دعاهای حج* 367
ترویجی

معرفی کتاب های آسمانی گذشته غیر  368
رساله سطح 3ب73.14از تورات و انجیل 

رساله سطح 4ب80.07معنا و تعداد و ویژگی های پیامبران اولوالعزم  369

مقاله ب73.11معنا و شرایط تحقق استضعاف فکری 370
علمی - پژوهشی

معناشناسی و نسبت سنجی مفاهیم ناظر به دین  371
رساله سطح 3ب80.01)دین، شریعت، امت، منسک، منهاج ..(
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب73.22معناشناسی و نسبت سنجی مفاهیم ناظر به نبوت 372

مفاهیم ناظر به معجزه در متون دینی  373
رساله سطح 3ب75.41)آیه، بینه، سلطان....(

مقامات و قدرت معنوی پیامبر اکرم  374
رساله سطح 3الف85.62در قرآن کریم و کارکردهای کالمی آن

مقایسه پیش فرض های اثبات نبوت  375
رساله سطح 3ب73.85از منظر کالم امامیه و اشاعره 

مقایسه و تحلیل کالمی شیوه دعوت پیامبر  376
رساله سطح 3ب76.11در دوره مکی و مدنی

مقتضیات و الزمات دین همراه با قیم  377
رساله سطح 3ب78.04با دین بدون قیم

موارد تحریف در دین و کتاب یهود و مسیحیت  378
رساله سطح 4ب80.41از منظر قرآن

ب75.08نسبت معجزه با قوای نفسانی پیامبر 379
رساله سطح 3 یا 

مقاله 
علمی - پژوهشی

نقد شبهات جهانی نبودن دعوت  380
رساله سطح 3ب80.67حضرت رسول )ص ( 

نقد و بررسی اسفار اربعه مورد ادعای الهیجی  381
رساله سطح 3ب78.62در سیر نبوی

نقد و بررسی تعارض دوران فترت  382
مقاله الف90.01با لزوم وجود حجت در هر عصر

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی دیدگاه عبده  383
مقاله ب70.19در باب حقیقت وحی در تفسیر المنار

علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ نبوت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقد و بررسی رهیافت روانشناسانه  384
رساله سطح 3ب75.81به ضرورت بعثت

نقد و بررسی مدعای فقدان بستر نبوت  385
مقاله ج65.48در برخی جوامع ابتدایی 

علمی - پژوهشی

نقش تکامل تاریخی و بلوغ فکری بشر  386
رساله سطح 3ب73.05در تبیین ختم نبوت

مقاله الف90.00نقش علم غیب در زندگی انبیاء و اولیاء 387
علمی - پژوهشی

مقاله ب80.00نقش و کارکرد علم غیب در احکام شریعت 388
علمی - پژوهشی

نقش و کارکرد همراهان و همکاران پیامبران 389
رساله سطح 3ب76.12در دعوت و رسالت

وجوب تعظیم و اطاعت نبی، معیارها  390
مقاله علمی- الف92.15و شاخص ها*

ترویجی

رساله سطح 3ب81.00وجه اعجاز قرآن در روایات 391

رساله سطح 3ب81.13وجه اعجاز قرآن در قرآن  392

فصل چهارم: کالم سنتی/ امامت

کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب80.50ادله سلبی خالفت خلفا در آثار ابوالصالح حلبی 393
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4الف93.10ادله والیت تکوینی اولیا الهی در قرآن کریم 394

رساله سطح 3الف93.00ادله والیت تکوینی ائمه در منابع حدیثی متقدم 395

ارزیابی و تحلیل نقش مؤلفه های فرهنگی،  396
رساله سطح 3ب71.16سیاسی و اجتماعی جوامع در ظهور متمهدیان 

اسباب و عوامل کتمان نص  397
رساله سطح 4ب70.13بر امامت حضرت امیر )علیه السالم(

رساله سطح 3ب80.06استخراج احادیث نایاب تلخیص الشافی 398

رساله سطح 3ب80.00امامت نگاری امامیه در سده های 13 و 14 399

رساله سطح 3ب80.06امامت نگاری امامیه در سده های 11 و 12 400

رساله سطح 3ب80.14امامت نگاری امامیه در سده های متقدم 401

رساله سطح 3ب80.14امامت نگاری امامیه در سده های میانی 402

رساله سطح 3ب80.00امامت نگاری امامیه در عصر حاضر 403

امامت و اهلبیت )علیهم السالم(  404
رساله سطح 3الف85.17در احادیث جابر جعفی

امامت و اهلبیت )علیهم السالم(  405
رساله سطح 3الف85.06در احادیث یونس بن عبدالرحمن

امامت و اهلبیت )علیهم السالم(  406
رساله سطح 3ب82.16در تفاسیر کهن شیعی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

امامت و اهل بیت  407
رساله سطح 3الف86.01در احادیث امام جواد )علیه السالم(

رساله سطح 3الف85.00اوصاف وجودی امام از منظر زیارت جامعه کبیره 408

آثار و پیامدهای اجتماعی و کالمی ظهور  409
مقاله ب73.64متمهدیان در جامعه اسالمی

علمی - پژوهشی

آسیب شناسی ادعای مشاهده امام زمان  410
مقاله الف90.00در عصر غیبت و بازتاب های کالمی آن

علمی - پژوهشی

آسیب شناسی رویکردهای سطحی نگرانه  411
رساله سطح 3الف85.00و عاطفی به آموزه مهدویت

بازسازی بخش مفقود انساب االشراف بالذری  412
مقاله ب75.19با استفاده از تلخیص الشافی و منابع دیگر

علمی - ترویجی

بررسی افتراقات و اشتراکات سیر تطوری ادعای  413
مقاله ب80.00مدعیان دروغین 

علمی - پژوهشی

بررسی بحران های احتمالی مهدویت  414
مقاله الف90.00در آینده جهان اسالم

علمی - پژوهشی

بررسی جواز یا عدم جواز تقیه 415
مقاله ب81.01بر حضرت رسول )صلی الل علیه و آله(

علمی - پژوهشی

بررسی دیدگاه خوارج درباره امامت حضرت امیر  416
رساله سطح 3ب78.31)علیه السالم( پیش از ماجرای حکمیت

بررسی رویکردهای عامه در مواجهه  417
رساله سطح 4الف88.14با نصوص امامت

رساله سطح 4الف86.98بررسی شبهات امامت امام حسن )علیه السالم( 418

رساله سطح 4الف86.75بررسی شبهات امامت امام حسین )علیه السالم( 419
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی معانی و جواز یا عدم جواز اجتهاد برای  420
رساله سطح 4الف88.91امام معصوم )علیه السالم(

بررسی معنا و ادله واسطه فیض بودن ائمه  421
رساله سطح 3الف89.49)علیهم السالم( در احادیث الکافی

بررسی موضع فرق اسالمی درباره محاربان 422
رساله سطح 3ب83.24با امیرمؤمنان )علیه السالم(

بررسی و پاسخ به شبهات خوارج درباره شخصیت  423
رساله سطح 4ب80.06و امامت امیرمؤمنان )علیه السالم(

بررسی و نقد استداللهای قرآنی عامه  424
رساله سطح 4الف90.17بر خالفت خلفا

رساله سطح 4ب80.78بررسی و نقد سندی و متنی گزارش های سقیفه 425

تبیین ادله کفر محاربان 426
رساله سطح 4ب84.22با امیرمؤمنان )علیه السالم(

تبیین حجیت اجماع اهل بیت )علیهم السالم( 427
مقاله ب79.15با استدالل به حدیث ثقلین

علمی - پژوهشی

تبیین حکم قاعدین از یاری امیرمؤمنان )علیه  428
رساله سطح 3ب81.64السالم(

تبیین حکم منکران امامت امیرمؤمنان )علیه  429
رساله سطح 4الف85.14السالم( 

تبیین دالیل و شواهد نارضایتی  430
رساله سطح 3ب80.26حضرت امیر )علیه السالم( از عملکرد خلفا

تبیین ماهیت کالمی و فقهی  431
رساله سطح 4ب82.19قیام مسلمانان علیه عثمان

تبیین مشخصه های رفتای، مدیریتی و فکری  432
مقاله الف88.23نائبان عام در انسجام فکری تشیع

علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تبیین نحوه استدالل به حدیث غدیر برای  433
مقاله ب80.24ضرورت حضور همیشگی امام

علمی - پژوهشی

تبیین و استقصای اعتراضات و تظلمات حضرت  434
رساله سطح 4ب80.46امیر )علیه السالم( علیه خلفا

تبیین وحدت یا تعدد سنخ امامت در پیامبران و  435
مقاله ب78.02امامان

علمی - پژوهشی

تبیین همسانی ها و ناهمسانی های خالفت خلفا  436
رساله سطح 4الف88.36با حکومت معاویه

تحلیل اختالفات صحابه  437
رساله سطح 4الف85.47در مسائل و موضوعات دینی

رساله سطح 4ب82.36تحلیل اختالفات علمی و عملی خلیفه اول و دوم 438

تحلیل ادله سلب خالفت از خلیفه اول )موانع  439
رساله سطح 4الف87.15عقلی و نقلی خالفت خلیفه اول(

تحلیل ارتباط بیعت اجباری حضرت امیر )علیه  440
مقاله الف88.73السالم( با قضیه ارتداد عرب

علمی - پژوهشی

تحلیل ارتباط وجود آیات متشابه و مجمل  441
رساله سطح 4الف88.09در قرآن با ضرورت وجود امام

تحلیل اسباب و زمینه های گرایش به امامت  442
رساله سطح 3ب76.13اسماعیل بن امام صادق )علیه السالم(

تحلیل استحقاقی یا تفضلی بودن امامت از منظر  443
رساله سطح 4الف85.71منابع وحیانی و اندیشه متکلمان امامیه

تحلیل استنادها به حدیث  444
مقاله ب80.06» ان االئمه من قریش«

علمی - پژوهشی

تحلیل اشتراکات و افتراقات اقتدا به امام  445
رساله سطح 4ج68.14با دیگر گونه های اقتدا
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل اطالق کلمه و کلمات تامه  446
رساله سطح 3الف85.48به اهل بیت )علیهم السالم(

تحلیل پیش زمینه ها و دالیل صدور  447
مقاله ب83.18»کانت بیعة ابی بکر فلته ...«

علمی - پژوهشی

رساله سطح 4ب80.16تحلیل تمایزهای امام با امرا و قضات منصوب 448

تحلیل جایگاه سالم مولی حذیفه و ابوعبیده جراح  449
مقاله ب72.61نزد عمر بن خطاب

علمی - پژوهشی

450 
تحلیل چرایی و چگونگی همکاری کبار سلمان، 

مقداد و عمار با خلفا با وجود اعتراضات آنها 
بر خالفت ابوبکر

رساله سطح 4ب82.10

تحلیل چگونگی انتساب اموری  451
رساله سطح 4الف90.45مانند خلق و رزق به اهل بیت )علیهم السالم(

تحلیل چگونگی مراقبت امام  452
رساله سطح 4ب80.06از نقل و روایت راویان

رساله سطح 4ب84.01تحلیل چگونگی و شرایط تحقق والیت و تولی 453

454 
تحلیل چیستی و چگونگی شکل گیری 

»صحیفه« برخی منافقان 
برای تصرف خالفت حضرت امیر )علیه السالم(

رساله سطح 4ب75.13

455 
تحلیل دالیل انتخاب افرادی مانند خالد بن ولید 
و عمروبن عاص توسط حضرت رسول )ص ( 

برای فرماندهی جنگ
مقاله علمی – ب82.19

پژوهشی

مقاله ب77.02تحلیل دالیل پیش دستی انصار در معرفی خلیفه 456
علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل دالیل تأخر بیعت حضرت امیر )علیه  457
رساله سطح 4ب80.72السالم( با ابوبکر و پاسخ به شبهات در این زمینه

رساله سطح 4الف86.14تحلیل دالیل صلح امام حسن )علیه السالم( 458

تحلیل دالیل عدم استرداد فدک در زمان خالفت  459
رساله سطح 3الف88.01امیر )علیه السالم(

تحلیل دالیل و شواهد وجود توطئه پیشین برای  460
رساله سطح 4الف88.07منع خالفت از امیرمؤمنان )علیه السالم(

تحلیل دیدگاه غالت  461
مقاله ب70.18درباره شهادت امام حسین )علیه السالم(

علمی - پژوهشی

مقاله ب75.22تحلیل دیدگاه معتزله درباره تقیه امام و مردم 462
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب80.00تحلیل ذومراتب بودن یا نبودن تولی 463

رساله سطح 4الف90.44تحلیل رابطه تولی و تبری 464

تحلیل رابطه خطاپذیری امت  465
رساله سطح 4ب78.45با نیازمندی به امام معصوم

مقاله ب80.16تحلیل روابط ابوبکر و عمر در عهد خالفت ابوبکر 466
علمی - پژوهشی

تحلیل روابط امام حسن و امام حسین )علیهما  467
رساله سطح 3ب82.06السالم( با معاویه پس از مصالحه

تحلیل روابط امام حسین )علیه السالم(  468
رساله سطح 3ب80.19با معاویه در دوره امامت آن حضرت

تحلیل روش و رویکرد مدرسه کالمی بغداد  469
رساله سطح 3ب79.10به بحث مطاعن خلفا
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل رویکرد حسن بن سلیمان حلی  470
رساله سطح 3ب73.05در تبیین مقامات ائمه )علیهم السالم(

رساله سطح 4ب76.11تحلیل رویکرد فرق اسالمی به اختالفات صحابه 471

تحلیل رویکرد متکلمان امامیه  472
رساله سطح 4ب72.51در نقد حجیت اجماع در مسأله امامت

رساله سطح 3الف86.14تحلیل ساختار و محتوای زیارات وارث 473

رساله سطح 3ب75.46تحلیل ساختار و محتوای کالمی زیارت اربعین 474

تحلیل ساختار و محتوای کالمی زیارت جامعه  475
رساله سطح 3ب82.16ائمه المؤمنین )علیهم السالم(

رساله سطح 3ب82.01تحلیل ساختار و محتوای کالمی زیارت غدیر 476

رساله سطح 4ب79.42تحلیل شرایط علم آوری نصوص امامت 477

تحلیل شرایط و احکام تقیه  478
رساله سطح 4ب80.23حضرت امیر )علیه السالم( در روزگار خلفا

تحلیل شرایط ومقتضیات تقیه حضرت امیر )علیه  479
رساله سطح 4ب79.16السالم( در عهد خالفت آن حضرت

رساله سطح 4الف85.89تحلیل شرائط بهره مندی امت از امامت امام 480

تحلیل شیوه تعامل حضرت امیر )علیه السالم(  481
رساله سطح 3الف88.09با سیره و سنت شیخین در عهد خالفت خود

تحلیل شیوه های شناخت امام منصوص  482
رساله سطح 3ب80.10از طریق صفات او )علم و عصمت(
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3الف92.06تحلیل ضرورت معرفت امام از نظر احادیث 483

رساله سطح 3ب80.11تحلیل ظاهر و باطن در احادیث معرفت امام 484

تحلیل علت غایی بودن اهل بیت )علیهم السالم(  485
رساله سطح 3الف88.00از منظر اندیشمندان متأخر

تحلیل علت غایی بودن اهل بیت )علیهم السالم(  486
رساله سطح 3الف88.11از منظر اندیشمندان متقدم

تحلیل علت غایی بودن اهل بیت )علیهم السالم(  487
رساله سطح 3الف88.07از منظر روایات

تحلیل علت غایی بودن اهل بیت )علیهم السالم(  488
رساله سطح 3ب84.06از منظر شیخ احمد احسایی

رساله سطح 4ب80.61تحلیل قضیه رده و ارتباط آن با خالفت ابوبکر 489

تحلیل گستره امامت و ریاست امام از منظر  490
رساله سطح 4ب78.09متکلمان شیعه و عامه

رساله سطح 3الف85.16تحلیل گستره محبت امام 491

تحلیل گونه ها و دالیل تعامل  492
رساله سطح 4الف88.04حضرت امیر )علیه السالم( با خلفای نخستین

تحلیل مسأله حجیت قول و فعل امام  493
رساله سطح 4ب80.87در امور شرعی و عقلی

رساله سطح 3ب79.07تحلیل معنا و کاربردهای امامت در نصوص نبوی 494

رساله سطح 4ب75.13تحلیل معنا و متعلق افضلیت امام از امت  495
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب75.19تحلیل معنای اختیار نزد عامه 496
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب80.07تحلیل معنای محب غالی 497

رساله سطح 3الف85.09تحلیل معنای وجه الل بودن ائمه )علیهم السالم( 498

تحلیل موضع قبیله اسلم و بریده اسلمی 499
مقاله الف86.08در ترک بیعت با ابوبکر

علمی - پژوهشی

تحلیل موضع و رفتار حضرت امیر )علیه السالم(  500
رساله سطح 4الف88.13در اعتراض و قیام علیه عثمان در مراحل مختلف

تحلیل موقعیت یوشع بن 501
مقاله ب80.64نسبت به حضرت موسی )علیه السالم(

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب80.73تحلیل نحوه ارتباط مراتب تولی با یکدیگر 502

تحلیل نسبت کتاب و سنت با یکدیگر  503
رساله سطح 4الف89.16از منظر حدیث ثقلین 

رساله سطح 4ب82.17تحلیل نقش امام در حفظ شریعت و سنت نبوی 504

505 
تحلیل و ریشه یابی بحران ها و چالش های 

مهدویت در ادوار مختلف کالم امامیه 
و پیامدهای کالمی آن

رساله سطح 3ب82.61

تحلیل وجوه تساوی  506
رساله سطح 3ب80.16و تفاضل اهل بیت )علیهم السالم(

تحلیل وظیفه نایب منصوب امام  507
مقاله الف88.14در مسائل مستحدث

علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل وعاء مشیت الهی بودن  508
رساله سطح 4الف85.19قلوب ائمه )علیهم السالم(

جایگاه تفسیر و تأویل در احادیث تفسیری ناظر  509
رساله سطح 4الف90.51به امامت و اهلبیت )علیهم السالم(

رساله سطح 4الف89.06حجیت قول و فعل عترت بر اساس حدیث ثقلین 510

رساله سطح 3الف87.41حقیقت حب اهل بیت و نسبت آن با حب خدا 511

خلقت نوری اهل بیت )علیهم السالم( در متون  512
رساله سطح 4الف90.13حدیثی متقدم تا شیخ صدوق

خلقت نوری اهل بیت )علیهم السالم(  513
رساله سطح 4الف90.08در متون عامه

رساله سطح 3ب82.06دسته بندی محبان اهل بیت )علیهم السالم( 514

دیدگاه سید مرتضی و شیخ طوسی درباره  515
رساله سطح 3ب82.16مظلومیت حضرت فاطمه سالم الل علیها

رفتار شناسی حضرت رسول )صلی الل علیه و آله(  516
رساله سطح 4الف85.99با شیخین

مقاله ب78.34رفتار شناسی سعد بن عباده در ماجرای سقیفه 517
علمی - پژوهشی

روان شناسی قبیله قریش و نقش آن در سقیفه و  518
رساله سطح 4الف87.92خالفت

رویکردهای مختلف به مسئله تعیین وقت ظهور  519
رساله سطح 3الف90.00در عصر غیبت کبری و بازتاب های کالمی آن

رساله سطح 3الف90.20شاخصه های معرفت امام در احادیث الکافی 520
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

شبهات وجود نص بر امامت حضرت امیر )علیه  521
رساله سطح 4ب79.14السالم(

شناسایی نخستین پیشگامان در اسالم  522
رساله سطح 3ب81.14بر پایه منابع کهن فریقین

رساله سطح 3ب76.25شئون امامت از منظر زیارت جامعه کبیره 523

عوامل رویگردانی صحابه  524
رساله سطح 4ب82.29از امیرمؤمنان )علیه السالم(

رساله سطح 4الف90.29گستره والیت تکوینی ائمه از نظر منابع وحیانی 525

گونه شناسی تبری و چگونگی، شرایط  526
رساله سطح 4ب80.21و مراتب تحقق تبری

گونه شناسی داللی احادیث تفسیری ناظر  527
رساله سطح 4الف90.17به امامت و اهل بیت

گونه شناسی نصوص نبوی امامت حضرت امیر  528
رساله سطح 4ب79.05)علیه السالم(

گونه شناسی و شمارشناسی خودداری کنندگان 529
رساله سطح 3ب83.18از بیعت ابوبکر

رساله سطح 3ب74.15مباحث امامت و والیت در آثار فقهی سده اخیر 530

مباحث امامت و والیت  531
رساله سطح 3ب74.91در آثار فقهی سده سیزدهم

مبادی و مبانی والیت تکوینی 532
رساله سطح 4الف93.00اهل بیت )علیهم السالم(

معنا و ادله والیت تکوینی ائمه در اندیشه عالمان  533
رساله سطح 3ب82.51امامی متأخر )از قرن ده تا عصر حاضر(
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

معنا و ادله والیت تکوینی ائمه در اندیشه عالمان  534
رساله سطح 3ب81.16امامی متقدم )از قرن هفت تا ده(

معنا و ادله والیت تکوینی ائمه در اندیشه عالمان  535
رساله سطح 3ب80.06امامی متقدم )تا قرن شش(

رساله سطح 3ب80.16معناشناسی تبری و برائت 536

رساله سطح 3ب80.91معناشناسی تولی اهل بیت )علیهم السالم( 537

معناشناسی و شاخصه های والیت تکوینی 538
رساله سطح 3الف88.06در روایات مفضل بن عمر

معناشناسی و شاخصه های والیت تکوینی 539
رساله سطح 4الف90.42در منابع وحیانی

رساله سطح 3ب73.16مقامات ائمه در آثار حسن بن سلیمان حلی 540

مقایسه تطبیقی جایگاه و مستندات دینی  541
مقاله ب73.89متمهدیان در شیعه و اهل تسنن

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب78.06نقد ادعای امامت محمد حنفیه 542

مقاله ب83.06نقد و بررسی حدیث خیر الناس قرنی 543
علمی - پژوهشی

نقدهای محقق اردبیلی بر شبهات قوشچی 544
رساله سطح 3الف85.16در باب امامت

545 
ایمان به مالئکه در اندیشه امامیه با رویکرد پاسخ 
به شبهات وهابیت )فرو دست شمردن مالئکه 

نسبت به امامان از سوی شیعیان(*
مقاله علمی-ج66.79

پژوهشی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی-ب79.13پذیرش والیت امام علی )ع( از سوی پیامبران* 546
پژوهشی

رابطه هم ردیف دانستن امامان  547
مقاله علمی-ب84.06با مالئکه مقرب با غلو نسبت به ائمه *

پژوهشی

مقایسه دیدگاه امامیه و وهابیت  548
مقاله علمی-ج68.91در تفسیر آموزه قرآنی روایی بداء*

پژوهشی

مقاله علمی-ج60.02رابطه بداء و علم امام* 549
پژوهشی

مقاله علمی-ج57.15تبیین دلیل قرآنی مهدویت از نگاه شیعه* 550
پژوهشی

مقاله علمی-ج57.15تبیین دلیل روایی مهدویت از نگاه شیعه* 551
پژوهشی

مقاله علمی-ب74.09تبیین مهدویت شخصی از منظر کالم امامیه* 552
پژوهشی

ریشه یابی واژه مهدی و اطالق آن 553
مقاله علمی-الف88.16 بر موعود آخرالزمان*

پژوهشی

امکان سنجی اثبات وجود مامام مهدی  554
مقاله علمی-الف91.06با برهان نظام احسن* 

پژوهشی

بررسی موت اختیاری ائمه  555
مقاله علمی-ج67.16با رویکرد نقد شبهات وهابیت*

پژوهشی

تبیین کیفیت سازگاری نص  556
مقاله علمی-ب83.58بر امامان با علم به عدم تبعیت مردم از آنان*

پژوهشی

نقد شبهات داللت لیله المبیت 557
مقاله علمی-ج61.09بر فضیلت امام علی)ع(*

پژوهشی

نقد شبهات سندی  558
مقاله علمی-ب77.54و داللی احادیث رستگاری شیعیان امام علی )ع(*

پژوهشی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفاوت یا اتحاد جیش الکعبه با سپاه سفیاني  559
مقاله علمی-ب76.31در روایات اسالمي*

پژوهشی

مکان ظهور امام مهدي از منظر روایات و فرق  560
مقاله علمی-ب80.02اسالمی و بازتاب های کالمی آن*

پژوهشی

561 
تبیین اولین حاضران در کنار امام مهدی در 

مسجدالحرام به هنگام آغاز قیام 
و بازتاب های کالمی آن*

مقاله علمی-ب72.13
پژوهشی

تعامل امام مهدي با افراد و اماکن  562
مقاله علمی-ج63.98در سرزمین وحي*

پژوهشی

کارآیی اوصاف ذکر شده درمنابع شیعی  563
مقاله علمی- الف90.71برای شناخت امام مهدی*

ترویجی

تبیین کیفیت و چرایی رشد غیر عادی امام زمان  564
مقاله علمی- الف88.05با رویکرد نقد شبهات*

ترویجی

مقاله علمی- الف92.12نقش اتهام لعن و سب صحابه در تکفیر شیعیان* 565
ترویجی

مالقات)پیوند( و تجدید عهد با امام)ع(  566
مقاله علمی- الف88.71شرط تمامیت حج*

ترویجی

مقاله علمی- ب80.12بررسی تطبیقی فضلیت کعبه و اهل بیت)ع(* 567
ترویجی

فضائل امیرمؤمنان )ع(  568
مقاله علمی- ج59.30مرتبط با کعبه و شهر مکه*

ترویجی

نقد شبهات وهابیت درباره  569
مقاله علمی- الف93.18عدم دفاع ائمه از اسالم*

ترویجی

نقد شبهات وهابیت درباره بغض و عداوت شیعه  570
مقاله علمی- الف88.17با اهل سنت*

ترویجی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی- الف89.18مقصدشناسي اولین حرکت امام مهدي از مکه* 571
ترویجی

جایگاه اهل بیت )ع( از منظر  572
رساله سطح 3ب79.16مسلمانان و وهابیان*

ارزیابی شبهات وهابیت  573
رساله سطح 3ب76.03بر لوازم محبت اهل بیت )ع(*

تبیین کیفیت داللت برهان لطف  574
رساله سطح 3الف89.19بر وجود امام مهدی*

نقد شبهات وهابیت  575
رساله سطح 4ب79.09در خصوص والیت تکوینی اهل بیت)ع(*

تبیین امامت امامان اثنی عشر)ع(  576
رساله سطح 3الف88.06از منابع اهل سّنت و کارکردهای کالمی آن*

رساله سطح 3ب72.12مسائل اعتقادی در دعای عرفه امام حسین )ع(* 577

رساله سطح 3ب72.12مسائل اعتقادی در دعای عرفه امام سجاد )ع(* 578

نقد دیدگاه های نادرست درباره  579
کتابالف86.15منشأ اندیشه مهدویت*

تبیین رابطه امامت و اکمال دین 580
رساله سطح 3ب77.09 با رویکرد نقد شبهات وهابیت*

ارزیابی دیدگاه وهابیت  581
رساله سطح 3الف89.07در انکار تبیین و تفسیر دین توسط ائمه*

ارزیابی شبهات وهابیت در ناظر و شاهد اعمال  582
رساله سطح 3الف91.16بودن امامان و عرضه اعمال بر ایشان*

عالئم و حوادث آخر الزمان در سرزمین وحي و  583
رساله سطح 3الف93.07نقد تطبیق هاي صورت گرفته*
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

دیدگاه امامیه نسبت به کتاب های منسوب و  584
کتابب81.09موجود در نزد امامان*

دیدگاه امامیه نسبت به ایمان به کتب آسمانی  585
کتابالف88.06با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت*

تبیین کیفیت سازگاری عصمت ائمه  586
کتابالف86.39و تفاوت در رفتار آنان*

کتابب73.05نقد آسیب های ادعایی درباره اندیشه مهدویت* 587

کتابج61.08نقد شبهات درباره نام و کنیه امام مهدی* 588

کتابالف89.04نقد شبهات درباره خاندان امام مهدی* 589

خاستگاه و ماهیت شیعه  590
کتابب72.19از نگاه عالمان بزرگ اهل سنت*

اصطالح نامه تقریب  591
کتابج64.88)ضرورت، چیستی، محورها و اصطالحات(*

کتابالف96.04تحلیلی از فرایند تقابل وهابیت با شیعه* 592

ارزیابی ادعاهای وهابیت در محبت به اهل بیت  593
کتابب81.01)علیهم السالم( و تطبیق آن بر رفتار آنها*

کتابج66.17ارزیابی اتهام وهابیت به شیعه در پرستش اولیاء* 594

کتابب76.19نواقض اسالم از نظر وهابیت و اهل سنت* 595

منزلت و حقوق اهل بیت)ع(  596
کتابالف94.18از دیدگاه کتاب و سّنت با رویکرد نقد وهابیت*



95  ................................................................................................. اولویت هیی رژوهتی کالم شاعه  

کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی و تحلیل شبهات وهابیت 597
مقاله علمی-ب71.06 بر داللت آیه تطهیر*

تخصصی

مقاله علمی-ب83.06ارزیابی شبهه مرجئی بودن امامیه*  598
تخصصی

بازتاب های کالمی دیدگاه های مختلف  599
رساله سطح 3الف88.01در تعیین گستره علم امام

بررسی امکان و تعیین مدل قرائت رسمی  600
مقاله الف93.07و اصلی از قیام امام حسین )علیه السالم(

علمی - پژوهشی

مقاله الف85.00بررسی امکان و سیر تطور بیعت امامان با حاکمان 601
علمی - پژوهشی

بررسی انگاره تأثیرپذری شیعه امامیه از زیدیه  602
مقاله ب82.36در مسئله امر به معروف و قیام به سیف

علمی - پژوهشی

بررسی انگاره تأثیرپذیری شیعه امامیه  603
مقاله ب80.00از زیدیه در مسئله امامت

علمی - پژوهشی

بررسی تطبیقی عصمت انبیاء از منظر عالمه حلی  604
رساله سطح 3الف88.63ابن تیمیه و کشف لوازم کالمی آن

بررسی نسبت میان فلسفه امامت و مشروعیت  605
مقاله ب80.00امامت از دیدگاه متکلمان امامیه و اهل تسنن

علمی - پژوهشی

تأثیر پیش فرض ها در مطالعات عاشورا  606
مقاله الف90.00 و پیامدهای کالمی آن

علمی - پژوهشی

تبیین کیفیت تأثیرگذاری عوامل اقتصادی در  607
مقاله الف90.00سطح بندی ارتباط امامان با شیعیان در هر منطقه

علمی - پژوهشی

تبیین کیفیت تأثیرگذاری عوامل سیاسی در  608
مقاله ب77.90سطح بندی ارتباط امامان با شیعیان در هر منطقه

علمی - پژوهشی

تبیین کیفیت تأثیرگذاری عوامل فرهنگی در  609
مقاله الف89.06سطح بندی ارتباط امامان با شیعیان در هر منطقه

علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

610 
تبیین میزان تأثیرگذاری آموزه مهدویت 

در تغییر نگرش از امامت در فرقه های غیر شیعی 
با بررسی موردی در اباضیه

رساله سطح 3ب78.03

611 
تبیین میزان تأثیرگذاری اندیشه حیات امام 

زمان)عج( با بدن هورقلیایی 
بر اندیشه رکن رابع شیخیه کرمانی

مقاله ب77.18
علمی - پژوهشی

612 
تبیین میزان تأثیرگذاری اندیشه حیات امام زمان 
عج الل با بدن هورقلیایی بر اندیشه ظهورات 

متمادی محمد علی باب
مقاله ب72.15

علمی - پژوهشی

613 
تبیین میزان تأثیرگذاری اندیشه حیات 
امام زمان )عج الل( با بدن هورقلیایی 

بر اندیشه من یظهر اللهی میرزا حسینعلی نوری
مقاله ب80.00

علمی - پژوهشی

تحلیل نقش و تعامل کالم و تاریخ  614
رساله سطح 3الف90.00در مطالعات عاشورا

615 
تحلیل و ارزیابی ادله فخر رازی 

در اثبات حقانیت ابوبکر در خالفت و افضلیت وی 
از امیرالمؤمنین )علیه السالم(

مقاله ب80.00
علمی - پژوهشی

مقاله ب75.00عرضه دیدگاه عدالت صحابه به سیره صحابه 616
علمی - پژوهشی

کارگزاران و داعیان مشهور سازمان دعوت  617
مقاله ترویجیب70.00اسماعیلیه

کشف لوازم کالمی نظام امامت پژوهی مدارس  618
رساله سطح 3ب77.16مختلف کالمی

619 
کشف و استخراج عوامل مؤثر 

در تفاوت کمی و کیفی روایات هر یک 
از امامان معصوم )علیهم السالم(

رساله سطح 3الف90.00
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کالم سنتی/ امامت
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقایسه تطبیقی سنت ها و شیوه های عزاداری در  620
مقاله الف85.00دوران معاصر با دوره عصر حضور و غیبت صغری

علمی - پژوهشی

مقاله الف85.00گونه شناسی اختالفات بین ائمه و دیگر علویان 621
علمی - پژوهشی

گونه شناسی دیدگاه های مختلف روایان  622
رساله سطح 3الف90.00و اصحاب ائمه )علیهم السالم( در زمینه علم امام 

فصل پنجم: کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3الف86.13ادله خلود کفار در جهنم  623

رساله سطح 3الف87.29ادله ضروری دین بودن معاد جسمانی 624

رساله سطح 3ب72.08ارزیابی ادله مجرد یا مادی بودن نفس 625

ارزیابی انگاره ضرورت وجود شیاطین و کافران  626
رساله سطح 3ب76.14و گناهکاران برای آبادانی دنیا

ارزیابی تاریخی کالمی از نظریه خورشید محوری  627
مقاله الف89.16)مصرگرایی( در نظریه اشاعه گرایی

علمی - پژوهشی

ارزیابی تفاسیر مختلف از نامه اعمال  628
مقاله ب75.00و کتابت اعمال و بازتاب های کالمی آن

علمی - پژوهشی

ارزیابی تقریرهای مختلف از نقش بدن در  629
رساله سطح 3ب82.33شکل گیری هویت انسان و بازتاب های کالمی آن



98 .................................................................................................  تای ژومل اولویت هیی رژوهتی

کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ارزیابی تقریرهای مختلف متکلمان  630
رساله سطح 3ب74.03از مؤلفه های اعتقاد به معاد

بازتاب های کالمی تقیسم نفوس به کامل،  631
رساله سطح 3ب76.10متوسط و ناقص در عالم آخرت

مقاله ب80.00ارزیابی دیدگاه عالم متوسط دانستن جهان آخرت 632
علمی - پژوهشی

633 
ارزیابی رویکرد فالسفه در تقسیم حیات انسان 

)نباتی، حیوانی، نطقی و قدسی( 
و تبیین کیفیت آن )اخروی یا دنیوی(

رساله سطح 3ب72.18

ارزیابی کالمی از جایگاه مفهوم دایره فرهنگی  634
مقاله ب70.00در انسان شناسی

علمی - پژوهشی

635 
ارزیابی کالمی از ساختار نیازها و تأثیرآن 

در شکل گیری نهادها 
در جامعه انسانی بر اساس نظریه کارکردگرایی

مقاله ب71.44
علمی - پژوهشی

ارزیابی کالمی از مؤلفه های مؤثر  636
مقاله ب80.00در نظریه اشاعه گرایی

علمی - پژوهشی

مقاله ب73.03ارزیابی کالمی نظریه انسان شناسی اجتماعی 637
علمی - پژوهشی

مقاله ب72.16ارزیابی کالمی نظریه انسان شناسی اقتصادی  638
علمی - پژوهشی

ارزیابی کالمی نظریه محیط شناسی  639
مقاله ب75.00در انسان شناسی

علمی - پژوهشی

مقاله ب70.00ارزیابی مبانی و ادله تقسیم سه گانه عوالم  640
علمی - پژوهشی

ارزیابی مستندات قرآنی معاد روحانی  641
رساله سطح 3ب83.01با تأکید بر ادله مالصدرا 



99  ................................................................................................. اولویت هیی رژوهتی کالم شاعه  

کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

اشتراکات و اختالفات دنیا و آخرت  642
رساله سطح 3ب80.00و کارکردهای کالمی آن

امکان سنجی انتقال حسنه و سیئه  643
مقاله ب76.13در قیامت و بازتاب های کالمی آن

علمی - پژوهشی

مقاله ب73.11امکان سنجی رخ دادن عدم بر موجود 644
علمی - پژوهشی

 امکان سنجی وجود عبادت  645
مقاله ب71.22بدون رنج و مشقت در بهشت 

علمی - پژوهشی

بازتاب های انسان شناختی تحقیقات نوین 646
مقاله ب76.55باستان شناختی انسانی

علمی - پژوهشی

بازتاب های انسان شناختی تقریرهای مختلف 647
مقاله ب80.00از سیر تطور فرهنگی جوامع انسانی

علمی - پژوهشی

بازتاب های انسان شناختی تقریرهای مختلف 648
مقاله ب74.09از سیر تطور نظام خویشاوندی در جوامع انسانی

علمی - پژوهشی

بازتاب های انسان شناختی تقریرهای مختلف 649
مقاله ج60.00از منشا اختالفات ظاهری و نژادی انسان ها

علمی - پژوهشی

بازتاب های انسان شناختی سیر تطور زبان  650
مقاله ب70.00در جوامع انسانی

علمی - پژوهشی

بازتاب های کالمی تفاسیرهای مختلف از  651
مقاله ب70.00نفخ صور 

علمی - پژوهشی

بازتاب های کالمی شبهات ناظر به  652
مقاله ب72.03مکان بهشت و جهنم فعلی

علمی - پژوهشی

مقاله الف86.12بازتاب های کالمی مقوله معرفت نفس 653
علمی - پژوهشی

مقاله ب79.44بازتاب های کالمی نظریه انسان شناسی شناختی 654
علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازتاب های انسان شناختی تقریرهای مختلف از  655
مقاله ج65.00سیر تطور نظام اقتصادی جوامع انسانی

علمی - پژوهشی

بازتاب های کالمی دیدگاه های مختلف از  656
رساله سطح 3ج65.00وجودی یا عدمی بودن مرگ

رساله سطح 3ب74.16باور به رستاخیز در ادیان و آئین های غیر توحیدی 657

بررسی انتقادی اصول و مبانی فلسفی  658
رساله سطح 4ب82.03مالصدرا در تحلیل معاد

بررسی انگاره تعارض سنخیت علت و معلول با  659
مقاله الف88.13امکان عذاب نفس از منشات خود

علمی - پژوهشی

بررسی دالیل استحقاقی یا تفضلی بودن  660
رساله سطح 3ب78.14سقوط عقاب پس از توبه 

بررسی دیدگاه اختصاص نفس ناطقه  661
مقاله ب76.16به برخی افراد

علمی - پژوهشی

بررسی دیدگاه صعود و تکامل بدن  662
مقاله ب75.00در آخرت و رسیدن به روح

علمی - پژوهشی

بررسی دیدگاه مالصدرا درباره تعلق عذاب 663
رساله سطح 3ب84.26به نفس حیوانی و نه نفس ناطقه 

رساله سطح 3الف86.00بررسی رابطه وجودی عالم آخرت با عالم دنیا 664

بررسی راه های )عقلی یا نقلی ( آگاهی از 665
مقاله ب71.08دائمی بودن ثواب و عقاب )خلود(

علمی - پژوهشی

بررسی ضروری بودن معاد جسمانی  666
رساله سطح 3ب83.18در ادیان توحیدی 

بررسی مبانی و ادله استحقاقی  667
رساله سطح 3ب72.12یا تفضلی بودن ثواب بر طاعات



101  ................................................................................................. اولویت هیی رژوهتی کالم شاعه  

کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4الف86.29بررسی نظریه وجود آخرت در باطن عالم 668

 بررسی همسانی ها و ناهمسانی های بهشت آدم  669
مقاله ب70.01و حوا )علیهما السالم( با بهشت اخروی

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب80.36تبیین اتفاق فرق اسالمی بر معاد جسمانی  670

تبیین بازتاب های انسان شناختی روش دروکیم در  671
مقاله ج59.06ارائه مفهوم شئی کردن پدیده مورد مطالعه

علمی - پژوهشی

672 
تبیین چگونگی سازگاری میان تجسم اعمال 
با عاقبت به خیر شدن افراد دارای اعمال بد و 
عاقبت به شر شدن افراد دارای اعمال خوب

مقاله ب80.00
علمی - پژوهشی

تبیین میزان و کیفیت تأثیرپذیری داروین از  673
مقاله ب80.00نظریات اقتصادی در نظریه تطور

علمی - پژوهشی

مقاله ب70.00تحقیق هویت قبر 674
علمی - پژوهشی

 تحلیل آثار و کارکردهای شفاعت 675
رساله سطح 3ب75.20از منظر کالم فرق و متون وحیانی

تحلیل احادیث وضعیت ارواح  676
رساله سطح 3ب72.11در عالم برزخ و کارکردهای کالمی آن

تحلیل ادله موافقان و مخالفان  677
رساله سطح 3ب76.01وجود فعلی بهشت و جهنم

تحلیل ارتباط آیه هو االول و اآلخر  678
مقاله علمی  ب73.61به بحث فنای عالم 

پژوهشی

تحلیل اسباب و موانع سکرات مرگ  679
رساله سطح 3ب72.64نسبت به مؤمن و کافر
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب72.05تحلیل اسباب و موانع عذاب قبر  680
علمی - پژوهشی

تحلیل پاسخ های ممکن و موجود به شبهه 681
رساله سطح 3ب81.41آکل و ماکول و چاق و الغر

تحلیل تطور دیدگاه متکلمان امامیه از  682
رساله سطح 3ب71.33نسبی یا مطلق بودن گناهان کبیره و صغیره

مقاله ب76.22تحلیل تقریرهای مختلف از مفهوم اعاده معدوم 683
علمی - پژوهشی

مقاله ب72.81تحلیل جایگاه اعتقادی سوال و عذاب قبر  684
علمی - پژوهشی

تحلیل چگونگی و دالیل حضور پیامبر و ائمه  685
رساله سطح 3ب76.09)علیهم السالم( بر بالین محتضر 

مقاله ب75.00تحلیل دالیل عقلی جسمانی بودن معاد 686
علمی - پژوهشی

 تحلیل دالیل عقلی و نقلی انقطاع تکلیف  687
مقاله ب72.03در آخرت

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب80.00تحلیل رابطه گناه با کیفر  688

تحلیل رابطه وجود فعلی بهشت و جهنم  689
رساله سطح 3ب76.03با تجسم اعمال

مقاله ب74.96تحلیل سه دیوان بنده در روز قیامت  690
علمی - ترویجی

تحلیل شیوه ها و اسباب اتمام حجت خدا  691
مقاله ب75.00بر بندگان در روی قیامت 

علمی - ترویجی

مقاله ب76.02تحلیل عدم کفایت عقاب در برزخ برای کافران  692
علمی - پژوهشی
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل عوامل مؤثر در رفع عقاب از منظر  693
رساله سطح 3ب81.09کالم اسالمی، آیات و روایات

رساله سطح 3ب73.13تحلیل کالمی آیه نفخ روح  694

تحلیل مبانی و ادله ضرورت بازگشت بدن  695
رساله سطح 3ب74.16عنصری دنیوی در معاد

تحلیل مبانی و مصادیق تداوم ثواب و عقاب  696
رساله سطح 3ب70.00پس از مرگ و نقد شبهات

تحلیل معناشناختی و کارکردشناختی نام های  697
رساله سطح 3ب72.23قرآن کریم

تحلیل مفاهیم و تعابیر دینی  698
مقاله ب73.60ناظر به زنده شدن مردگان )احیای موتی(

علمی - پژوهشی

تحلیل مقامات و اختیارات حضرت رسول و  699
 رساله سطح 3ب80.00امیرمؤمنان )علیهما السالم( در مواقف قیامت

تحلیل مقایسه ای شرایط تعلق ثواب و عقاب بر  700
رساله سطح 3ب74.66افعال در کالم و متون دینی 

تحلیل مقایسه سرنوشت بدن پس از مرگ از  701
رساله سطح 3 ب76.44منظر ایات و روایات و آراء متکلمان و فیلسوفان

مقاله ب72.66تحلیل نظریه قیامت صغری و سیر پیدایش آن  702
علمی - پژوهشی

تحلیل نقش انقیاد و تسلیم و تمرد و تجری  703
مقاله ب75.00در تحقق ثواب و عقاب

علمی - پژوهشی

تحلیل نقش تبیین های نامناسب از معاد  704
مقاله ب79.11در پیدایش افکار انحرافی همچون تناسخ

علمی - پژوهشی

تحلیل و ارزیابی رویکردهای مختلف به  705
رساله سطح 3ب80.00ساخت های وجودی انسان
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تحلیل و ارزیابی کالمی از دیدگاه ساختارگرایان  706
مقاله ب80.00در تحلیل کارکرد اسطوره شناسی در انسان شناسی 

علمی - پژوهشی

707 
تحلیل و ارزیابی کالمی از دیدگاه ساختارگرایان 

در تحلیل کارکرد نظام خویشاوندی 
در انسان شناسی

مقاله ب80.00
علمی - پژوهشی

تحلیل و ارزیابی کالمی  708
مقاله الف86.62از مؤلفه های مختلف داروینیسم اجتماعی

علمی - پژوهشی

تحلیل و ارزیابی کیفیت تأثیرگذاری نظریه  709
مقاله ب81.16تطورگرایی زیستی بر تکامل گرایی اجتماعی

علمی - پژوهشی

تحلیل و ارزیابی کیفیت تبدیل خصوصیت  710
مقاله ج57.13اکتسابی به موروثی در نظریه تطورگرایی

علمی - پژوهشی

711 
تحلیل و ریشه یابی اختالف متکلمان عدلیه

 در عقلی یا نقلی بودن وجوب معاد 
برای سطوح مختلف 

مقاله ب73.88
علمی - پژوهشی

تحلیل و گونه شناسی شبهات منکران معاد  712
رساله سطح 3ب83.09جسمانی و پاسخ به آنها 

تحلیل و گونه شناسی نشانه های قیامت  713
رساله سطح 3ب75.00)اشراط الساعة (

تحلیل وضعیت روح پس از مفارقت بدن در عالم  714
رساله سطح 3ب71.62برزخ

تقریرهای مختلف از آیات ناظر به عود، بدء انسان  715
رساله سطح 3ب74.45و خلق و کارکردهای کالمی آن

تقریرهای مختلف از حشر غیر انسان  716
رساله سطح 3ب70.00در قیامت و بازتاب های کالمی آن 

جایگاه استناد به نقل در مباحث عقلی معاد  717
رساله سطح 3ب76.42در متون کالمی امامیه 
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

جایگاه باور به عالم ذر وطینت و ارواح  718
رساله سطح 3ب80.00در تحلیل معاد

رساله سطح 3ب75.00جایگاه عقل و نقل در مباحث کالمی معاد 719

جایگاه و کارکرد آموزه اجزای اصلیه  720
رساله سطح 3ب79.02در تحلیل معاد جسمانی 

چالش های پیش روی انسان شناسی  721
مقاله ب70.00در عصر پسامدرن

علمی - پژوهشی

چالش های پیش روی انسان شناسی دینی 722
رساله سطح 3ب76.11در مواجهه با انسان شناسی تجربی

چالش های کالمی نظریه اشاعه گرایی در  723
مقاله ب82.11انسان شناسی فرهنگی اجتماعی

علمی - پژوهشی

چالش های کالمی نظریه فمینیستی و جنسیت  724
مقاله ب71.15در انسان شناسی

علمی - پژوهشی

چالش های کالمی نظریه کارکردگرایی 725
مقاله ب80.00در انسان شناسی فرهنگی اجتماعی

علمی - پژوهشی

چالش های کالمی نظریه ماتریالیسم فرهنگی 726
مقاله ج61.02در انسان شناسی

علمی - پژوهشی

چالش های کالمی نظریه مکتب فرهنگ و  727
مقاله ب75.00شخصیت در انسان شناسی

علمی - پژوهشی

مقاله ب72.44چگونگی پرده پوشی بر اعمال پس از توبه نصوح 728
علمی - ترویجی

چگونگی توفی نفوس توسط  729
رساله سطح 3ب70.00ملک الموت و فرشتگان همکار

رساله سطح 3ب78.29چیستی و چگونگی کتابت اعمال  730
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب71.83چیستی وجدان حضوری اعمال 731
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ج62.03حقیقت صراط و ارتباط صراط دنیا و آخرت  732

مقاله ب82.29دالیل تأویل ناپذیری ادله نقلی معاد جسمانی 733
علمی - پژوهشی

دالیل عقلی و نقلی دائمی نبودن عذاب فاسق با  734
رساله سطح 3ب72.02رویکرد انتقادی به دیدگاه وعیدیه

دیدگاه متکلمان فرق اسالمی درباره استحقاقی  735
مقاله ب70.00بودن تعلق عقاب بر معصیت

علمی - پژوهشی

رابطه ساحت های مختلف وجودی انسان با  736
رساله سطح 3الف87.02یکدیگر

راه حل های رفع تعارض تجسم اعمال با  737
مقاله الف88.45قراردادی بودن کیفر اعمال

علمی - پژوهشی

روش شناسی رویکرد مالصدرا  738
رساله سطح 4ب72.41به آیات و روایات ناظر به معاد

رساله سطح 3ب75.00روش های اثبات معاد جسمانی در متون وحیانی 739

رویکردهای مختلف به اقسام و دایره افراد  740
رساله سطح 3ب76.61مشمول حساب در قیامت

رویکردهای مختلف به مجرد یا قائم به نفس  741
رساله سطح 3ب75.00بودن صور اخروی و بازتاب های کالمی آن 

رویکردهای مختلف در تقریر حکمت پاداش و  742
رساله سطح 3ب80.00کیفر اخروی و بازتاب های کالمی آن 

ریشه یابی علل اشتراک و افتراق مباحث  743
رساله سطح 3ب72.91انسان شناختی اسالمی و هندوئی



107  ................................................................................................ اولویت هیی رژوهتی کالم شاعه  

کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

سیر تاریخی تحول دیدگاه امامیه  744
رساله سطح 3ب73.01در باب موافات به عنوان شرط تعلق ثواب

شاخص ها و مالک های تعیین عوامل مختلف  745
مقاله ب80.00در ارزش گذاری اعمال انسان

علمی - پژوهشی

عناوین استحقاقی برای افعال اختیاری 746
رساله سطح 3ب71.09از منظر کالم و ارزیابی آنها بر پایه متون دینی 

رساله سطح 3ب82.10قلمرو شمول خلود نسبت به اقسام کفار 747

کارکرد، تحلیل معنا و سیر تاریخی نظریه عالم  748
رساله سطح 3ب70.00مثال در مسائل معاد

مقاله ب75.00کارکردهای کالمی سوال از رسوالن در قیامت 749
علمی - ترویجی

 گونه شماسی رابطه و عالقه نفس به بدن و  750
مقاله ب70.00بازیاب های کالمی آن

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب75.00گونه شناسی جزاء در آخرت بر پایه متون دینی 751

گونه شناسی پاسخ های قرآن  752
مقاله ب73.52بر شبهات منکران معاد

علمی - ترویجی

گونه شناسی تفاسیر ناظر به زنده شدن دوباره  753
رساله سطح 3ب72.14مردگان و تأثیر آن بر معاد جسمانی

گونه شناسی سعادت و شقاوت در آخرت  754
رساله سطح 3ب71.06از منظر فالسفه اسالمی

گونه شناسی مبانی و ادله پاسخ به شبهه  755
رساله سطح 3ب72.81آکل و ماکول

مبانی و مقدمات جهان شناختی  756
رساله سطح 4ب83.03و انسان شناختی معاد جسمانی 
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی-الف88.26معارف فرجام شناختی در دعاهای حج* 757
ترویجی

مقاله ب71.01معنا شناسی و تحلیل عقبات قیامت  758
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب80.00معناشناسی روح در قرآن و روایات  759

رساله سطح 3ب80.00معناشناسی نفس در قرآن و روایات 760

رساله سطح 4ب72.16معنی احباط نسبت به اعمال و افراد مختلف  761

رساله سطح 3ب73.19مفهوم شناسی لقاء الل و تعابیر همسان 762

مقایسه معنای فنای عالم از منظر متکلمان، فرق  763
رساله سطح 3ب78.10مختلف اسالمی و بازتاب های کالمی آن

مقایسه و تحلیل افتراقات و اشتراکات  764
رساله سطح 3ب76.11رویکردهای انسان شناسی فلسفی، عرفانی و دینی

میزان و کیفیت دخالت بدن  765
مقاله ب72.03در ادراک ثواب و عقاب 

علمی - پژوهشی

مقاله ب72.52نسبت حساب با میزان  766
علمی - ترویجی

مقاله ب70.00نسبت سنجی انتقال روح به بدن مثالی با تناسخ 767
علمی - پژوهشی

مقاله ب81.96نسبت عالم برزخ با قیامت از دیدگاه فالسفه 768
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3الف86.07نقد انگاره تناسخ )مبانی، ادله و آثار( 769
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب71.05نقد بررسی دیدگاه معتزله در باب تحابط  770
علمی - پژوهشی

نقد و بررسی آراء متکلمان اهل تسنن  771
رساله سطح 3ب83.28در موضوع حیات برزخی

772 
نقد و بررسی تحلیل های مختلف 

از عینیت صوری بدن دنیوی و اخروی 
و بازتاب های کالمی آن

رساله سطح 3الف87.42

نقد و بررسی دیدگاه حرکت تکاملی  773
مقاله ب82.01و عبادت ذاتی انسان ها

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی دیدگاه عدم ناپذیری عالم  774
مقاله ب71.63)مبانی، لوازم و آثار(

علمی - پژوهشی

مقاله ب75.00نقد و بررسی دیدگاه کثرت نوع انسان در عالم 775
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب80.00نقد و بررسی دیدگاه مالصدرا درباره صراط  776

نقد و بررسی شبهات ناظر به مبانی و مصادیق  777
رساله سطح 3ب70.00تداوم ثواب و عقاب پس از مرگ 

نقد و بررسی شواهد انسان شناختی دیدگاه  778
مقاله الف95.00تأثیرگذاری ترس در پیدایش دین

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی قبور چهارگانه حیات انسان  779
مقاله ب70.00از نظر صدرا 

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی لوازم انسان شناختی دیدگاه فروید در  780
مقاله ب81.06منشا دین با تأکید بر نظریه عقده ادیپ

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی لوازم انسان شناختی رویکرد  781
رساله سطح 3ب82.15تکامل گرایی اجتماعی از منظر آیات و روایات
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقد و بررسی لوازم انسان شناختی فرهنگی نظریه  782
مقاله ب83.16ادوار تایلر در منشاء دین

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب73.18نقد و بررسی معاد مثالی فلسفه اشراق 783

مقاله ب72.06نقد و بررسی مفهوم بعث از دیدگاه مالصدرا 784
علمی - پژوهشی

نقد و بررسی نظریه حرکت انسان در قوس نزول  785
رساله سطح 3ب73.90و صعود و تحلیل معاد بر پایه آن 

نقد و بررسی نظریه سه گانه بودن بهشت و جهنم  786
مقاله ب80.00شامل حقیقت کلی، مثال کلی و مظاهر جزئی 

علمی - پژوهشی

مقاله ب72.21نقش فعلیت نفس در تحقق مرگ 787
علمی - پژوهشی

نقش فهم چگونگی آفرینش جهان  788
رساله سطح 3ب80.00در تحلیل معاد 

نقش مبانی مختلف در تبیین رابطه بهشت و  789
رساله سطح 3الف97.01جهنم با اعمال جوارجی و جوانحی

790 

نقش مبنای تجسم اعمال در تعیین گستره 
محشور شوندگان در قیامت 

)اختصاص به مکلفان یا عمومیت حتی نسبت به 
سفهاء و مجانین و اطفال(

مقاله الف90.00
علمی - پژوهشی

نقش مسائل مختلف اعتقادی پیرامون قلمرو معاد  791
رساله سطح 3ب80.00در شکل گیری آموزه اعتقادی معاد

نقش و میزان تأثیر وراثت در مباحث  792
مقاله ب70.00انسان شناسی از منظر آیات و روایات

علمی - پژوهشی

مقاله ب72.14وضعیت بدهکاران در قیامت  793
علمی - ترویجی
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کالم سنتی/ معاد و انسان شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب72.03ویژگی های زمین محشر 794

بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی دو نظام  795
رساله سطح 4الف86.01الهیاتی امامیه و سلفیه و بازتاب های کالمی آن

مقاله علمی-ج59.06تبیین رابطه ثواب اخروی با ایمان و اسالم* 796
پژوهشی

ریشه یابی علل اشتراک و افتراق مباحث  797
رساله سطح 3ب81.16فرجام شناختی اسالمی و هندوئی

فصل هفتم: کالم جدید
کالم جدید

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب77.16ارزیابی انگاره بی نیازی اخالق از دین 798
علمی - پژوهشی

مقاله ب80.00ارزیابی برهان اجتماعی عام در اثبات وجود خدا 799
علمی - پژوهشی

ارزیابی تقریرات و نقدهای مختلف از برهان نظم  800
رساله سطح 3الف95.00در کالم اسالمی و الهیات غربی

مقاله الف86.91ارزیابی مبانی زبان شناختی برابری علم و دین 801
علمی - پژوهشی

مقاله الف86.91ارزیابی مبانی زبان شناختی تعارض علم و دین 802
علمی - پژوهشی

مقاله الف86.91ارزیابی مبانی زبان شناختی تمایز علم و دین 803
علمی - پژوهشی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ارزیابی مبانی زبان شناختی نقش تکاملی  804
مقاله الف86.91علم و دین

علمی - پژوهشی 

مقاله الف86.91ارزیابی مبانی فلسفی کالمی برابری علم و دین 805
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3الف86.91ارزیابی مبانی فلسفی کالمی تعارض علم و دین 806

رساله سطح 3الف86.91ارزیابی مبانی فلسفی کالمی تمایر عقل و دین 807

رساله سطح 3الف86.91ارزیابی مبانی فلسفی کالمی نظریه علم دینی 808

ارزیابی مبانی فلسفی کالمی نقش تکاملی علم  809
رساله سطح 3الف86.91و دین

رساله سطح 3الف86.91ارزیابی مبانی معرفت شناختی برابری علم و دین 810

رساله سطح 3الف86.91ارزیابی مبانی معرفت شناختی تعارض علم و دین 811

رساله سطح 3الف86.91ارزیابی مبانی معرفت شناختی تمایز علم و دین 812

مقاله الف86.91ارزیابی مبانی معرفت شناختی نظریه علم دینی 813
علمی - پژوهشی

ارزیابی مبانی معرفت شناختی نقش تکاملی علم  814
رساله سطح 3الف86.91و دین

رساله سطح 3الف88.20ارزیابی معرفت شناختی برهان نظم  815

رساله سطح 3ب82.11ارزیابی نظریات شناختاری در زبان دین 816



113  ................................................................................................ اولویت هیی رژوهتی کالم شاعه  

کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ارزیابی نقش صفت رحمت الهی  817
مقاله ب72.02در کثرت گرایی دینی

علمی - پژوهشی

ارزیابی و تحلیل تقریرها و پاسخ های مختلف  818
رساله سطح 3الف86.12براهین جهان شناختی اثبات خدا 

استخراج عوامل طغیان و انقیاد اعتقادی از منظر  819
رساله سطح 3الف90.00آیات و روایات و تطبیق آن بر جامعه معاصر

اعتبارسنجی نقدهای کانت بر برهان امکان و  820
مقاله الف85.00وجوب

علمی - پژوهشی

افتراقات و اشتراکات بحث صفات الهی  821
رساله سطح 3الف90.00در کالم قدیم با زبان دین در کالم جدید

افتراقات و اشتراکات تقریر  822
مقاله ب81.66حکیم قمشه ای و آنسلم از برهان وجودی

علمی - پژوهشی

افتراقات و اشتراکات تقریر  823
مقاله ب73.26محقق اصفهانی و آنسلم از برهان وجودی

علمی - پژوهشی

افتراقات و اشتراکات تقریر  824
مقاله ب80.00محقق نراقی و آنسلم از برهان وجودی

علمی - پژوهشی

825 
افتراقات و اشتراکات تقریرهای مختلف 

اندیشمندان اسالمی و غربی 
از برهان جهان شناختی اثبات خدا

رساله سطح 3ب80.00

افتراقات و اشتراکات تقریرهای مختلف متکلمین  826
رساله سطح 3الف89.06و فالسفه از برهان صدیقین

افتراقات و اشتراکات دیدگاه ابن تیمیه و کی یر  827
مقاله ب78.99کگارد در نسبت عقل و ایمان

علمی - پژوهشی

افتراقات و اشتراکات دیدگاه غزالی و کی یر کگارد  828
مقاله ب83.05در نسبت عقل و ایمان

علمی - پژوهشی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

829 
افتراقات و اشتراکات نظریه شالیرماخر 
در هرمنوتیک با نظریه ضرورت تأویل 

در کالم اسالمی
مقاله الف86.69

علمی - پژوهشی

امکان سنجی تأثیر نظریات فیزیک  830
مقاله الف100در مسائل کالمی

علمی - پژوهشی

امکان سنجی مالقات با حضرت صاحب )عج الل(  831
مقاله الف88.16تعالی در عصر غیبت با توجه به تجربه دینی

علمی - پژوهشی

امکان سنجی وجود جهان های موازی  832
مقاله ب81.42با توجه به آیات و روایات

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3الف90.00بازتاب تاریخ مندی فهم در حوزه معرفت دینی 833

بازتاب جایگاه انسان از منظر اومانیسم و کالمی  834
رساله سطح 3الف90.00اسالمی در مسائل اعتقادی

بازتاب رویکرد قعطیت یا نسبیت فهم  835
رساله سطح 4الف90.00در مسائل کالمی

بازتاب قرائت های مختلف  836
رساله سطح 3ب82.19از رحمت الهی در مسائل کالمی

رساله سطح 3الف86.19بازتاب مبانی هرمنوتیک در تفسیر متون دینی 837

رساله سطح 3الف86.03بازتاب مبانی هرمنوتیک در کالم نقلی 838

بازتاب های کالمی جامعیت و جاودانگی اسالم  839
مقاله الف94.80در قلمرو علم و دین

علمی - پژوهشی

بازتاب های کالمی نظریه اشتراک لفظی صفات  840
مقاله ب80.00با بررسی مورد نظریه فیض کاشانی

علمی - پژوهشی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازتاب های کالمی هدف از خلقت  841
رساله سطح 3ب81.36در قران و عهدین

بازتاب های کالمی انگاره ازلی و ابدی بودن  842
مقاله ب71.61انرژی

علمی - پژوهشی

بازتاب های کالمی یگانگی دین و اخالق  843
مقاله ج61.09در الهیات مسیحی و اسالم

علمی - پژوهشی

بازتاب های نظریه بی معنایی اوصاف الهی  844
رساله سطح 3ب80.00در مسائل کالمی

بررسی اشکاالت نظریه های تفسیر متن 845
رساله سطح 3الف87.41در تفاسیر اجتهادی کالمی

بررسی افتراقات و اشتراکات دیدگاه الستون با  846
مقاله ب80.00دیگاه اثبات بالتشبیه

علمی - پژوهشی

847 
بررسی افتراقات و اشتراکات عکس العمل 

متکلمان اسالمی و مسیحی 
در مقابله با هرمنوتیک فلسفی

رساله سطح 4الف95.00

مقاله ب80.02بررسی امکان تکثرگرایی دینی در عصر ظهور 848
علمی - پژوهشی

مقاله ج65.13بررسی تأثیر اعتقادات در سبک زندگی فردی 849
علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر امکان یا امتناع دین شناسی تطبیقی  850
رساله سطح 3الف85.00در مسائل کالمی

بررسی تأثیرات روش پدیدارشناختی دین  851
رساله سطح 3ب80.00در مسائل کالمی

بررسی تأثیرات نظریه تحلیل نمادین بودن زبان  852
مقاله الف88.41دین در کالم اسالمی

علمی - پژوهشی



116 ................................................................................................  تای ژومل اولویت هیی رژوهتی

کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی برهان اجماع عام  853
مقاله ب76.42از دیدگاه محقق نراقی و جویس

علمی - پژوهشی

بررسی تطبیقی برهان فطرت  854
مقاله ب79.30از دیدگاه دکارت و تفتازانی

علمی - پژوهشی

بررسی تطبیقی تأثیرپذیری مالصدرا  855
رساله سطح 3ب80.00از اشاعره و معتزله در تأویل متن

بررسی تطبیقی تأویل  856
رساله سطح 3ب82.11از منظر عالمه طباطبایی و هایدگر

بررسی تطبیقی تبیین قاعده لطف با توجه به  857
رساله سطح 3الف88.00رحمت الهی در کالم اسالمی و کالم مسیحیت 

بررسی تطبیقی دیدگاه ها در مالک احتیاج معلول  858
رساله سطح 3ب80.00به علت از منظر کالم اسالمی و الهیات غربی

بررسی تطبیقی مؤلفه های قطعیت یا نسبیت 859
رساله سطح 3الف90.00در میراث اسالمی و میراث غربی

بررسی تقدم مؤلفه صدق یا توجیه  860
مقاله الف89.09در حل تعارض عقل و نقل

علمی - پژوهشی

بررسی گستره تأثیر هرمنوتیک هایدگر 861
مقاله الف90.00 بر روشنفکران اسالمی

علمی - پژوهشی

بررسی گستره و حجیت دخالت ذهن  862
رساله سطح 3الف87.26در فهم متون کالمی

بررسی ماهیت، اصالت و محتوای کتب آسمانی  863
رساله سطح 3ب82.66از منظر روایات اسالمی

بررسی میزان اثرگذاری آموزه تسلیم  864
مقاله الف92.03در سعادت و رستگاری دنیا و اخرت

علمی - پژوهشی

بررسی نسبت رحمت الهی با سایر صفات  865
رساله سطح 3الف88.06از منظر کالم اسالمی و الهیات مسیحیت
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی نظریه انحصار شناخت مبانی الهیات  866
مقاله ب81.03از راه مسائل طبیعی

علمی - پژوهشی

بررسی نظریه تحقیق پذیری اخروی جان هیک  867
رساله سطح 3الف92.66از منظر متون دینی

مقاله ج67.03بررسی نقش مذهب در کاهش جرائم اجتماعی 868
علمی - پژوهشی

بررسی و تقریرهای مختلف برهان فطرت  869
رساله سطح 3ب80.00در کالم اسالمی و الهیات غربی

پیامدهای نظریات غیرشناختاری زبان دین  870
مقاله الف92.03در معرفت دینی

علمی - پژوهشی

مقاله ب80.00پیامدهای نظریه تحلیل زبانی در کالم اسالمی 871
علمی - پژوهشی

تأثیر تقریرات مختلف نظریه فرگشت  872
رساله سطح 4الف90.00در مسائل کالمی

تأثیر رویکردهای مختلف مباحث توحیدی  873
مقاله الف86.01بر قلمرو علم و دین

علمی - پژوهشی

تأثیر رویکردهای مختلف معرفت شناختی  874
مقاله الف86.41بر قلمرو علم و دین

علمی - پژوهشی

875 
تأثیر مبانی مختلف کالمی و فلسفی در تقریر 

کرامت انسان )بازتاب های کالمی مبانی مختلف 
فلسفی و کالمی در مبحث کرامت انسان(

رساله سطح 3ب76.22

تأثیرات تاریخ مندی فهم متون دینی  876
رساله سطح 3ب80.00در بحث خاتمیت

تأثیرات تاریخمندی فهم متون دینی  877
مقاله الف91.05در ماهیت فرابشری قرآن و اعجاز آن

علمی - پژوهشی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله ب83.11تأثیرات کالمی نظریه طبیعت گرایی تکاملی 878
علمی - پژوهشی

تأثیرات مبانی مختلف از ماهیت فهم  879
رساله سطح 3الف90.00در مسائل مختلف کالمی و معرفت دینی

تأثیرات نظریه هوش مصنوعی  880
مقاله الف90.00در مباحث انسان شناسی

علمی - پژوهشی

تبیین پیامدهای کالمی نظریه علیت فلسفی 881
رساله سطح 3ب80.00در نظام تکوین و تشریع

تبیین تقش تمدنی شیعیان در تاریخ اسالم  882
رساله سطح 3الف89.13)با تأکید بر جنبه های کالمی(

تبیین جایگاه عقل با توجه به تقریرهای  883
رساله سطح 3الف86.91مختلف از علم دینی

مقاله الف86.16تبیین سازگاری اصل علیت با فیزیک کوانتوم  884
علمی - پژوهشی

تبیین کیفیت سازگاری هدایت الهی  885
مقاله ج65.03و انحصار گرایی

علمی - پژوهشی

تبیین محدودیت های ابراز اعتقادات با رویکرد  886
مقاله الف86.04وحدت مسلمین و پیامدهای کالمی آن

علمی - پژوهشی

تبیین مؤلفه های تجربه دینی با توجه به مالقات  887
مقاله الف90.00با حضرت صاحب عج الل تعالی در عصر غیبت

علمی - پژوهشی

تبیین نظریه حالقیت  888
رساله سطح 3الف90.00با توجه به نظریه نسبیت انشتین

تبیین نقش توحید باوری  889
مقاله الف89.16در بسامانی نظام اقتصادی

علمی - پژوهشی

مقاله ب83.16تبیین نقش فرهنگ زمانه در وحی 890
علمی - پژوهشی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تبیین نقش قاعده وجوب شکر منعم  891
مقاله ب75.00در نیاز دین به اخالق

علمی - پژوهشی

تبیین نقش نوع رویکرد شیعه به جایگاه عقل در  892
مقاله ب84.33پویایی و پاسخ گو بودن آن به نیازهای بشر

علمی - پژوهشی

تبیین نقش و جایگاه کالم مضاف  893
مقاله ب80.00در علوم انسانی اسالمی

علمی - پژوهشی

تبیین و توجیه برهان فطرت بر اساس نظریات  894
مقاله ب80.00آیت الل شاه آبادی و امام خمینی

علمی - پژوهشی

تحلیل تطبیقی تلرانس  895
رساله سطح 3ب70.00در کالم اسالمی و کالم مسیحی

896 
تحلیل عناصر اصلی مناظرات ائمه )علیهم 

السالم( از دیدگاه روانشاسی اجتماعی 
و علم ارتباطات

رساله سطح 3الف97.23

تحلیل و ارزیابی تقریرها  897
رساله سطح 3ب80.00و پاسخ های برهان امکان و وجوب

تحلیل و نقد مبانی پلورالیسم  898
مقاله ب71.02با تأکید بر نسب گرایی

علمی - پژوهشی

تقریرات مختلف از حمل تشکیکی  899
مقاله الف88.16در زبان دین و تأثیر آن در مسائل کالمی

علمی - پژوهشی

جایگاه و گستره مؤلفه مداری  900
رساله سطح 3ب80.00و متن محوری در فهم متون کالمی

چالش های احتمالی نظریه  901
مقاله الف90.00مولکول های دی ان ای در کالم اسالمی

علمی - پژوهشی

چالش های اعتقاد به نظریه  902
مقاله ب82.15جهش ایمان کی یر کگارد

علمی - پژوهشی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله الف95.00چالش های برهان نظم با توجه به نظریه فرگشت 903
علمی - پژوهشی

چالش های تعدد فهم در حوزه  904
رساله سطح 3الف90.00تمدن سازی اسالمی

رساله سطح 3الف85.00چالش های تعدد فهم در مسائل اعتقادی 905

چالش های رویکرد ساختارگرایی و شالوده شکنی  906
مقاله ب82.45با رویکرد سنتی فهم دین

علمی - پژوهشی

چالش های نظریات پوزیتویسی  907
مقاله ب76.19در کالم اسالمی

علمی - پژوهشی

چالش های نظریه ترجمه فرهنگی  908
رساله سطح 3ب81.16در کالم اسالمی

چگونگی تأثیر مباحث زبان دین  909
مقاله الف90.00در تبیین رابطه علم و دین

علمی - پژوهشی

چگونگی تأثیر مباحث زبان دین  910
مقاله الف90.00در معناشناسی صفات خبریه

علمی - پژوهشی

رابطه شفاعت و کثرت گرایی  911
رساله سطح 3الف85.00در نجات و بازتاب های کالمی آن

مقاله ب80.00رابطه عقل و ایمان درمکتب عقل گرایی انتقادی 912
علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب83.06رابطه متقابل وحی و فرهنگ زمانه 913

رابطه نقش مردم  914
مقاله الف85.00در حکومت مهدوی با دموکراسی

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3الف86.34روش شناسی تفسیر متن در نزد عالمه طباطبایی 915
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ریشه یابی رویکرد قطعیت یا نسبیت فهم  916
رساله سطح 3الف85.00در میراث اسالمی

ریشه یابی و تحلیل علل تفاوت دیدگاه ها  917
مقاله ب76.45در معرفت دینی و تغییرات آن

علمی - پژوهشی

زمینه ها و ضرورت شکل گیری زبان دین  918
مقاله الف88.41در کالم اسالمی

علمی - پژوهشی

رساله سطح 4الف93.16ساختار و مؤلفه های تفسیر معتبر از متون کالمی 919

مقاله الف89.13ضرورت، مبانی، لوازم و آثار کالم مضاف 920
علمی - پژوهشی

طرح واره کاربردی سازی نظریه فقر ذاتی  921
رساله سطح 3الف100مخلوقات در حیات فردی اجتماعی 

فوائد روانشاختی و جامعه شناختی دین  922
رساله سطح 3الف95.00از منظر آیات و روایات

کشف مبانی معرفت بخشی زبان دین  923
رساله سطح 3الف89.03در اوصاف الهی از منظر روایات

گستره شریعت پیامبران أولو العزم  924
رساله سطح 3ب80.02در اسالم و مسیحیت

گونه شناسی تأثیر مباحث زبان دینی  925
مقاله الف85.00در مسائل کالم اسالمی

علمی - پژوهشی

گونه شناسی تأثیرپذری کتاب مقدس  926
رساله سطح 3ب84.01از فرهنگ زمانه در اسالم و مسیحیت

گونه شناسی نظریات پوزیتویسی در زبان دین  927
مقاله الف85.00و تأثیرآن در مسائل کالمی

علمی - پژوهشی

مقاله ب76.31گونه شناسی نظریه شناختاری زبان دین 928
علمی - پژوهشی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3الف90.00مبانی روش مندی فهم دین 929

مبانی کالمی جهانی سازی حکومت  930
رساله سطح 3الف90.00در عصر ظهور با توجه به روایات

مقاله الف85.00مبانی کالمی علوم انسانی اسالمی 931
علمی - پژوهشی

معرفی الگویی از آموزه تسلیم پذیری  932
مقاله الف89.80در عصرحاضر

علمی - پژوهشی

مقیاسه بازتاب های روش تفسیر متن شیخ  933
سطح 3الف90.00انصاری و آخوند خراسانی در مسائل کالمی

مقایسه تطبیقی بین نظریه تمثیل آکویناس  934
رساله سطح 3الف86.43با تمثیل از منظر متکلمان اسالمی

مقایسه تطبیقی نقش پیش فرض های کالمی در  935
مقاله ب72.12ضمانت  اجرایی اخالق در اسالم و اخالق لیبرال

علمی - پژوهشی

936 
مقایسه تطبیقی مبانی مؤثر کالمی در تبیین 

گستره علم در عصر ظهور با علم مداری عصر 
حاضر )مدرنیسم و پست مدرنیسم(

مقاله ب81.06
علمی - پژوهشی

مقایسه تطبیقی مؤلفه های جهانی سازی  937
رساله سطح 3ب80.00در عصر حاضر با جهانی سازی عصر ظهور

مقایسه تقریرهای متکلمان اسالمی و  938
رساله سطح 3ب80.00اندیشمندان غربی از برهان حدوث

مقایسه تقریرهای مختلف متکلمان اسالمی و  939
رساله سطح 3ب80.00اندیشمندان غربی از برهان امکان و وجوب

مقایسه دیدگاه ایمان گرایی  940
رساله سطح 3الف85.00مبتنی بر نظریه زندگی عاشقانه با دیدگاه متصوفه
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقایسه عقالنیت عصر مدرن  941
رساله سطح 3الف88.13با عقل گرایی عصر ظهور

مقایسه نظریه تحقیق پذیری اخروی جان هیک 942
مقاله الف89.07با نظریه تجسم اعمال 

علمی - پژوهشی

مقیاسه بازتاب های روش تفسیر متن ضیاء الدین  943
رساله سطح 4الف90.00عراقی، اصفهانی و نائینی در مسائل کالمی

مقاله ب70.00نسبت سنجی برهان اجتماعی با برهان فطرت 944
علمی - پژوهشی

نسبت سنجی مبانی کالمی اخباریون  945
رساله سطح 3ب83.11و ایمان گرایان

نسبت سنجی مبانی کالمی مکتب تفکیک  946
رساله سطح 3ب79.46با ایمان گرایان

947 
نسبت سنجی میان نظریه تمثیل اسنادی 

تصاعدی با نظریه مجازی بودن صفات الهی
در کالم اسالمی

مقاله ب78.33
علمی - پژوهشی

نسبت سنجی میان نظریه تمثیل تناسبی اکویناس  948
مقاله ب80.00با نظریه تشیه در کالم اسالمی

علمی - پژوهشی

نسبت سنجی نظریات پوزیتویستی  949
مقاله ب73.22با نظریه تعطیل در اوصاف الهی

علمی - پژوهشی

نسبت سنجی نظریه امر الهی و  950
مقاله ب70.00حسن و قبح شرعی و ارزیابی انتقادی آن

علمی - پژوهشی

نظریات کیهان شناختی عالمه مجلسی  951
رساله سطح 3ب81.41و مقایسه آن با رویکردهای نوین

نقد ادعای کوئنتین اسمیت  952
مقاله ج65.00در نفی علیت توسط کوانتوم

علمی - ترویجی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقد انگاره  953
مقاله الف86.04»بی هدف بودن جهان بخاطر انقراض گونه ها«

علمی - پژوهشی

مقاله ب76.16نقد انگاره تعارض اخالق دینی با کرامت انسانی 954
علمی - پژوهشی

نقد ضدیت دین با اخالق  955
مقاله ب80.00در انگاره تأثیر معکوس معاد باوری

علمی - پژوهشی

مقاله الف85.00نقد مبانی نظریات غیرشناختاری زبان دین 956
علمی - پژوهشی

نقد و بررسی اشکاالت هاسپرز و هاوکنیگ  957
مقاله الف95.00بر برهان نظم

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی الهیات تمثیلی با تکیه  958
مقاله ب80.00بر کالم امامیه

علمی - پژوهشی

959 
نقد و بررسی انگاره تعارض جاودانگی دین

با ضرورت صدور متون اعتقادی 
با توجه به فهم مخاطب

رساله سطح 3الف93.60

نقد و بررسی انگاره تعارض دعوت جهانی  960
مقاله الف93.18با نزول قرآن به زبان خاص

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی انگاره نقش علم پیشین الهی  961
مقاله ب80.00در ناسازگاری دین و اخالق

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی بازتاب های کالمی دیدگاه اسپنسر  962
مقاله ب80.00در منشاء دین

علمی - پژوهشی

مقاله الف89.44نقد و بررسی برهان اخالقی راچلز علیه خدا 963
علمی - پژوهشی

نقد و بررسی پاسخ های مختلف  964
رساله سطح 4الف90.00به تعارض علم و دین
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقد و بررسی تقریرهای مختلف  965
رساله سطح 3الف86.91از تمایز علم و دین

نقد و بررسی تقریرهای مختلف  966
رساله سطح 3الف86.91از نقش تکاملی علم و دین

نقد و بررسی تقریرهای مختلف اندیشمندان  967
رساله سطح 3ب81.06اسالمی از نظریه فرگشت

نقد و بررسی تلرانس از دیدگاه کالم اسالمی و  968
رساله سطح 3ب70.00نسبت سنجی آن با پلورالیزم

نقد و بررسی چالش های نظریات نوین فیزیک  969
رساله سطح 3الف100با مباحث توحیدی

نقد و بررسی چالش های نظریات نوین فیزیک  970
مقاله الف100با معاد

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی چالش های هرمنوتیک شالیرماخر  971
رساله سطح 3ب80.00در کالم نقلی

نقد و بررسی رویکرد تکامل گرایی آگوست کنت  972
رساله سطح 3ب79.02در پیدایش دین از منظر آیات و روایات

نقد و بررسی فرهنگی رویکرد تکامل گرایی  973
رساله سطح 3ب82.61اجتماعی دین از منظر آیات و روایات

نقد و بررسی لوازم ایمان گرایی مبتنی  974
رساله سطح 3الف85.00بر نظریه زندگی عاشقانه

نقد و بررسی لوازم و چالش های نظریات  975
رساله سطح 3ب82.22جامعه شناختی منشاء دین از منظر آیات روایات

نقد و بررسی لوازم و مبانی کالمی دیدگاه هیوم  976
مقاله ب80.00در خاستگاه دین

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی مبانی سیالیت متن  977
رساله سطح 3الف92.41از منظر کالم اسالمی
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کالم جدید
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقد و بررسی مبانی کالمی نظریه  978
مقاله ب82.09از خود بیگانگی در پیدایش دین

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی مبانی نظریه ترجمه فرهنگی  979
رساله سطح 3الف88.66در زبان دین

نقد و بررسی مبانی  980
مقاله ب70.00و پیش فرض های برهان اخالقی کانت

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی نظریات نوین روانشاختی  981
رساله سطح 3ب82.22خاستگاه دین از منظر آیات و روایات

رساله سطح 3الف86.91نقد وبررسی تقریرهای مختلف برابری علم و دین 982

نقد وبررسی تقریرهای مختلف  983
رساله سطح 3الف86.91تعارض علم و دین

نقش اندیشه سعادت محور 984
رساله سطح 3ب80.00در الگوسازی سبک زندگی مطلوب

مقاله ب71.06نقش ایمان به خدا در بهداشت روانی انسان 985
علمی - پژوهشی

نقش مبانی کالمی در آسیب شناسی وضعیت  986
مقاله ب75.00موجود جوامع اسالمی

علمی - پژوهشی

نقش مبانی کالمی در ترسیم  987
مقاله ب71.06وضعیت مطلوب اسالمی

علمی - پژوهشی

مقاله الف90.00نگاه به زن در عصر ظهور 988
علمی - پژوهشی

واکاوی و نقد نسبیت گرایی 989
مقاله ب70.00 در کتاب صراط های مستقیم

علمی - پژوهشی
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فصل هشتم: تاریخ کالم

تاریخ کالم
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رویکرد علمای اباضیه معاصر  990
مقاله الف86.12به جریان های سلفیه و تکفیری

علمی - پژوهشی

استخراج مبانی مؤثر در افتراقات  991
رساله سطح 4ب75.18و اشتراکات کالم نقلی و فلسفی

افتراقات و اشتراکات دستگاه کالمی امامیه  992
رساله سطح 4الف88.03در عصر حضور با مکاتب رقیب

بررسی تأثیر جایگاه علمی شیعه در مدینه  993
رساله سطح 3ب81.04در عصر حضور بر تعامل امویان و عباسیان با آنها

بررسی تغییرات نگرشی و تاکتیکی وهابیت در  994
مقاله ب78.46بهره گرفتن از فناوری های نوین در عرصه تبلیغ

علمی - پژوهشی

995 
بررسی میزان افتراق و اشتراک دیدگاه متکلمان 
امامیه در سده های میانی )مدرسه ری و حله( با 
اشاعره و ماتریدیه در مسئله معرفت اضطراری

مقاله ب79.06
علمی - پژوهشی

بررسی تطبیقی مبانی جهان شناختی دو نظام  996
رساله سطح 4ب82.16الهیاتی امامیه و سلفیه و بازتاب های کالمی آن

997 
تبیین کیفیت عملی سازی رابطه حکومت و 

فقاهت در شکل رابطه مفتی و حاکم 
از منظر اباضیه معاصر

رساله سطح 3ب79.18

998 
تبیین کیفیت و میزان تأثیرگذاری عوامل سیاسی 

در واگرایی مدرسه کالمی بغداد 
از کالم عصر حضور

مقاله ب80.00
علمی - پژوهشی

999 
تبیین کیفیت و میزان تأثیرگذاری عوامل فرهنگی 

در واگرایی مدرسه کالمی بغداد 
از کالم عصر حضور

مقاله ب76.31
علمی - پژوهشی
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تاریخ کالم
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1000 
تبیین کیفیت و میزان تأثیرگذاری عوامل معرفتی 

و روشی در واگرایی مدرسه کالمی بغداد 
از کالم عصر حضور

مقاله ب78.01
علمی - پژوهشی

تبیین مؤلفه های مختلف راهبرد سیاسی  1001
مقاله الف90.00مواجهه با گروه های تکفیری

علمی - پژوهشی

تبیین مؤلفه های مختلف راهبرد فرهنگی و  1002
مقاله الف90.00اجتماعی مواجهه با گروه های تفکیری

علمی - پژوهشی

تبیین و نقد دیدگاه های سلفیه در مشروعیت  1003
مقاله الف86.14سیاسی و تأثیرگذیری آن از کالم سیاسی اشاعره

علمی - پژوهشی

تحلیل و ارزیابی دیدگاه مستشرقان  1004
رساله سطح 3الف86.42در تبارشناسی تشیع

تحلیل و ریشه یابی سیر تحول صعودی و نزولی  1005
مقاله ب75.00اخوان المسلمین و تأثیر آن در جامعه اسالمی

علمی - پژوهشی

رساله سطح 3ب82.10جایگاه نقل در رویکرد عقل گرایی حداکثری 1006

چالش های اعتقادی گروه های تندور  1007
مقاله الف88.06و سلفی در جامعه اسالمی

علمی - پژوهشی

حوزه فکر سمرقند و کش  1008
رساله سطح 3ب70.00)شخصیت ها، جریان فکری، میراث کالمی(

دستگاه کالمی امامیه در عصر حضور 1009
رساله سطح 4الف90.00)مبانی، روش و مؤلفه ها(

سیر تکامل و تطور سازمان دعوت اسماعیلیه و  1010
رساله سطح 3ب74.11نقش آن در کالم اسماعیلی

مقایسه تطبیقی فرقه های انحرافی  1011
مقاله الف85.00در تمسک به تأویل

علمی - پژوهشی
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تاریخ کالم
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقایسه تطبیقی نظریات علمای شیعه و اهل  1012
رساله سطح 3ب83.44تسنن در مسئله مخالف مذهبی

نظریه های نو معتزله در مشروعیت سیاسی و  1013
مقاله الف86.14مقایسه آن را دیدگاه اشاعره و معتزله سنتی

علمی - پژوهشی

نقد انگاره تأثیرپذری کالم شیعی  1014
رساله سطح 3ب80.20از کالم معتزلی با بررسی موردی مبانی و روش ها

نقد دیدگاه وهابیت در مالک اسالم با تبیین  1015
مقاله علمی-ب74.15کفایت شهادتین براي مسلمان شمردن فرد*

تخصصی

رساله سطح 3ب80.00نقد و بررسی آراء کالمی برقعی 1016

رساله سطح 3ب76.33نقد و بررسی آراء کالمی سید مصطفی طباطبایی 1017

رساله سطح 3ب76.33نقد و بررسی آراء کالمی شریعت سنگلجی 1018

نقد و بررسی آراء کالمی میرزا یوسف  1019
مقاله ب76.33شعار تبریزی

علمی - پژوهشی

نقد و بررسی اتهامات یوسف قرضاوی 1020
رساله سطح 3الف90.00به مکتب تشیع

رساله سطح 3ب79.61نقد و بررسی عقائد خاصه فرقه قطبیه  1021

نقد و بررسی کتاب السنه و الشیعه  1022
رساله سطح 3ب75.00محمد رشید رضا

نقد و بررسی و ریشه یابی تفکرات تکفیری  1023
مقاله ب80.00سید قطب

علمی - پژوهشی

نقدو بررسی دیدگاه یوسف قرضاوی  1024
مقاله الف90.00در وحدت شیعه و سنی

علمی - پژوهشی
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تاریخ کالم
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش تحلیل روانشناختی مردم کوفه  1025
مقاله ب80.00در دست یابی به اندیشه خوارج

علمی - پژوهشی

مقاله ب76.91نقش کوفیان در پیدایی پویایی و پایایی خوارج 1026
علمی - پژوهشی

نقش مبانی و مسائل کالمی خواجه نصیر در  1027
رساله سطح 4ب79.06تمدن سازی اسالمی در قرن 7 هجری

معیارشناسی تکفیر و تطبیق آن  1028
رساله سطح 3ب80.00بر جریان های نوظهور در عالم اسالم

فصل نهم: روش شناسی

روش شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ارزیابی و تحلیل میزان انطباق نظریات کالمی  1029
مقاله ب79.46شیخ حر عاملی با مبانی فکری ایشان 

علمی - پژوهشی

مقاله ب80.00ارزیابی و تحلیل نقدهای سید قطب به وهابیت 1030
علمی - پژوهشی

ارزیابی روش تحلیل روایات  1031
مقاله ب79.49دراستنباط وظیفه رکن رابع 

علمی - پژوهشی

بازتاب افتراقات روش نقلی و فلسفی  1032
رساله سطح 3ب81.03در مسائل کالمی

بازتاب رویکرد عقل گرایی حداکثری  1033
رساله سطح 3ب82.10در تعامل با نقل
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روش شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بازتاب های کالمی حجیت  1034
رساله سطح 3الف91.06یا عدم حجیت خبر واحد در اعتقادات

رساله سطح 3ب70.00بازتاب های کالمی عقل گرایی انتقادی 1035

رساله سطح 3ب79.62بازتاب های کالمی عقل گرایی حداکثری 1036

بررسی تطبیقی روش شناسی  1037
مقاله الف89.46کالم سیاسی امامیه و اشاعره

علمی - پژوهشی

بررسی تطبیقی مبانی حجیت خبر واحد  1038
رساله سطح 3ب81.04و عدم آن از منظر کالم امامیه و اهل تسنن

تأثیر دیدگاه مکاتب تکفیری  1039
مقاله الف87.52به جایگاه عقل در مسئله تکفیر

علمی - پژوهشی

مقاله ب70.00تحلیل و ریشه یابی عقائد خرافی درباره جن 1040
علمی - پژوهشی

رساله سطح 4الف90.00تحلیل و نقد مبانی کالمی جریان قرآنیون 1041

تقریرهای مختلف از نظریه تصویب  1042
رساله سطح 3ب79.41از منظر فریقین و بازتاب های کالمی آن

دیدگاه های مختلف نسبت به تقیه مداراتی  1043
رساله سطح 3الف90.00و کشف لوازم کالمی آنها

روش شناسی امیرالمؤمین )علیه السالم(  1044
مقاله ب80.00در مبارزه با خوارج

علمی - پژوهشی

روش شناسی بیان آموزه های اعتقادی  1045
مقاله الف90.00در قالب دعا

علمی - پژوهشی

شاخصه های بدعت و سنت  1046
رساله سطح 3الف90.00از منظر فریقین و بازتاب های کالمی آن
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روش شناسی
قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

گستره حجیت عقل در مسائل کالمی  1047
رساله سطح 3الف90.00از منظر مکاتب تکفیری معاصر

گونه شناسی ادله نقلی فرق انحرافی  1048
مقاله الف85.00در اثبات حقانیت خود

علمی - پژوهشی

مقایسه افتراق و اشتراک آراء کالمی صفار قمی  1049
رساله سطح 3ب75.00با کلینی و بازتاب های کالمی آن

کتابب76.19نواقض اسالم از نظر وهابیت و اهل سنت* 1050
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ب. توزیع فراوانی اولویت های پژوهشی

1. توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب اولویت

جدول 4: توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب اولویت

فراوانیدرصداولویت

28.82303الف
65.66690ب
5.5258ج

100.01051جمع

نمودار 1: میزان فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب اولویت
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2. توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب محورها

جدول 5: توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب محورها

درصدفراوانیمحورها

625.82محور آسیب های فرهنگی اجتماعی
محور دیدگاه ها، تفکر و تلقی و نیاز مردم 

222.09درحوزه دانش مربوط

141.32محور ساختار و وظایف مراکزفرهنگی اجتماعی
252.36محور مطالعه آینده نگرانه

151.42محور مطالعه چالش های عمده حوزه دانش مربوط
454.27محور مطالعه مسائل جاری مراکزفرهنگی اجتماعی
434.08محور نظریه های مطرح در سطح حوزه دانش مربوط

41739.57محور مطالعات علمی پژوهشی
40838.80محور مطالعات تطبیقی

1051100جمع
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نمودار 2: فراوانی عناوین در ساختار علم کالم
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3. توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب سرفصل

جدول 6: توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب سرفصل

درصدفراوانیسرفصل ها

13312.66توحید
15214.47عدل
10710.19نبوت
23021.90امامت

17516.66معاد و انسان شناسی
19218.28کالم جدید
393.71تاریخ کالم
222.09روش شناسی

1051100جمع
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4. توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب محورهای پژوهشی و به 
تفکیک اولویت

جدول 7: توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب محورهای پژوهشی و به تفکیک اولویت

محورها و اولویت ها
اولویت

جمع
الف         ب           ج

محور آسیب های فرهنگی اجتماعی
8441062تعداد
0.764.180.955.89درصد

محور دیدگاه ها، تفکر و تلقی 
و نیاز مردم درحوزه دانش مربوط

78722تعداد
0.660.760.661.99درصد

محور ساختار و 
وظایف مراکزفرهنگی اجتماعی

54514تعداد
0.470.380.471032درصد

محور مطالعه آینده نگرانه
1111325تعداد
0.091.131.342.36درصد

محور مطالعه چالش های عمده 
حوزه دانش مربوط

27615تعداد
0.190.720.201.42درصد

محور مطالعه مسائل جاری 
مراکز فرهنگی اجتماعی

3182445تعداد
0.281.862.474.27درصد

محور نظریه های مطرح 
در سطح حوزه دانش مربوط

15141443تعداد
1.421.441.444.08درصد

محور مطالعات علمی پژوهشی
3283131417تعداد
0.1926.8713.0939.57درصد

محور مطالعات تطبیقی
1530192408تعداد
1.4228.638.0438.80درصد

جمع
586903031051تعداد
5.5265.6628.82100درصد
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5. توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب اولویت به تفکیک 
محورهای پژوهشی

جدول 8: توزیع فراوانی موضوعات پژوهشی بر حسب اولویت به تفکیک محورهای پژوهشی

اولویت ها
محور 

آسیب های 
فرهنگی 
اجتماعی

محور 
دیدگاه ها، 

تفکر و تلقی 
و نیاز مردم 

درحوزه 
دانش 
مربوط

محور 
ساختار 

و وظایف 
مراکز 

فرهنگی 
اجتماعی

محور 
مطالعه 

آینده
 نگرانه

محور 
مطالعه 

چالش های 
عمده حوزه 

دانش 
مربوط

محور 
مطالعه 
مسائل 
جاری 
مراکز 

فرهنگی 
اجتماعی

محور 
نظریه های 

مطرح 
در سطح 

حوزه 
دانش 
مربوط

محور 
مطالعات 

علمی 
پژوهشی

محور 
مطالعات 
تطبیقی

جمع

الف
8751231531558تعداد
0.760.660.470.090.190.281.420.191.425.39درصد

ب
44841171814283301690تعداد
4.180.760.381.130.721.861.4426.8728.6365.97درصد

ج
1075136241413192303تعداد
0.950.660.471.340.202.471.4413.098.0428.66درصد

جمع
622114251545434174081051تعداد
5.891.991.322.361.424.274.0839.5738.80100درصد
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خاتمه و نتیجه گیری

نیازسنجی با رصد کردن مشکالت اساسی جامعه تالش می نماید تا به راهبری و هدایت توانمندی ها 
و امکانات، مشکالت مذکور را پاسخ گوید. تحقق این هدف در طی فرآیندی است که نیازمند برنامه ریزی 
برای انسجام بخشی به پژوهش های موجود است تا بتوان آنها را کارآمد ساخت. می توان طرح اولویت سنجی 
دانش کالم را گام اولیه در رسیدن به این هدف در عرصه کالم شیعه دانست، زیرا تالش کرده است تا 
با شناسایی و ارائه موضوعات مورد نیاز نقشه راهی برای سمت گیری و جهت دهی به پژوهش ها باشد و 
بتواند در این زمینه نقش آفرینی نماید به ویژه که تالش شده است با لحاظ محورهای مختلف، نظری و 

عملی، داخلی و خارجی، ناظر به خالءها و چالش های عرصه کالم شیعه باشد.
از یافته های این کالن طرح، ارائه 1051 عنوان پژوهشی در چهار محور کالم سنتی، کالم جدید و 

تاریخ کالم، روش شناسی است.
نتایج تحقیق نشان می دهد بیش ترین فراوانی در نیازهای شناسایی شده در کالم جدید، معاد و 
انسان شناسی، امامت و عدل است. از سوی دیگر مباحث مربوط به تاریخ کالم، روش شناسی و فرق 
اسالمی کم ترین فراوانی را داشتند. از میان محورهای مختلف می توان به توحید و عدل در اولویت »ج« 
اشاره کرد که از جهت فراوانی بیش ترین تعداد را داشتند و در اولویت »ب« می توان به معاد و انسان شناسی 
و عدل اشاره کرد، کما اینکه در اولویت »الف« می توان به کالم جدید، امامت و تاریخ کالم، روش شناسی 

و فرق اسالمی اشاره نمود.
امید می رود یافته های تحقیق حاضر بتواند یاری رسان پژوهشگران، طالب، دانشجویان و جویندگان 
علم در عرصه کالم و اعتقادات باشد و مسیر انتخاب موضوع، شناسایی مسائل و دغدغه های اولویت دارد 

را برای آنها هموار سازد. از طرف دیگر، سبب هدفمندی تحقیق مراکز علمی پژوهشی گردد.





نمایه

بخش چهارم





پیوست ها و ضمائم

بخش پنجم
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پیوست 1: تطبیق عناوین استخراجی با عناوین مصوب مدارج علمی

میزان موضوعات مشابه در طرح نیازسنجی دانش کالم با موضوعات مصوب مدارج 
علمی بخش فلسفه و کالم

موضوعات اولویت بندی شده با موضوعات مصوب مدارج علمی کمیته کالم تطبیق داده شد که 
نتیجه به شرح ذیل می باشد

موضوعی که مشابهت صد در صد با موضوعات مصوب مدارج علمی یافت نشد ولی 70 موضوع از 
موضوعات مندرج در اولویت های طرح نیازسنجی با 32 موضوع از موضوعات مندرج در موضوعات مدارج 
علمی مشابهت نسبی داشتند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. با توجه به اینکه این موضوعات مشابهت 

کلی و تام با موضوعات مدارج علمی ندارند نیازی به تغییر در موضوعات استخراجی نیست:
1. موضوع شماره هفت مندرج در سایت مدارج علمی بخش کالم با عنوان » آسیب شناسی مهدویت«

موضوعات استخراجی توسط تیم پژوهشی:
y	موضوع اول: آسیب شناسی رویکردهای سطحی نگرانه و عاطفی به آموزه مهدویت
y	موضوع دوم: آسیب شناسی ادعای مشاهده امام زمان در عصر غیبت و بازتاب های کالمی آن

2. موضوع شماره نه مدارج علمی » آموزه های کالمی در زیارت جامعه کبیره« 
موضوع استخراجی تیم پژوهشی:

y	موضوع اول: شئون امامت از منظر زیارت جامعه کبیره
y	موضوع دوم: اوصاف وجودی امام از منظر زیارت جامعه کبیره

3. موضوع شماره ده مدارج علمی » آموزه های محوری کالمی در صحیفه سجادیه«
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	مباحث عدل در صحیفه سجادیه
4. موضوع شماره چهارده مدارج علمی: ابتالء

موضوع استخراجی تیم پژوهشی:
y	مفهوم شناسی، حکمت و کارکرد سنت های الهی )امداد، ابتالء و استدراج ...( در زندگی انسان 

5. موضوع شماره هجده مدارج علمی: اثبات عصمت امامان )ع( از دیدگاه عقل  و وحی
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موضوع استخراجی تیم پژوهشی:
y	 موضوع اول: اسباب و معیارهای گزینش اولیاء در نظام الهی )رابطه کماالتی مانند عصمت با

عدل(
y	)موضوع دوم: تحلیل شیوه های شناخت امام منصوص از طریق صفات او )علم و عصمت
y	موضوع سوم: بررسی تطبیقی عصمت انبیاء از منظر عالمه حلی ابن تیمیه و کشف لوازم کالمی آن

6. موضوع شماره بیست و سه مدارج علمی: احباط و تکفیر اعمال
موضوع استخراجی تیم پژوهشی:

y	موضوع اول: معنی احباط نسبت به اعمال و افراد مختلف
y	موضوع دوم: معنی احباط نسبت به اعمال و افراد مختلف

7. موضوع شماره سی و هفت مدارج علمی: ادله اثبات وجود خدا
موضوع استخراجی تیم پژوهشی:

 ارزیابی برهان اجتماعی عام در اثبات وجود خدا
8. موضوع شماره سی و هشت مدارج علمی: ادله التجّرد النفس

موضوع استخراجی تیم پژوهشی:
y	موضوع اول: ارزیابی ادله مجرد یا مادی بودن نفس
y	موضوع دوم: رویکردهای مختلف به مجرد یا قائم به نفس بودن صور اخروی و بازتاب های کالمی آن

9. موضوع شماره چهل و نه مدارج علمی: ارتباط عقل و دین در قرآن و حدیث
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	ارزیابی مبانی فلسفی کالمی تمایر عقل و دین
10. موضوع شماره هشتاد و دو مدارج علمی: األمر بین األمرین

موضوع استخراجی تیم پژوهشی:
y	موضوع اول: تحلیل امربین االمرین در قرآن
y	موضوع دوم: تحلیل امر بین االمرین در احادیث
y	موضوع سوم: تحلیل امر بین االمرین در مدرسه کالمی قم و مقایسه آن با بغداد و حله
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y	موضوع چهارم: تحلیل امر بین االمرین در نظام فلسفی صدرایی 
y	 موضوع پنجم: تحلیل امر بین االمرین در مدرسه معارفی خراسان
y	موضوع ششم: تحلیل امر بین االمرین در اندیشه عالمان معاصر شیعه
y	موضوع هفتم: تحلیل امر بین االمرین در متون اصول فقه

11. موضوع شماره صد و شانزده مدارج علمی: انحرافات مربوط به مهدویت
موضوع استخراجی تیم پژوهشی:

y	 موضوع اول: تحلیل و ریشه یابی بحران ها و چالش های مهدویت در ادوار مختلف کالم امامیه
و پیامدهای کالمی آن

y	موضوع دوم: آسیب شناسی رویکردهای سطحی نگرانه و عاطفی به آموزه مهدویت
12. موضوع شماره صد و چهل و سه مدارج علمی: بداء در کالم اسالمی

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
جایگاه مشیت خدا و بداء در نظریه نظام احسن

13. موضوع شماره صد و چهل و چهار مدارج علمی: بدعت
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	شاخصه های بدعت و سنت از منظر فریقین و بازتاب های کالمی آن
14. موضوع شماره دویست و هفت مدارج علمی: بررسی روایات طینت

موضوع استخراجی تیم پژوهشی:
y	موضوع اول: جایگاه باور به عالم ذر وطینت و ارواح در تحلیل معاد
y	موضوع دوم: جایگاه باور به عالم ذر وطینت و ارواح در تحلیل معاد

15. موضوع شماره دویست و سی و نه مدارج علمی: بررسی مسأله خلود از دیدگاه عقل و نقل
موضوع استخراجی تیم پژوهشی:

y	موضوع اول: ادله خلود کفار در جهنم
y	موضوع دوم: قلمرو شمول خلود نسبت به اقسام کفار

16. موضوع شماره دویست و چهل و سه مدارج علمی: بررسی معیار تکفیر در مذاهب اسالمی
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موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	معیارشناسی تکفیر و تطبیق آن بر جریان های نوظهور در عالم اسالم

17. موضوع شماره دویست و شصت مدارج علمی: بررسی و تحلیل مسأله تناسخ
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	)موضوع اول: نقد انگاره تناسخ )مبانی، ادله و آثار
y	موضوع دوم: نسبت سنجی انتقال روح به بدن مثالی با تناسخ
y	موضوع سوم: تحلیل نقش تبیین های نامناسب از معاد در پیدایش افکار انحرافی همچون تناسخ

18. موضوع شماره دویست و شصت و پنج مدارج علمی: بررسی و نقد آراء ضد شیعی دکتر یوسف 
قرضاوی

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	نقد و بررسی اتهامات یوسف قرضاوی به مکتب تشیع

توضیح: در این موضوع صرفا اتهامات وی به شیعه مورد بحث واقع می شود ولی در موضوع رساله 
حوزوی اراء ضد شیعی وی بحث شده است که ممکن است اصال اتهامات نباشد بلکه نقد آراء شیعه 

باشد به همین جهت موضوع متفاوت است.
19. موضوع شماره دویست و هشتاد و یک مدارج علمی: برهان نظم

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	موضوع اول: ارزیابی معرفت شناختی برهان نظم
y	موضوع دوم: ارزیابی تقریرات و نقدهای مختلف از برهان نظم در کالم اسالمی و الهیات غربی
y	موضوع سوم: نقد و بررسی اشکاالت هاسپرز و هاوکنیگ بر برهان نظم
y	موضوع چهارم: چالش های برهان نظم با توجه به نظریه فرگشت

20. موضوع شماره دویست و هشتاد و سه مدارج علمی: برهان های صدیقین
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	افتراقات و اشتراکات تقریرهای مختلف متکلمین و فالسفه از برهان صدیقین
21. موضوع شماره دویست و نود و چهار مدارج علمی: پژوهشی درباره نظریه علم و دین



149  ................................................................................................ اولویت هیی رژوهتی کالم شاعه  

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	موضوع اول: چگونگی تأثیر مباحث زبان دین در تبیین رابطه علم و دین
y	موضوع دوم: تأثیر رویکردهای مختلف مباحث توحیدی بر قلمرو علم و دین
y	موضوع سوم: تأثیر رویکردهای مختلف معرفت شناختی بر قلمرو علم و دین
y	موضوع چهارم: بازتاب های کالمی جامعیت و جاودانگی اسالم در قلمرو علم و دین
y	موضوع پنجم: ارزیابی مبانی زبان شناختی تمایز علم و دین
y	موضوع ششم: ارزیابی مبانی معرفت شناختی تمایز علم و دین
y	موضوع هفتم: نقد وبررسی تقریرهای مختلف برابری علم و دین

22. موضوع شماره دویست و نود و شش مدارج علمی: پلورالیسم نجات از دیدگاه اسالم 
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	رابطه شفاعت و کثرت گرایی در نجات و بازتاب های کالمی آن
23. موضوع شماره دویست و نود هفت مدارج علمی: پویایی و جاودانگی شریعت اسالم

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	 موضوع اول: نقد و بررسی انگاره تعارض جاودانگی دین با ضرورت صدور متون اعتقادی با توجه

به فهم مخاطب
y	موضوع دوم: بازتاب های کالمی جامعیت و جاودانگی اسالم در قلمرو علم و دین

24. موضوع شماره سیصد و سی و دو مدارج علمی: تجربه دینی در قرآن
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	تبیین مؤلفه های تجربه دینی با توجه به مالقات با حضرت صاحب )عج الل تعالی( در عصر غیبت
25. موضوع شماره سیصدو سی و هشت مدارج علمی: تجّسم اعمال

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	موضوع اول: تحلیل رابطه وجود فعلی بهشت و جهنم با تجسم اعمال
y	موضوع دوم: مقایسه نظریه تحقیق پذیری اخروی جان هیک با نظریه تجسم اعمال
y	موضوع سوم: راه حل های رفع تعارض تجسم اعمال با قراردادی بودن کیفر اعمال



150 ................................................................................................................  تای رویپل راوژت هی

y	 موضوع چهارم: نقش مبنای تجسم اعمال در تعیین گستره محشور شوندگان در قیامت )اختصاص
به مکلفان یا عمومیت حتی نسبت به سفهاء و مجانین و اطفال(

y	 موضوع پنجم: تبیین چگونگی سازگاری میان تجسم اعمال با عاقبت به خیر شدن افراد دارای
اعمال بد و عاقبت به شر شدن افراد دارای اعمال خوب

26. موضوع شماره سیصد و پنجاه و یک مدارج علمی: تحلیل مسائل کالمی توبه
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	موضوع: چگونگی پرده پوشی بر اعمال پس از توبه نصوح
y	موضوع دوم: بررسی دالیل استحقاقی یا تفضلی بودن سقوط عقاب پس از توبه

27. موضوع شماره سیصد و نود و سه مدارج علمی: تعلیم اسماء
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	)تقریرهای مختلف از تعلیم اسماء به حضرت آدم )علیه السالم( )پیش فرض ها، مبانی و آثار
28. موضوع شماره چهارصد و پنجاه و شش مدارج علمی: جبر و اختیار

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	جبر و اختیار در نظام عرفان ابن عربی و شارحان

29. موضوع شماره چهارصد و هفتاد و نه مدارج علمی: حجیت خبر واحد در اعتقادات از دیدگاه امامیه و 
اصحاب حدیث

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
y	موضوع اول: بازتاب های کالمی حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در اعتقادات
y	موضوع دوم: بررسی تطبیقی مبانی حجیت خبر واحد و عدم آن از منظر کالم امامیه و اهل تسنن

30. موضوع شماره پانصد و بیست و هشت مدارج علمی: خاتمیت در قرآن و روایات
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	گونه شناسی روایات دال بر خاتمیت و بازتاب های کالمی آن
31. موضوع شماره ششصد و چهل و هفت مدارج علمی: سعادت و شقاوت از دیدگاه حکماء مشاء و اشراق

موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 
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y	موضوع اول: تحلیل سعادت و شقاوت با مبانی فلسفه اسالمی
y	موضوع دوم: رابطه سعادت و شقاوت انسان با عدل خدا
y	موضوع سوم: اسباب سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی انسان از منظر آیات و روایات
y	موضوع چهارم: اسباب سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی انسان از متکلمان اسالمی
y	موضوع پنجم: رابطه سعادت و شقاوت با تقدیر الهی
y	موضوع ششم: گونه شناسی سعادت و شقاوت در آخرت از منظر فالسفه اسالمی

32. موضوع شماره نهصد و هجده مدارج علمی: معاد جسمانی از دیدگاه ادیان ابراهیمی
موضوع استخراجی تیم پژوهشی: 

y	بررسی ضروری بودن معاد جسمانی در ادیان توحیدی
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پیوست 2: فهرست عناوین مصوب مدارج علمی 

)برگرفته شده از سایت مدارج علمی بخش فلسفه و کالم(
1ـ آثار حرکت جوهری در الهیات

2ـ آراء و اندیشه های عبدالرزاق الهیجی
3ـ آزادی عقیده و رابطه آن با مسأله ارتداد
4ـ آزادی و امر به معروف و نهی از منکر

5ـ آسیب شناسی تقریب بین مذاهب اسالمی
6ـ آسیب شناسی علوم انسانی متداول و رایج )علوم انسانی سکوالر(

7ـ آسیب شناسی مهدویت
8ـ آغاز و انجام آفرینش

9ـ آموزه های کالمی در زیارت جامعه کبیره
10ـ آموزه های محوری کالمی در صحیفه سجادیه

11ـ آیا امامان معصوم )ع( مثل پیامبر )ص( آگاهی دارند یا نه؟
12ـ آیات مهدوی در تفاسیر شیعه و سّنی )مجمع البیان و المیزان با تفسیر کبیر و تفسیر قرطبی(

13ـ آیه والیت )مائده/55(
14ـ ابتالء

15ـ اتحاد عاقل و معقول
16ـ اتحاد عقل و عاقل و معقول )محل نزاع و ادله( در آثار صدر المتالهین و عالمه طباطبایی

17ـ اثبات توحید ربوی
18ـ اثبات عصمت امامان )ع( از دیدگاه عقل  و وحی

19ـ اثبات عقلی امامت
20ـ اثبات والدت امام زمان )عج( از منابع اهل سّنت

21ـ اثبات والدت امام مهدی )عج( و بررسی آراء مخالفان
22ـ اجزاء علوم رئوس ثمانیه ثبوتاً و اثباتًا

23ـ احباط و تکفیر اعمال
24ـ احکام ثابت و متغیر در اسالم

25ـ احکام جدید در عصر حضرت مهدی )عج(
26ـ احیاء و تحقیق تسلیک النفس الی حظیره عالمه حلّی )ره(

27ـ احیاء و تصحیح انتقادی مقصد اول کتاب شرح التجرید مالعلی قوشجی )امور عامه: احکام وجود، ماهیت 
و علت و معلول(

28ـ احیاء و تصحیح انتقادی مقصد دوم کتاب شرح التجرید مال علی قوشجی )جواهر و اعراض: اجسام، 
جواهر مجرده و اعراض(

29ـ اختالف و اشتراک شیعه و سنی در امامت
30ـ اختالفات کالمی شیخ مفید و شیخ صدوق )ره(
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31ـ اخالق نظری و عملی از دیدگاه متفکران مسلمان
32ـ اخالق و دین از دیدگاه مکاتب اخالقی

33ـ اخالق و سیاست
34ـ اخالق و عرفان

35ـ ادراک حسی به مثابه راه شناخت از منظر محقق طوسی و شهید مطهری )ره(
36ـ ادراکات اعتباری در علم اصول

37ـ ادله اثبات وجود خدا
38ـ ادله التجّرد النفس

39ـ ادله حرکت جوهری و نتایج آن
40ـ ادله عقلی امامت

41ـ ادله و براهین وارده در اثبات عالم عقل از دیدگاه حکمت مشاء و اشراق و متعالیه
42ـ ادیان و مذاهب در حکومت جهانی

43ـ ادیان و مذاهب در عصر ظهور
44ـ اراده خدا

45ـ اراده خدا و انسان از دیدگاه دکارت، اسپیونزا، مالبرانش و الیب نیتز
46ـ ارتباط دین و سالمت

47ـ ارتباط روش شناختی علم و دین
48ـ ارتباط عقل و دین از دیدگاه عالمه طباطبایی

49ـ ارتباط عقل و دین در قرآن و حدیث
50ـ ارتباط علوم تجربی با دین در تمدن اسالمی

51ـ ارتباط علوم حقیقی و اعتباری
52ـ ارتباط مهدویت و نبّوت

53ـ ارتداد در مذاهب اسالمی
54ـ ارزش معرفتی اعجاز
55ـ ارزیابی عقائد وهابیت

56ـ ارزیابی مبانی مدرنیزم از منظر اسالم
57ـ ارکان و اولویت های اخالق در نظام اخالقی اسالم

58ـ از وحدت شخصیه تا اخالقی
59ـ اسالم و اباحی گری

60ـ اسالم و تجّدد از منظر دانشمندان معاصر
61ـ اسالم و جهانی شدن

62ـ اسالم و حکومت
63ـ اسالم و دموکراسی

64ـ اسالم و زیبایی های زندگی
65ـ اسالم و مقتضیات زمان
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66ـ اسالم، مدرنیته و اصالحات
67ـ اسالمی سازی معرفت از منظر اندیشمندان مسلمان معاصر بویژه عرب

68ـ اسماء و صفات الهی از دیدگاه امام خمینی )ره( و امام فخر رازی
69ـ اسیره النبویه

70ـ اصالت فرد و یا جامعه از دیدگاه اسالمی
71ـ اصالت وجود و لوازم آن

72ـ اصطیاد نّبوت شناسی از نصوص دینی و تطبیق با فلسفه اسالمی
73ـ اصول و قواعد مناظره در قرآن کریم و احتجاجات معصومین )ع(

74ـ اعتباریات از منظر حضرت امام )ره( و عالمه طباطبایی )ره(
75ـ اعجاز قرآن کریم از منظر قاضی عبدالجبار و مرحوم عالمه طباطبایی )ره(

76ـ افضلیت امام علی )ع( به تمامی صحابه و پاسخ به شبهات وّهابیون
77ـ افضلیت ائمه )ع(

78ـ افضلیت علی بن ابیطالب )ع( در منابع اهل سّنت
79ـ افعال توحید در آیات و روایات

80ـ االسماء الحسنی فی منظر القرآن و الفرقان
81ـ اإلمام المهدی )عج( عند الشیعه )االمامیه، االسماعیلیه و الزیدیه(

82ـ األمر بین األمرین
83ـ الدیمقراطیه و جهات نظر اسالمیه

84ـ العواصم من القواصم البن العربی فی معرض الرد و النقد
85ـ القواعد الکالمیه
86ـ الکالم المقارن
87ـ امام سجاد )ع(

88ـ امام شناسی در نهج البالغه
89ـ امام و تشریع احکام )امام و حق تشریع(

90ـ امامت از اصول است یا فروع؟
91ـ امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه

92ـ امامت از دیدگاه عالمه طباطبایی )ره(
93ـ امامت از منظر امام هشتم )ع(
94ـ امامت امام حسن مجتبی )ع(

95ـ امامت امام رضا )ع(
96ـ امامت امامان اثنی عشر )ع( از منابع اهل سّنت

97ـ امامت خاصه در پرتو وحی
98ـ امامت در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید

99ـ امامت در کتاب و سّنت
100ـ امامت شیعی در آینه عرفان اسالمی
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101ـ امامت شیعی و انسان کامل از دیدگاه ابن عربی
102ـ امامت علی )ع( از دیدگاه فریقین )شیخ مفید، خواجه طوسی، عالمه طباطبایی و فخر رازی(

103ـ امامت و اکمال دین
104ـ امامت و علم غیب

105ـ امامت و فلسفه خلقت
106ـ امامت، تداوم رسالت از نظر آیات و روایات

107ـ امامت، نصب یا انتخاب
108ـ امتناع معنویت بدون خدا )با تأکید بر جنبش های معنوی جدید(

109ـ امتیازات حکومت جهانی و مقایسه آن با حکومت های دیگر
110ـ امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه کالمی

111ـ امکان و چگونگی تأثیر بر روند ظهور از دیدگاه روایات
112ـ امکان و رجحان علم دینی با تأکید بر آرای آیه الل جوادی آملی

113ـ امکان و ضرورت معاد از دیدگاه قرآن
114ـ انبیاء )ع( از منظر روایات

115ـ انتظار بشر از دین در عرصة اخالق
116ـ انحرافات مربوط به مهدویت

117ـ انحرافات و بدعت های متصّرفه
118ـ اندیشه مهدویت و پلورالیسم سیاسی دین

119ـ اندیشه های سیاسی مرحوم شهید مطهری )ره( با توجه به امامت و خالفت
120ـ اندیشه های کالم ماتریدیه

121ـ انسان شناسی از دیدگاه استاد مطهری )ره(
122ـ انسان شناسی دینی )ابعاد تربیتی(

123ـ انسان شناسی غربی و اسالمی
124ـ انسان کامل از دیدگاه اهل بیت )ع( و عرفای مسلمان

125ـ انسان کامل از دیدگاه موالنا
126ـ انسان کامل از نگاه عالمه در المیزان

127ـ انسان کامل در منظر ابن سینا و قونوی
128ـ انشقاق قمر

129ـ اوصاف امام از دیدگاه اصحاب ائمه )ع(
130ـ اومانیسم از دیدگاه اسالم

131ـ اهل بیت )ع( از دیدگاه ابن تیمیه
132ـ اهل سّنت واقعی کیست؟
133ـ ایمان حضرت ابوطالب )ع(
134ـ ایمان در الهیات اسالمی

135ـ ایمان در فلسفه و کالم اسالمی
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136ـ ایمان در کالم امامیه و اشاعره
137ـ ایمان و تعّقل در نهج البالغه

138ـ ائمه )ع( و شیوه های پاسخ به شبهات
139ـ بابیت و بهائیت در عصر حاضر

140ـ بالندگی علم در پرتو دین
141ـ بحث تطبیقی سرشت انسان از دیدگاه اسالم، مسیحیت و بهائیت

142ـ بحث تطبیقی وحی در ادیان آسمانی )اسالم، مسیحیت و یهود(
143ـ بداء در کالم اسالمی

144ـ بدعت
145ـ بدیهیات اولیه زیرساخت های معرفت بشری

146ـ برخورد نواصب با احادیثی که در فضیلت اهل بیت )ع( رسیده است، چیست؟
147ـ بررسی احادیث در اثبات حقانیت ائمة اثنی عشر )ع( شیعه

148ـ بررسی اختالفات عبدالوهاب با احمدبن حنبل
149ـ بررسی ادله عقلی ضرورت حجت خدا )یا ادله عقلی اثبات امام زمان )عج((

150ـ بررسی ادله عقلی معاد جسمانی از نگاه مالصدرا
151ـ بررسی اصول مشترک سیره کالمی پیامبر اعظم )ص(
152ـ بررسی انتساب تفسیر عرفانی سلمی به امام صادق )ع(
153ـ بررسی انتقادی نظریه سارتر در موضوع معنای زندگی

154ـ بررسی انحرافات تفسیری جریانات مدعی مربوط به مهدویت در تاریخ معاصر
155ـ بررسی اندیشه های سیاسی و کالمی ابواالعلی مودودی )مکتب مودودی(

156ـ بررسی اندیشه های کالمی عالمه محمدجواد بالغی
157ـ بررسی انظار و آراء درباره کالم جدید

158ـ بررسی آثار ذکر خفی و دیدگاه ها در مورد آن
159ـ بررسی آراء حکیم مدرس تهرانی )ره( در موضوع حمل

160ـ بررسی آراء ریوبندیه و تأثیر آن بر اهل سّنت ایران
161ـ بررسی آراء کالمی سیدعبداالعلی موسوی سبزواری در تفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن

162ـ بررسی آراء کالمی عبدالل شّبر
163ـ بررسی آراء کالمی فاضل مقداد

164ـ بررسی آراء و اندیشه های کالمی عالمه علی بن یونس نباطی بیاضی
165ـ بررسی آراء و نظریات اهل سنت )ماتریدیه، اشعریه، معتزله و سلفیه( و مقایسه آن با نظر شیعه در مورد 

اولوااالمر
166ـ بررسی آیات مورد استثناء اهل سّنت بر خلفاء )خالفت خلفاء(

167ـ بررسی آیات موهم نفی عصمت پیامبر اسالم )ص(
168ـ بررسی بدعت و مصادیق آن در میان مذاهب اربعه

169ـ بررسی بسترهای پیدایش فرقه ضاله بابیت و بهائیت
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170ـ بررسی بیعت حضرت علی )ع( با خلیفه اول، دوم و سوم
171ـ بررسی پایه های کالمی اجتهاد بین شیعه و اهل سّنت

172ـ بررسی پدیده خردورزی در قرآن
173ـ بررسی پدیده مرگ در ادیان ابراهیمی و تأثیر آن بر دینداری

174ـ بررسی تأثیر هستی شناسی عرفانی بر نظریه ابتکاری صدرالمتألهین در مسأله اصاله الوجود و فهم 
بهتر آن

175ـ بررسی تاریخی اندیشه والیت فقیه و تبیین قرائت های مختلف آن طی هفت دوره از عصر خود مردم 
تا غیبت امام زمان )عج(

176ـ بررسی تطبیقی ادیان ایران باستان
177ـ بررسی تطبیقی امامت از دیدگاه شیعه و اسماعیلیه

178ـ بررسی تطبیقی اندیشه های کالمی جریان حزب التحریر و امامیه
179ـ بررسی تطبیقی انسان شناسی در مدرنیته و اسالم

180ـ بررسی تطبیقی آراء شیخ مفید )ره( و ابومنصور ماتریدی در زمینه عصمت پیامبر )ص(
181ـ بررسی تطبیقی آراء هرمنوتیکی عالمه طباطبایی و گادامر

182ـ بررسی تطبیقی جایگاه سب و لعن و تکفیر در فرهنگ شیعه و اهل سّنت
183ـ بررسی تطبیقی حقوق بشر در اسالم و اعالمیه جهانی حقوق بشر

184ـ بررسی تطبیقی خداشناسی در نهج البالغه و حکمت متعالیه
185ـ بررسی تطبیقی دیدگاه های عالمه طباطبایی در المیزان و رسائل توحیدیه در مورد مراتب هستی

186ـ بررسی تطبیقی صفات خبری از نگاه وهابیت و ماتریدیه
187ـ بررسی تطبیقی عصمت رسول اکرم )ص( از دیدگاه فرق و مذاهب کالمی

188ـ بررسی تطبیقی فطرت الهی در ادیان
189ـ بررسی تطبیقی مبانی انسان شناسی تربیت از دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی

190ـ بررسی تطبیقی مسأله رجعت از دیدگاه اسالم و ادیان دیگر
191ـ بررسی تطبیقی معاد جسمانی از دیدگاه قرآن و انجیل

192ـ بررسی تطبیقی منزلت زن در اسالم و فمینیسم
193ـ بررسی تطبیقی نظریات مالصدرا )ره( در باب ذات و صفات ذاتی با نصوص دین

194ـ بررسی توصیفی جایگاه امام غایب )عج( در نظام هستی
195ـ بررسی جایگاه امامت از منظر امیرالمؤمنین علی )ع(

196ـ بررسی جایگاه نائب عام در غیبت کبری و مقایسه ویژگی ها و نقاط قوت آن با نواب خاص
197ـ بررسی حدیث افتراق و ویژگی های فرقه ناجیه

198ـ بررسی حدیث: »من مات....«
199ـ بررسی حقیقت فطرت انسان از دیدگاه عالمه طباطبایی )ره(

200ـ بررسی دیدگاه اهل سّنت در موضوع عصمت پیامبران
201ـ بررسی دیدگاه عارفان مسلمان نسبت به شریعت

202ـ بررسی دیدگاه فالسفه اسالمی در باب معاد جسمانی
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203ـ بررسی دیدگاه کانت در باب احکام علمی
204ـ بررسی دیدگاه و عملکرد عارفان نسبت به شریعت

205ـ بررسی دیدگاه ها در باب معنی زندگی
206ـ بررسی رابطه عین و ذهن در حکمت اسالمی

207ـ بررسی روایات طینت
208ـ بررسی روایات مهدویت در صحاح سّته

209ـ بررسی رویکردهای مهم در فلسفه اخالق شیعی )درباره معانی گزاره های اخالق(
210ـ بررسی زمینه های شبهات مستشرقان به شخصیت پیامبر )ص( پیرامون جهاد و ازدواج در صحیحین

211ـ بررسی سندی و داللتی حدیث لوح جابر )لوح اخضر(
212ـ بررسی سندی و داللی روایات شعیب بن صالح و یمانی در کتب شیعه و سنی

213ـ بررسی صفات خداوند متعال
214ـ بررسی عصمت انبیاء و ائمه )ع( در مقام تبلیغ و عمل به وحی

215ـ بررسی عقاید شافعیه ایران و نقاط اشتراک آن با تشّیع
216ـ بررسی عقاید شیخیه کرمان

217ـ بررسی عقاید صوفیه شاه نعمت الل
218ـ بررسی علل پیدایش علم کالم و فرقه های کالمی

219ـ بررسی علل دین گریزی از منظر خود دین
220ـ بررسی علل و عوامل اعتقاد به مهدویت نوعیه

221ـ بررسی علل و عوامل پیدایش فرقه های شیعی از سال 148 تا 200 هجری
222ـ بررسی علم غیب با نگاه فلسفی و کالمی

223ـ بررسی فلسفی و کالمی نظریه والیت فقیه
224ـ بررسی کارکرد مهدّویت در بوجود آمدن جریانات اجتماعی، سیاسی و حکومت های شیعی

225ـ بررسی کالم امامیه در عصر حضور
226ـ بررسی کالم شیعه از عالمه حلّی )ره( تا عالمه مجلسی )ره(

227ـ بررسی گستره وظایف امام در دیدگاه شیعه و اهل سّنت با محوریت کتاب االحکام السلطانیه فّراء
228ـ بررسی ماهیت ایمان دینی

229ـ بررسی ماهیت مرگ از منظر حکماء و متکلمین
230ـ بررسی مباحث فلسفی کفایه االصول

231ـ بررسی مباحث کالن علم النفس از منظر ابن عربی و مالصدرا
232ـ بررسی مبانی تقصیر و غلو

233ـ بررسی مبانی کالمی و فقهی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر تحریم اهانت به همسران پیامبر )ص(
234ـ بررسی متنی و سندی عهدین از دیدگاه سّنت یهودی مسیحی و نّقادان جدید

235ـ بررسی مخالفت های خلفا در حیات و ممات پیامبر اکرم )ص(
236ـ بررسی مراتب ادراک از نظر مشاء اشراق

237ـ بررسی مراتب تجّرد نفس
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238ـ بررسی مسأله بایدها و نبایدها در فلسفة اخالق
239ـ بررسی مسأله خلود از دیدگاه عقل و نقل

240ـ بررسی معاد جسمانی از دیدگاه حکمت متعالیه
241ـ بررسی معاد جسمانی از دیدگاه صدر المتألهین و امام خمینی )ره(

242ـ بررسی معراج و پاسخ به شبهات
243ـ بررسی معیار تکفیر در مذاهب اسالمی

244ـ بررسی مفهوم اسالم و ایمان از دیدگاه متکلمان
245ـ بررسی مفهوم مشروعیت حکومت از دیدگاه فریقین

246ـ بررسی مکتب شیخیه
247ـ بررسی منشأ علوم ائمه )ع(

248ـ بررسی موضوع عالم ذر و رابطه  آن با اختیار انسان از نظر قرآن کریم
249ـ بررسی مؤلفه های عقل گرایی و خردورزی و تبیین اندیشه های دینی از منظر پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(

250ـ بررسی نحوه پیدایش و واقع نمایی مفاهیم عقلی از دیدگاه صدرالمتألهین
251ـ بررسی نسبت توحید افعالی فرایند عرفی شدن

252ـ بررسی نصوص وصایت حضرت علی )ع(
253ـ بررسی نظریه وحدت وجود در قرآن و سّنت

254ـ بررسی نقش حضرت صدیقه کبری )س( در دوران پس از رحلت پیامبر اکرم )ص(
255ـ بررسی و تبیین راه های ورود به باطن قرآن

256ـ بررسی و تحلیل ابعاد مختلف عقل در غررالحکم
257ـ بررسی و تحلیل انگیزه مستشرقان برای پژوهش پیرامون مهدویت

258ـ بررسی و تحلیل علل یا فلسفه غیبت
259ـ بررسی و تحلیل کالم شیعه از آغاز غیبت صغری تا عصر خواجه طوسی )ره(

260ـ بررسی و تحلیل مسأله تناسخ
261ـ بررسی و تحلیل مسأله خلود

262ـ بررسی و تحلیل مسأله رجعت
263ـ بررسی و تطبیق دو مذهب امامیه و معتزله

264ـ بررسی و نقد اصول تعالیم دوازده گانه بهایی
265ـ بررسی و نقد آراء ضد شیعی دکتر یوسف قرضاوی

266ـ بررسی و نقد پایه های فلسفه و کالمی بهائیت
267ـ بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی درباره آیه اولی  االمر و آیه والیت

268ـ بررسی و نقد دیدگاه های کالمی درباره فطرت
269ـ بررسی و نقد دیدگاه های معرفت شناسان و تجربه گرایان

270ـ بررسی و نقد قاعده فلسفی » الشیُء ما لم یجب، لم یوجد«
271ـ بررسی و نقد کالمی مکتب اکنکار

272ـ بررسی و نقد مبادی معرفت شناختی علم اقتصاد از دیدگاه فلسفه صدرایی
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273ـ بررسی و نقد مبانی کالمی عرفان های نوظهور
274ـ بررسی و نقد نظریه های وحی

275ـ بررسی وقایع روز ظهور حضرت )عج(
276ـ برهان

277ـ برهان آنتولوژی
278ـ برهان صدیقین از دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( و آیت اله جوادی

279ـ برهان فطرت از منظر علم و قرآن
280ـ برهان لمی، اقسام و نتایج آن

281ـ برهان نظم
282ـ برهان نظم از دیدگاه شهید مطهری )ره( و ریچارد شویپبرن

283ـ برهان های صدیقین
284ـ بهائیت

285ـ بهائیت و شریعت
286ـ پاسخ به شبهات امامت )ناظر به شبهات شرح مقاصد(

287ـ پاسخ به شبهات پیرامون عدم امکان معراج
288ـ پاسخ به شبهات وهابیت در توحید و شرک

289ـ پاسخ گویی به شبهات اعتقادی مهدویت
290ـ پاسخ گویی دین به مشکالت بشر در عصر حاضر در آثار امام خمینی )ره(

291ـ پایان تاریخ از منظر ادیان ابراهیمی
292ـ پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معارف

293ـ پژوهشی در تناسخ و نسبت آن با معاد
294ـ پژوهشی درباره نظریه علم و دین

295ـ پلورالیسم دینی و تکثرگرایی
296ـ پلورالیسم نجات از دیدگاه اسالم

297ـ پویایی و جاودانگی شریعت اسالم
298ـ پیامبران از منظر صحیحین و نقد آن

299ـ پیشینه صفات فرابشری ائمه )ع(
300ـ پیشینه صفات فرابشری ائمه )ع( از نظر نصوص و دیدگاه اندیشمندان متقدم سه قرن اول

301ـ پیشینه والیت فقیه و انقالب اسالمی
302ـ پیگیری مبحث اعیان ثابت در شریعت

303ـ تأثیر احادیث موضوعه بر کالم اهل حدیث
304ـ تأثیر اعتقاد به امامت در سلوک صراط مستقیم

305ـ تأثیر اندیشه صوفیه در بهائیت
306ـ تأثیر اندیشه های کالمی در آثار ابن عربی

307ـ تأثیر دعا و رابطه آن با اصل علیت از دیدگاه ابن سینا، ابن تیمیه، مالصدرا و فلسفه غرب
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308ـ تأثیر غذا بر نفس انسان
309ـ تأثیر مبانی عرفانی بر ارکان حکمت متعالیه

310ـ تأثیر متقابل تشّیع و مکتب ابن عربی
311ـ تاریخ تحلیل کالم شیعه در قرن چهارده هجری قمری

312ـ تاریخ تحلیلی کالم شیعه در قرن دوازده و سیزده
313ـ تاریخ فلسفه اسالمی

314ـ تاریخ و عقاید شیخیه کرمان
315ـ تأویل از دیدگاه عالمه طباطبایی

316ـ تأویل از منظر کالم، تفسیر و عرفان
317ـ تأویل طولی و مبانی آن از دیدگاه سید حیدر آملی
318ـ تأویل قرآن از دیدگاه شیخ اشراق و نقد بررسی آن

319ـ تبّرک و جایگاه آن بین فریقین
320ـ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

321ـ تبیین اصول و مختصات جریان های دین پژوهی معاصر ایران در سه دهه اخیر
322ـ تبیین جایگاه علم و عمل در تعالی نفس و تداوم صورت انسانی

323ـ تبیین فلسفی حقیقت انوار معصومین )ع( یا انجیل الهی
324ـ تبیین نظریه جسمانیه الحدوث )چیستی، مبانی و نقدها(

325ـ تبیین و بررسی صفات و ویژگی های امام از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی )ره(
326ـ تبیین و تحلیل عقاید شیخیه درباره امامت

327ـ تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه آیت الل جوادی آملی
328ـ تبیین و تحلیل قلمرو دین از دیدگاه امام خمینی )ره(

329ـ تبیین و تحلیل مقایسه ای هرمنوتیک ساخر و روش شناسی فهم قرآن از دیدگاه آیت اله جوادی آملی
330ـ تبیین و تحلیل و نقد دین شناسی نصر حامد ابوزید

331ـ تجّدد امثال
332ـ تجربه دینی در قرآن

333ـ تجربه دینی و جایگاه آن در علم کالم
334ـ تجربه دینی و شهود عرفانی

335ـ تجربه عرفانی و تجربه دینی در دو نسبت نامتوازن
336ـ تجّرد نفس

337ـ تجزیه و تحلیل عالئم و نشانه های ظهور
338ـ تجّسم اعمال

339ـ تجلی عرفان اهل بیتی )ع( در مناجات خمسه عشر
340ـ تحقیق در مسأله بداء

341ـ تحقیق در نسخه خطی کتاب عالمه حلّی به نام تسلیک النفس أی حظیره القدس
342ـ تحقیق کتاب شوارق اإللهام فیض الهیجی
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343ـ تحقیق و بررسی پیرامون هدایت و ضاللت در قرآن )با تأکید بر تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی و تفسیر 
المیزان عالمه طباطبایی(

344ـ تحقیق و تصحیح نسخه کتاب خطی »مصفاه الحیاه فی االعتصام«
345ـ تحقیقی بر نهایه الحکمه

346ـ تحقیقی پیرامون عقاید صوفیه و دالیل رّد بر آن
347ـ تحلیل جامعه شناختی شکل گیری شیعه

348ـ تحلیل دیدگاه امامیه و اهل سّنت در مسأله رؤیت خداوند
349ـ تحلیل فلسفی کالمی واژه نور در قرآن

350ـ تحلیل کالم امامیه در عصر حضور
351ـ تحلیل مسائل کالمی توبه

352ـ تحلیل معرفت شناختی برهان
353ـ تحلیل مقامات و ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اکرم )ص( از منظر قرآن کریم

354ـ تحلیل و بررسی ابعاد مختلف عدالت اجتماعی در نهج البالغه
355ـ تحلیل و بررسی پدیده وحی

356ـ تحلیل و بررسی دیدگاه عدم سهو النبی )ص(
357ـ تحلیل و بررسی نظریه کاشفیت علم در نگاه نوصدرایی )با تأکید بر نظریه عالمه طباطبایی(

358ـ تحلیل و بررسی والیت مطلقه فقیه
359ـ تحلیل و نقد دیدگاه متکلمان و عرف درباره رؤیت خداوند در آثار امام خمینی )ره(

360ـ تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن
361ـ تحلیل، بررسی و مقایسه آراء فخر رازی، مالصدرا و عالمه طباطبایی در رابطه با وحی و الهام

362ـ تحمل از دیدگاه کتاب و سّنت
363ـ تحّول و تکامل در معرفت دینی

364ـ تربیت نسل منتظر از دیدگاه ادعیه و زیارات
365ـ تربیت نفس و بدن اتحادی یا انضمامی از دیدگاه ابن سینا و صدرا

366ـ ترجمه و نقد شخصیت و آراء ابن تیمّیه از دیدگاه اهل سّنت
367ـ ترجمه و نقد و بررسی العرشیه

368ـ تسبیح هستی
369ـ تشبیه و تجسیم در اندیشه اهل سنت با رویکرد تأویل در قرآن

370ـ تشکیک فازی )متداخل( و تبیین ابعاد نوین مسئله تشکیک حکمت صدرایی
371ـ تشکیک وجود و آثار آن در حکمت متعالیه

372ـ تشّیع اعتقادی در دهه های اول قرن اول هجری تا سال 61 هجری
373ـ تشّیع و تصّوف در عصر صفویان

374ـ تصحیح اسفار
375ـ تصحیح نسخه خطی کتاب شریف »روضه العرفاء و دوحه العلماء فی شرح االسماء الحسنی«

376ـ تصحیح و تحقیق رساله خطی محمد بن حاج سیدنعمت اله حسینی
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377ـ تصحیح، تحقیق و احیای مقصد چهارم، پنجم و ششم کتاب شرح تجرید االعتقاد فاضل قوشجی
378ـ تصحیح، تحقیق و احیای مقصد سوم کتاب شرح تجرید االعتقاد فاضل قوشجی

379ـ تصّوف
380ـ تصویب و تصدیق

381ـ تضاد وهابیت با دیوبندیه )وهابیت از دیدگاه دیوبندیه(
382ـ تطابق ذهن و عین

383ـ تطابق عوالم
384ـ تطبیق عقاید امامیه و اسماعیلیه در بحث توحید و نبوت

385ـ تطورات مباحث صفات الهی در مکتب مشاء
386ـ تعامل اهل بیت )ع( با اهل کتاب

387ـ تعامل تفسیر و فلسفه
388ـ تعامل حضرت علی )ع( با خلفاء

389ـ تعامل دوسویه علم کالم و اصول فقه
390ـ تعامل شیخ مفید با فرق و مذاهب مختلف کالمی عصر خود

391ـ تعریف و مبانی آن از نگاه منطق دانان مسلمان )با تکیه بر دیدگاه های ابن سینا، سهروردی و بغدادی(
392ـ تعقل در قرآن کریم

393ـ تعلیم اسماء
394ـ تعلیم و تربیت

395ـ تعیین زمان ظهور و پیامدهای آن
396ـ تفاوت اعجاز امامان و انبیاء

397ـ تفسیر آیه اکمال نزد فریقین
398ـ تفسیر آیه میثاق )172 اعراف( و بررسی ابعاد آن در نگاه مفسران، متکلمان، فالسفه و عرفا

399ـ تفکر اعتدالی
400ـ تفکر عقلی )چیستی، ویژگی ها، ارکان، آثار و جایگاه( در قرآن

401ـ تفکیک ناپذیری قرآن، عرفان و برهان
402ـ تقابل صهیونیزم با مهدوّیت

403ـ تکامل انبیاء
404ـ تکامل برزخی

405ـ تکامل برزخی از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن بر نصوص دینی
406ـ تکامل برزخی از دیدگاه مالصدرا و عالمه مجلسی

407ـ تکامل برزخی نفس
408ـ تکامل در عالم برزخ

409ـ تکامل شخصیت نبی و ارتباط آن با تکامل شریعت
410ـ تکامل عقود در جامعه مهدی موعود )عج(

411ـ تمایز احاطی و مبانی آن در مکتب ابن عربی و بررسی آن در متون دینی
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412ـ تناسخ
413ـ تناسخ و نسبت آن با معاد

414ـ توانمندی و کارآمدی دین در تحقیق عدالت و پیشرفت جامعه بشری در هزاره سوم و نقد و نفی نظام 
جهانی لیبرالی

415ـ توبه و استغفار از منظر کالمی
416ـ توجیه ارزش های اخالقی

417ـ توحید از دیدگاه ابومنصور ماتریدی و عالمه طباطبایی )ره(
418ـ توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت و نقد عقاید وهابیت در مسأله توحید

419ـ توحید از دیدگاه عقل و شهود
420ـ توحید اسماء و صفات از دیدگاه شیعه و وهابیت

421ـ توحید افعالی
422ـ توحید افعالی از منظر قرآن کریم

423ـ توحید افعالی در کالم و روایات امام سجاد )ع(
424ـ توحید در تقنین

425ـ توحید در فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه
426ـ توحید در نهج البالغه

427ـ توحید در والیت یا گوهر دین
428ـ توحید ذاتی در روایات امام صادق )ع( و حکمت متعالیه

429ـ توحید ذاتی و تثلیث
430ـ توحید و شرک

431ـ توحید و شرک از دیدگاه متکلمان
432ـ توحید و شرک در آئین زرتشت

433ـ توحید و مراتب آن
434ـ توّسل از دیدگاه عقل و وحی

435ـ توّسل از منظر وهابیت و اهل بیت )ع(
436ـ توضیح برهان لمی و اقسام آن و آیا در فلسفه کاربرد دارد یا خیر؟

437ـ تولّی و تبّری
438ـ تئوری های صدق و حقیقت

439ـ ثابت و متغیر
440ـ ثواب و عقاب در کالم اسالمی

441ـ جامعیت اسالم، خاستگاه حکومت دینی
442ـ جامعیت دین از دیدگاه رشید رضا، اقبال الهوری، عالمه طباطبایی و استاد شهید مطهری

443ـ جاودانگی نفس از دیدگاه عقل و وحی
444ـ جایگاه انسان در اندیشه مهدویت

445ـ جایگاه بیعت در دین اسالم
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446ـ جایگاه شریعت در منظومه عرفانی سیدحیدر آملی )ره( با رویکردی انتقادگرایانه بر منکرین ظواهر 
شریعت در عرفان

447ـ جایگاه عقل در اسالم و سایر ادیان آسمانی
448ـ جایگاه عقل در اندیشه شیخ صدوق و مفید )ره(

449ـ جایگاه عقل در تفکر دین
450ـ جایگاه عقل در حکمت متعالیه و راسیونالیسم

451ـ جایگاه عقل در فهم و تفسیر دین از دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( و شهید مطهری )ره(
452ـ جایگاه فطرت در معرفت شناسی
453ـ جایگاه فلسفه در معارف اسالمی

454ـ جایگاه مباحث کالمی در الگوی پیشرفت
455ـ جایگاه معرفت در ایمان دینی

456ـ جبر و اختیار
457ـ جبر و اختیار در مثنوی

458ـ جبر و تفویض
459ـ جریان شناسی فرق انحرافی مهدویت در عصر حاضر

460ـ جریان شناسی فرهنگی معاصر در ایران
461ـ جسم و جان در آیات و روایات

462ـ جنبش های اسالمی در شمال آفریقا
463ـ جنبش های اسالمی معاصر در اندونزی

464ـ جنسیت و روح
465ـ جهان در آستانه و پس از ظهور مهدی )عج(

466ـ جهانی شدن و مهدویت
467ـ چالش سّنت و مدرنیته در کشور لبنان و سوریه

468ـ چالش های فکری اجتماعی مسلمانان در آسیای مرکزی
469ـ چرا ایرانیان پس از قرنها زرتشتی گری، به سهولت دین اسالم را پذیرفتند؟

470ـ چرا باید منتظر باشیم؟
471ـ چیستی معجزه

472ـ چیستی موت اختیاری و کیفیت دستیابی به آن
473ـ چیستی و مبانی عنایت و هدایت الهی از دیدگاه صدرالمتألهین و امام خمینی )ره(

474ـ حاکمیت دینی
475ـ حّب و بغض
476ـ حبط اعمال

477ـ حبط عمل و تکفیر
478ـ حبط و تکفیر از دیدگاه فرق و مذاهب

479ـ حجیت خبر واحد در اعتقادات از دیدگاه امامیه و اصحاب حدیث
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480ـ حجیت ظواهر متون دینی در دستیابی به گزاره های کالمی
481ـ حدوث زمانی عالم در مکتب مالصدرا

482ـ حدوث نفس در قرآن
483ـ حدوث و قدم

484ـ حدوث و قدم عالم از نظر عقل و وحی
485ـ حدوث  و قدم  نفس )بررسی و تحلیل نظریات افالطون، ارسطو و صدرا(

486ـ حدود تربیت دینی و مقایسه آن با مکاتب مدرنیته )اومانیسم و اگزیستانسیالیسم(
487ـ حدیث ثقلین

488ـ حدیث منزلت
489ـ حرکت تکاملی نفس در برزخ و قیامت از دیدگاه عقل و نقل

490ـ حرکت جوهری و ثبات معرفت
491ـ حرکت در فلسفه و فیزیک

492ـ حرکت نفس در حکمت متعالیه
493ـ حرکت و ضرورت معاد

494ـ حسن و قبح ذاتی از منظر قرآن
495ـ حضرت امام و مهدویت از منظر ابن عربی

496ـ حضرت هارون در قرآن و عهدین )کتاب مقدس(
497ـ حق و باطل از دیدگاه قرآن

498ـ حقوق از دیدگاه حضرت علی )ع(
499ـ حقوق اهل بیت )ع( از دیدگاه کتاب و سّنت )با رویکرد کالمی(

500ـ حقوق بشر در اسالم
501ـ حقوق متقابل امام عصر )عج( و مردم

502ـ حقوق و مقامات اهل بیت )ع( در منابع اهل سّنت
503ـ حقیقت امامت در مکتب اهل بیت )ع(

504ـ حقیقت ایمان از دیدگاه مذهب شیعه و سایر فرقه های اسالمی
505ـ حقیقت زهد و آثار آن

506ـ حقیقت مرگ از دیدگاه شریعت و فالسفه اسالمی
507ـ حقیقت مرگ از نظر فالسفه و متکلمان
508ـ حقیقت مرگ و معاد در قرآن و روایات

509ـ حقیقت معجزه و بررسی شبهات آن
510ـ حقیقت میزان و صراط در قرآن و روایات

511ـ حقیقت نفس در آثار مرحوم عالمه طباطبایی )ره(
512ـ حقیقت نفس و روح در قرآن

513ـ حقیقت و اصالت حیات
514ـ حقیقت و اقسام حل
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515ـ حقیقت و مراتب ایمان از دیدگاه حضرت عالمه طباطبایی و فخر رازی )ره(
516ـ حقیقت و مراتب ایمان در اسالم

517ـ حقیقت و ویژگی های ثواب و عقاب از منظر قرآن، روایات و کالم اسالمی
518ـ حقیقت وحی در آیات و روایات و حکمت متعالیه

519ـ حقیقت وحی در عالم هستی از منظر فلسفه و کالم
520ـ حکم مرتکب کبیره در کالم اسالمی

521ـ حکمت خداوند در ادیان توحیدی
522ـ حکومت از دیدگاه امیرالمؤمنین )ع(

523ـ حکومت دینی و جامعه مدنی
524ـ حکومت مهدی )عج( و جهانی شدن

525ـ حکومت و رهبری از دیدگاه نهج البالغه
526ـ حیات برزخی از دیدگاه وهابیت

527ـ حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی در فلسفه صدرایی
528ـ خاتمیت در قرآن و روایات
529ـ خاتمیت و پاسخ به شبهات

530ـ خاتمیت و کمال دین
531ـ خاستگاه دین

532ـ ختم والیت از دیدگاه محیی الدین بن عربی
533ـ خدا از منظر صحیح بخاری )نقد و بررسی آن(

534ـ خدا در ادیان و مکاتب
535ـ خدا در اسالم و مسیحیت

536ـ خدا در فلسفه دکارت
537ـ خداشناسی در نهج البالغه

538ـ خلفاء از دیدگاه مولوی
539ـ خلود از دیدگاه عقل و وحی

540ـ خلود و عذاب
541ـ خیر و شر از دیدگاه امام محمد غزالی و فیض کاشانی

542ـ دامنه عفو الهی
543ـ درآمدی بر خدا در ادیان بزرگ ابراهیمی

544ـ درآمدی بر فلسفه اخالق
545ـ درآمدی بر هرمونتیک

546ـ دستاوردهای منطقی مالصدرا در آثار وی
547ـ دالیل امکان و ضرورت معاد و پاسخ به شبهات

548ـ دالیل لزوم رستاخیز و اعتقاد به آن در میان اقوام و ادیان بزرگ
549ـ دموکراسی و حکومت دینی
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550ـ دوام فیض از منظر آموزه های دینی
551ـ دیدگاه عالمه مجلسی در بحاراالنوار در باب نفس و معاد

552ـ دیدگاه های فالسفه و متکلمان در رابطه با فناء دین
553ـ دیدگاه های کالمی امام صادق )ع( و عقائد و آراء عصر آن حضرت

554ـ دین خاتم و نیازهای متغیر بشر
555ـ دین و آزادی

556ـ دین و جریانات روشنفکری در ایران
557ـ دین و حقوق بشر

558ـ دین و حکومت
559ـ دین و دموکراسی

560ـ دین و دموکراسی در افغانستان
561ـ دین و دنیا

562ـ دین و سیاست
563ـ دین و عقالنیت

564ـ دین و علوم ارتباطات، آئینه جهان
565ـ دین و فرهنگ
566ـ دین و فطرت

567ـ دین و مدرنیسم
568ـ دیوبندیه و وهابیت

569ـ ذاتی و عرضی دین از دیدگاه شهید مطهری )ره( و نقد شبهات
570ـ ذهن و هوش مصنوعی

571ـ رابطه امام معصوم )ع( و اراده حق تعالی در زیارت جامعه
572ـ رابطه امامت و خاتمیت

573ـ رابطه ایمان و عمل در نگاه عالمه طباطبایی )ره(
574ـ رابطه ایمان و عمل صالح
575ـ رابطه بین توحید و اخالق

576ـ رابطه ثابت و متغیر
577ـ رابطه خاتمیت و امامت

578ـ رابطه خداوند با انسان و جهان در دعای عرفه امام حسین )ع(
579ـ رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی )ع(

580ـ رابطه دین با معرفت های عقالنی در منابع اسالمی
581ـ رابطه دین و اخالق

582ـ رابطه دین و دنیا از دیدگاه قرآن و روایات
583ـ رابطه دین و معنویت

584ـ رابطه عصمت و اختیار در آئینه عقل و نقل
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585ـ رابطه عقل و ایمان
586ـ رابطه عقل و ایمان از نظر خواجه نصیر طوسی

587ـ رابطه عقل و ایمان از نظر خواجه نصیر و آگوستین
588ـ رابطه عقل و دین از دیدگاه شهید مطهری )ره(

589ـ رابطه عقل و نقل
590ـ رابطه عقل و وحی از منظر فالسفه

591ـ رابطه عقل و وحی در عقاید از دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد مطهری )ره(
592ـ رابطه عقل و وحی در مکتب ماتریدیه

593ـ رابطه علم خدا و اختیار انسان
594ـ رابطه علم و عصمت

595ـ رابطه علوم طبیعی و دین
596ـ رابطه علیت و وحدت وجود از نگاه مالصدرا و محی الدین

597ـ رابطه فقه و کالم
598ـ رابطه فلسفه و عرفان نظری

599ـ رابطه فلسفه و کالم
600ـ رابطه کالم و عرفان

601ـ رابطه متقابل انسان و ابلیس
602ـ رابطه متقابل ایمان با علم و عمل
603ـ رابطه معرفت نفس و معرفت حق

604ـ رابطه واجب و ممکن
605ـ رابطه واجب و ممکن از دیدگاه فالسفه و متکلمان و عرفای اسالمی

606ـ رابطه وجود رابط و وحدت شخصی در حکمت متعالیه
607ـ رابطه یا فرق بین علم با وجود ذهنی

608ـ راه عملی کردن به معرفت مشهودی در ادعیه و روایات ائمه معصومین )ع(
609ـ راهکارهای ایجاد معرفت و محبت برای تحقق اطاعت از امام معصوم )ع(

610ـ راه های اثبات وجود خدای متعال
611ـ راه های خداشناسی در قرآن

612ـ رجعت
613ـ رجعت از دیدگاه مکتب تشیع و رابطه آن با تناسخ

614ـ رجعت، ادامه حجت خدا بر روی زمین
615ـ رّد شبهات احمد الکاتب

616ـ رزق از دیدگاه اسالم
617ـ رسالت جهانی پیامبران اولوالعزم از دیدگاه قرآن و روایات

618ـ روابط متقابل شیعیان و اهل سنت از سال 329 تا 500 هـ.ق
619ـ روش شناسی اهل بیت )ع( در تبیین عقاید دینی
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620ـ روش شناسی تبیین استدالل
621ـ روش شناسی علوم انسانی اسالمی

622ـ روش شناسی فلسفه اسالمی
623ـ روش شناسی فلسفه و کالم

624ـ روش شناسی کاربرد عقل در استنباط گزاره های عقیدتی
625ـ روش شناسی معرفت دینی در عقاید

626ـ روش شناسی مکتب ماتریدیه و مقایسه آن با مکاتب دیگر
627ـ روش های تبلیغی بهائیت و راه های مقابله با آن

628ـ روش های تعامل و همزیستی بین پیروان مذاهب
629ـ روش های فرقه های انحرافی معاصر )بویژه بهائیت( در جذب نیروهای انسانی بویژه جوانان

630ـ روش های مناظره در قرآن
631ـ روشنفکری دینی، واقعیت یا توّهم

632ـ رویکرد فلسفی در کالم علوی )ع( یا فلسفه در نهج البالغه
633ـ رهیافت های امام شناسی از توقیعات امام زمان )عج(

634ـ رؤیت امام عصر )عج( در عصر غیبت کبری
635ـ رؤیت خداوند در آیات قرآن
636ـ ریشه های کالمی اباحیگری

637ـ زبان قرآن
638ـ زمینه ها، عوامل پیدایش و گسترش فرقه های شیعی در عصر حضور ائمه )ع(

639ـ زنادقه در عصر صادقین )ع(
640ـ زیارت قبور از دیدگاه مذاهب اسالمی

641ـ زیارت و توّسل و رابطه آن با توحید عبادی
642ـ سازگاری یا ناسازگاری اصل امامت، اصل خاتمیت
643ـ سّب و لعن مسلمان از دیدگاه متکلمان و فقیهان

644ـ سّر کمال دین خاتم
645ـ سرنوشت ارواح در عالم برزخ

646ـ سرنوشت شیطان در عصر ظهور
647ـ سعادت و شقاوت از دیدگاه حکماء مشاء و اشراق

648ـ سعادت و شقاوت انسان از دیدگاه اسالم
649ـ سعادت و شقاوت نفس در فلسفه اسالمی

650ـ سفیانی از دیدگاه روایات و تاریخ
651ـ سکوالریزم

652ـ سکوالریسم و مهدویت
653ـ سنجش دیدگاه های اخباریه و امامیه با سلفیه اهل سنت

654ـ سیر تاریخی مکتب اشعری
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655ـ سیر تطّورات حکمت الهی در مکتب مّشاء
656ـ سیر حرکت و درگیری های حضرت مهدی )عج( برای فتح عالم

657ـ سیر علم کالم تاکنون
658ـ شاخص های فرهنگی جامعه منتظر

659ـ شبهات امامت
660ـ شبیه سازی انسان و کالم اسالمی

661ـ شرایط فکری و فرهنگی قبل و بعد از ظهور امام زمان )عج(
662ـ شرایط و موانع تولید فکر

663ـ شرح عقائی عضدیه
664ـ شرور و عدل الهی
665ـ شریعت و بهائیت
666ـ شریعت وهابیت

667ـ شعور همگانی موجودات
668ـ شفاعت از دیدگاه امام خمینی )ره(

669ـ شفاعت از دیدگاه عقل و وحی
670ـ شناخت از دیدگاه امام خمینی )ره(
671ـ شناخت امام از نگاه تشیع و تسّنن

672ـ شناخت شناسی از منظر اهل بیت )ع(
673ـ شناخت و نقد فرقه شیطان پرستی

674ـ شیطان
675ـ شیطان شناسی

676ـ شیعه از نگاه اهل تسّنن
677ـ شیعه و ممّیزات آن

678ـ شیوه احتجاج پیامبران با رویکرد روش حضرت ابراهیم )ع(
679ـ شیوه تبیین اندیشه مهدویت از سوی معصومین )ع(

680ـ شیوه شناسی پاسخ به شبهات مذهبی
681ـ شئون معصوم )ع( و نقش آن در استنباط

682ـ صاحب النحار
683ـ صائبین در تاریخ

684ـ صدیقین
685ـ صراط مستقیم

686ـ صفات امام از دیدگاه تشیع و تسّنن
687ـ صفات فعلیه الهی در ادعیه

688ـ صفات و افعال الهی در توحید ابن خزیمه توحید صدوق و توحید ابن تیمیه )اشتراکات و افتراقات(
689ـ صوفیه در بوته نقد و تحلیل
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690ـ صیحه آسمانی
691ـ ضرورت خداشناسی

692ـ ضروری دین نزد فقهاء و متکلمین شیعه
693ـ ضروری دین و نقش بی بدیل آن در حیات بشری

694ـ ضرورت عصمت در رهبری اّمت و بررسی نقدهای آن
695ـ ضرورت عصمت و پاسخ به شبهات روز

696ـ ضرورت معاد از دیدگاه اندیشمندان معاصر
697ـ ضرورت و قلمرو دین از دیدگاه استاد شهید مطهری

698ـ طینت در روایات و آراء متکلمین اسالمی
699ـ عاقل و معقول

700ـ عالم ارواح در متون امامیه
701ـ عالم برزخ

702ـ عالم جن ها
703ـ عالم ذر

704ـ عالم ذر، عالم الست و رابطه آن با اختیار انسان از نظر قرآن
705ـ عالم مثال در فلسفه اسالمی

706ـ عالم مثال و احکام آن
707ـ عالمان  و روشنفکران دینی در ایران )با تأکید بر نسل سوم روشنفکری(

708ـ عبادت در ادیان عمده جهان
709ـ عدالت الهی و تأثیر سحر و جادو بر انسان

710ـ عدالت خداوند
711ـ عدالت صحابه از منظر قرآن و روایات فریقین و تاریخ اهل سّنت

712ـ عدالت و آزادی در آراء عالمه طباطبایی )ره(
713ـ عدل الهی در فلسفه و کالم اسالمی

714ـ عدل الهی در مقایسه تطبیقی از نظر فاخر عبدالجبار و فخر رازی و عالمه حلی
715ـ عرفان علوی و عرفان صوفیانه

716ـ عرفان نظری در کلمات حضرت علی )ع(
717ـ عزاداری بر اهل بیت )ع( از دیدگاه قرآن و سّنت و تاریخ

718ـ عصمت از نگاه اهل کتاب
719ـ عصمت امام )ع( از دیدگاه عالمه طباطبایی و فخر رازی

720ـ عصمت انبیاء و ائمه )ع(
721ـ عصمت اهل بیت )ع( در آیه تطهیر و پاسخ به شبهات

722ـ عصمت حضرت صدیقه طاهره )س( از دیدگاه قرآن و روایات
723ـ عقل از منظر آیات و روایات

724ـ عقل و ایمان از دیدگاه اسالم و متفکران اسالمی
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725ـ عقل و وحی
726ـ عقل و وحی از منظر قرآن

727ـ عقالنیت در آموزه های اعتقادی تشّیع از دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد شهید مطهری
728ـ عقالنیت در مکتب اهل بیت )ع(

729ـ عقالنیت گزاره های دینی
730ـ عقل گرایی در مذهب شیعه

731ـ عقیدتنا فی حیاه المهدی )عج(
732ـ عالمه طباطبایی )ره( و چالش های فکری معاصر

733ـ علت غایی از دیدگاه فالسفه و متکلمین
734ـ علّت غایی و شک های موجود

735ـ علّت ها و انگیزه های انکار رسالت انبیاء )ع(
736ـ علل از خودبیگانگی و پوچ گرایی
737ـ علل انحراف از گرایش به خداوند

738ـ علل پیدایش مذاهب اسالمی
739ـ علل و زمینه گرایش ایرانیان به اهل بیت )ع( و تشیع

740ـ علم ازلی خداوند
741ـ علم الهی از دیدگاه حکمای مّشاء

742ـ علم الهی از دیدگاه سه فیلسوف اسالمی ابن سینا، شیخ اشراق و مالصدرا
743ـ علم الهی از دیدگاه عالمه طباطبایی
744ـ علم الهی از دیدگاه مالصدرا و غزالی

745ـ علم امام از دیدگاه عقل
746ـ علم امام )ع(

747ـ علم پیشین الهی و اختیار انسان
748ـ علم پیشین خداوند بر موجودات
749ـ علم خدا به ماسوی بعد از ایجاد

750ـ علم خداوند در آینه روایات معصومین
751ـ علم سکوالر و علم دینی

752ـ علم غیب امام )ع( از دیدگاه عقل و نقل
753ـ علم غیب و دامنه استفاده معصومین )ع( از آن و پاسخ به شبهات

754ـ علم کالم اسالمی از آغاز اسالم تا عصر غیبت
755ـ علم ما به عالم برزخ

756ـ علم و دین از دیدگاه عالمه طباطبایی
757ـ علوم اهل بیت )ع(

758ـ علوم ائمه )ع( و مبادی آن
759ـ علی )ع( در عبارت ابن تیمیه
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760ـ عوالم سیر انسان از نظر قرآن
761ـ عوامل اجتماعی مؤثر بر شکل گیری سکوالریزم در ایران

762ـ عوامل پیدایش بابّیت و بهائیت
763ـ عوامل تثبیت و تزلزل ایمان در عصر غیبت

764ـ عوامل و زمینه های پیدایش فرقه گرایی در صدر نهضت اسالم
765ـ عهدین از منظر قرآن کریم
766ـ عیسی )ع( در قرآن و انجیل

767ـ غالت اهل حق
768ـ غلو چیست و غالی کیست؟

769ـ غیبت و مالکات
770ـ غیرت دینی

771ـ فرایند رشد اخالق در عصر ظهور
772ـ فرایند شکل گیری باور دینی، تقویت و تضعیف آن در قرآن کریم

773ـ فرایند عمومی سازی زندگی عرفانی از منظر امام خمینی )ره(
774ـ فرجام جهان از منظر اسالم، یهود و مسیحیان

775ـ فرقه اسماعیلیه
776ـ فضایل حضرت فاطمه زهراء )س( در منابع اهل سّنت با تأکید بر صحاح سّته

777ـ فطرت در دین پژوهی
778ـ فطرت و خداشناسی

779ـ فلسفه احکام زنان
780ـ فلسفه آفرینش از نظر عرفان اسالمی

781ـ فلسفه آفرینش و معنای زندگی از دیدگاه ابن سینا، مالصدرا، عالمه طباطبایی و آیات
782ـ فلسفه تاریخ و مهدویت

783ـ فلسفه حقوق
784ـ فلسفه دین

785ـ فلسفه معرفت دینی
786ـ فلسفه نبوت و ضرورت وجود امام زمان )عج(

787ـ فلسفه نفس یا علم النفس مالصدرا )ره(
788ـ فلسفه و عوامل مقبولّیت یا مردودّیت دعا در قرآن

789ـ فلسفه وجود شیطان
790ـ فلسفه وجودی امام در قرآن و روایات

791ـ فهم پذیری صفات خدا
792ـ قاعده الواحد )الواحد ال یصدر عنه اال الواحد(

793ـ قاعده لطف )مبانی و آثار(
794ـ قاعده لطف و نقش آن در مباحث مهدوی
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795ـ قدر مشترک عنصریت در ادیان ابراهیمی
796ـ قرائت پذیری دین

797ـ قرآن و تکثرگرایی دینی
798ـ قرآن و جاودانگی دین

799ـ قرآن و سکوالریزم
800ـ قضا و قدر

801ـ قلمرو آزادی در اسالم
802ـ قلمرو تفکر در اسالم

803ـ قلمرو دین از دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( و امام خمینی )ره( و شبهاتی پیرامون آن با پاسخ به آنها
804ـ قلمرو دین در دیدگاه متکلمان اسالمی

805ـ قلمرو دین در عرصه سیاست
806ـ قلمرو عصمت پیامبران از دیدگاه مذاهب اسالمی

807ـ قلمرو علم امام و دالیل آن
808ـ قلمرو علم غیب

809ـ قلمرو و چگونگی علم امام از دیدگاه عقل و نقل
810ـ قیام و انقالب سیدالشهداء )ع( از دیدگاه فلسفه تاریخ و سّنت های اجتماعی قرآن کریم

811ـ کاربرد فناوری اطالعات در پژوهش های دینی
812ـ کارکرد مهدویت در انسان شناسی و مقایسه آن

813ـ کارکردهای اجتماعی دین
814ـ کارکردهای دین

815ـ کارکردهای عرفانی مهدویت
816ـ کاوشی جامع پیرامون آیه شریفه »و نرید ان نمّن...« )قصص/5(

817ـ کتاب مقدس و سکوالریسم
818ـ کسب و تولید

819ـ کشاکش در آراء فلسفی و کالمی خواجه نصیرالدین طوسی و داوری پیرامون آن
820ـ کفر و ایمان در کالم اسالمی
821ـ کالم الهی در منابع اسالمی

822ـ کلمه الهی در مسیحیت و اسالم
823ـ کندوکاوی در نیهلیسم

824ـ کیسانیه و مهدویت
825ـ کیفر گناهان و نحله های کالمی

826ـ کیفیت ارتباط نفس و بدن از دیدگاه فیلسوفان اسالمی
827ـ کیفیت فیضان صور علمی بر نفس ناطقه انسانی

828ـ گرایشات دینی موجود در مذهب حنفی
829ـ گواهان و شهود در قیامت از دیدگاه قرآن و روایات و پاسخ به شبهات پیرامون آن
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830ـ الیه های بطونی انسان )بسان یکی از مبانی انسان شناختی علم عرفان عملی( از منظر فرغانی و کاشانی
831ـ لزوم رجعت از نگاه عقل و نقل

832ـ ما هو علم الکالم
833ـ ماهیت ایمان دینی از نظر استاد شهید مطهری، کی یرکگور و ویتگنشتاین

834ـ ماهیت زبان تمثیل در فلسفه ابن سینا )با توجه به رساله های تمثیل ابن سینا(
835ـ ماهیت مرگ از دیدگاه عقل و نقل

836ـ ماهیت و فلسفه تکلیف در کالم اسالمی
837ـ ماهیت وحی و بررسی دیدگاه های جدید

838ـ ماهیه الروح
839ـ مبانی اخالق اسالمی

840ـ مبانی اعتقادی مهدویت
841ـ مبانی اقتصاد اسالمی

842ـ مبانی انسان شناسی در اندیشه مهدویت
843ـ مبانی اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی )عج(

844ـ مبانی بکارگیری مصلحت برای تصمیم گیری در نظام سیاسی اسالم
845ـ مبانی تربیت از دیدگاه فارابی، مسکویه و خواجه نصیرالدین طوسی

846ـ مبانی حاکمیت دینی و غیردینی
847ـ مبانی حکومت دینی و مردم ساالری از دیدگاه امام

848ـ مبانی خاتمیت در آثار عالمه طباطبایی )ره(
849ـ مبانی خداشناسی و انسان شناسی اقتصادی

850ـ مبانی دیدگاه ها در مسأله شر
851ـ مبانی عقلی علم سیاست

852ـ مبانی علم دینی از منظر شهید مطهری )ره(
853ـ مبانی علمی امامان شیعه

854ـ مبانی علوم طبیعی در اندیشه دینی و تمّدن اسالمی
855ـ مبانی فکری و اعتقادی خوارج

856ـ مبانی فکری و زمینه های اجتماعی گروه های فلسطینی
857ـ مبانی فلسفی تولید علوم انسانی

858ـ مبانی فلسفی حقوق بشر
859ـ مبانی فلسفی حکومت دینی

860ـ مبانی فلسفی روان شناسی
861ـ مبانی فلسفی کالمی تربیت اسالمی

862ـ مبانی فلسفی و کالمی انسان شناسی دینی
863ـ مبانی فلسفی و کالمی جامعه شناسی اسالمی

864ـ مبانی فلسفی و کالمی فقه سیاسی شیعه
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865ـ مبانی فلسفی یا کالمی اخالق اسالمی
866ـ مبانی فهم دین

867ـ مبانی قرآنی آراء فلسفی و کالمی صدرالمتألهین
868ـ مبانی قرآنی زیارت جامعه کبیره

869ـ مبانی کالمی فلسفی عدالت اجتماعی در اسالم
870ـ مبانی کالمی اخالق اسالمی

871ـ مبانی کالمی تمدن اسالمی از دیدگاه امام )ره( و رهبری
872ـ مبانی کالمی حاکمیت دینی
873ـ مبانی کالمی حجیت کتاب
874ـ مبانی کالمی حق و تکلیف

875ـ مبانی کالمی حقوق بین الملل اسالمی
876ـ مبانی کالمی خلقت شیطان

877ـ مبانی کالمی فهم دین
878ـ مبانی کالمی مردم ساالری

879ـ مبانی منطقی تولید علم
880ـ مبانی نظر عدالت اجتماعی
881ـ مبانی نظری تجربه دینی

882ـ مبانی نظری عدالت اجتماعی در اسالم معاصر با تأکید بر مطالعه موردی مصر و سوریه
883ـ مبانی و ادله کالمی امامت و رابطه آن با خاتمیت

884ـ مبانی و ادله نظام احسن در اعتقادات اسالمی
885ـ مبانی و اهداف ریاضت در عرفان اسالمی با تأکید بر آراء امام خمینی )ره(

886ـ مبانی و آثار تناسخ ملکوتی نفس از منظر مالصدرا
887ـ مبانی والیت ولی الل

888ـ متودولوژی آسیب شناسی معرفت دینی
889ـ متی یشرق نورک ایها المنتظر

890ـ محال بودن اعتقاد به پلورالیسم دینی
891ـ محو و اثبات بر محور ربوبّیت و انسان

892ـ محورّیت اهل بیت )ع( در وحدت اسالمی
893ـ مذهب علوّیه در ترکیه و مقایسه آن با امامّیه

894ـ مرجع تفسیر و تبیین آموزه های دینی
895ـ مرجعیت علمی اهل بیت )ع( از دیدگاه عالمان مسلمان تا اواخر قرن سوم )عصر حضور(

896ـ مرجعیت علمی اهل بیت )ع( از نگاه شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، فخر رازی و ابن تیمیه
897ـ مرجعیت علمی و دینی اهل بیت )ع(

898ـ مرجئه
899ـ مردم ساالری دینی و مبانی کالمی آن
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900ـ مرز تعّقل و تعّبد در مکتب اهل بیت )ع(
901ـ مرز توحید و شرک از دیدگاه قرآن

902ـ مرزهای نوآوری و تفاوت آن با بدعت
903ـ مسأله امامت در میان فرق شیعی

904ـ مسأله توحید در اندیشه عالمه طباطبایی
905ـ مسأله شر و صفات الهی

906ـ مسأله شرور در کالم اسالمی
907ـ مسیحیت، صهیونیزم و مهدویت

908ـ مشروعیت الهی والیت فقیه و پاسخ به اشکاالت
909ـ مشروعیت نظام سیاسی در نگاه امام خمینی )ره(

910ـ مشیت الهی و سبب سازی و سبب سوزی
911ـ مصداق شناسی بداء در روایات اهل بیت )ع(

912ـ مطالعه آراء شهید مطهری و استاد جوادی آملی درباره مرگ
913ـ مطالعه تطبیقی جایگاه زنان در اسالم و فمنیسم

914ـ مطالعه تطبیقی جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت مهدی )عج(
915ـ مطلق گرایی در اخالق

916ـ معاد از دیدگاه شهید مطهری و بازرگان
917ـ معاد از دیدگاه شیخیه و مکتب تفکیک
918ـ معاد جسمانی از دیدگاه ادیان ابراهیمی

919ـ معاد جسمانی از دیدگاه عالمه طباطبایی و استاد مطهری
920ـ معاد جسمانی از دیدگاه متکلمان

921ـ معاد جسمانی در حکمت متعالیه و کتاب و سّنت
922ـ معاد جسمانی و روحانی از دیدگاه کتاب و سّنت

923ـ معاد در آثار عالمه طباطبایی )ره(
924ـ معاد در قرآن و عهدین

925ـ معاد و تأثیر اعتقاد به آن در زندگی بشر
926ـ معاویه از دیدگاه فریقین

927ـ معاویه از منظر کتاب و سّنت
928ـ معجزه در کالم اسالمی

929ـ معجزه شناسی
930ـ معراج پیامبر )ص(

931ـ معرفت دینی و علمی
932ـ معرفت شناسی در آثار حضرت امام خمینی )ره(

933ـ معرفت شناسی در حکمت متعالیه
934ـ معرفت شناسی عرفانی
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935ـ معرفت شناسی نوصدرایی
936ـ معرفت و حّد الزم آن در ایمان

937ـ معرفی فرقه شیخیه و بررسی اجمالی آن
938ـ معقول ثانی فلسفی و رابطه آن با وجود ربطی از دیدگاه عالمه طباطبایی، شهید مطهری )ره( و آیت 

اله مصباح
939ـ معقولیت و توجیه شناخت وحیانی

940ـ معنا و مبنای علوم اسالمی
941ـ معنا و مفهوم علم در قرآن و روایات

942ـ معنا شناسی امامت و والیت در قرآن، روایات اهل بیت )ع( و بعضی مدرسه های کالمی شیعه
943ـ معنی داری گزاره های دینی

944ـ معیارهای شناخت موعود اسالم هنگام ظهور
945ـ مغالطات

946ـ مفهوم شناسی امامت،  والیت و عصمت در مقایسه با خالفت و اجماع و بیعت
947ـ مفهوم کالمی حسن و قبح عقلی

948ـ مقابله امام رضا )ع( با انحرافات فکری
949ـ مقایسه اندیشه وراثت در امامت شیعی و حکومت های پادشاهی

950ـ مقایسه ای میان آراء کالمی شیخ مفید و ابوالحسن اشعری
951ـ مقایسه آراء فخر رازی )ره( و عالمه طباطبایی )ره( در اسماء صفات الهی

952ـ مقایسه آراء کالمی شیخ صدوق درباره خداشناسی با آراء خواجه نصیر طوسی
953ـ مقایسه آراء کالمی شیعه و سنی در بحث معاد

954ـ مقایسه آراء کالمی عالمه طباطبایی )ره( در المیزان و محمد عبده در المنار در باب مبدأ و معاد
955ـ مقایسه برهان امکان وجوب سینوی با برهان امکان و وجوب توماس آکویناس

956ـ مقایسه بنیان های اخالق در اسالم و غرب
957ـ مقایسه بین حکمت خسروانی و حکمت اشراق

958ـ مقایسه تحلیلی حقیقت مراحل و تحول ادراک در حکمت متعالیه و مکتب روانشناسی گشتالت
959ـ مقایسه تطبیقی صفات خداوند متعالی در قرآن و عهدین

960ـ مقایسه تطبیقی میان انسان شناسی حکمت متعالیه و انسان شناسی اگزیستانسیالیسم
961ـ مقایسه تطبیقی میزان شمول علم حضوری در فلسفه و کالم اسالمی با مسأله ناهشیاری در روانشناسی

962ـ مقایسه تمّدن اسالمی و تمّدن غرب
963ـ مقایسه حق آزادی در نگاه اسالم و غرب

964ـ مقایسه دیدگاه اسالمی و مسیحیت درباره نبّوت حضرت عیسی )ع(
965ـ مقایسه شخصیت  شناسانه موعود مسیحی با موعود اسالم

966ـ مقایسه کارکرد موعود یهودی و اسالمی شیعی از دیدگاه اسالم
967ـ مکانیزم دوستی آزمایی شهود عرفانی

968ـ مالک و معیار معناداری گزاره های دینی
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969ـ مالک های تکفیر و شاخص ترین مصادیق آن
970ـ مالکات و امکان آن در عصر غیبت

971ـ مالئکه از دیدگاه عقل، کتاب و سّنت
972ـ مالئکه و نقش آن در عالم

973ـ مناسبات جدید کالمی در عصر ظهور از دیدگاه قرآن و حدیث
974ـ مناسبات دین و فرهنگ

975ـ مناظرات در حرمین شریفین
976ـ منشأ دین

977ـ منشأ و خاستگاه عقیده مهدویت
978ـ منطق فهم اصول عقاید

979ـ موانع استجابت دعا از منظر کالم
980ـ موضع ائمه )ع( در برابر جریان های انحرافی شیعه

981ـ موضع عالمه طباطبایی و عبده در برابر مدرنیسم با تأکید بر المیزان و المنار
982ـ موعود از دیدگاه اندیشمندان غربی

983ـ مولوی و انسان کامل
984ـ مؤمن الصاق و اندیشه های کالمی آن

985ـ مهدویت در اسالم
986ـ مهدویت در تاریخ

987ـ مهدویت در دایره المعارف های غربی
988ـ نبّوت از دیدگاه فالسفه

989ـ نبّوت از دیدگاه مکاتب فلسفی اسالمی
990ـ نبّوت عاّمه و خاّصه در نهج البالغه

991ـ نبّوت و والیت از منظر حکماء اسالمی
992ـ نسبت بین اخالق عملی و عرفان عملی

993ـ نسبت بین معجزه و قانون علّیت
994ـ نسبت سکوالریزاسیون با تفکر تشیع و تسّنن

995ـ نسبیت بین اخالق و علم
996ـ نسبیت گرایی در اخالق و فقه اهل سّنت

997ـ نسبیت گرایی و نقد آن
998ـ نشانه های عثمانی گری و ناصبی گری در آثار مذهبی

999ـ نصب در آثار ابن تیمیه
1000ـ نصوص جلی امامت حضرت علی )ع(

1001ـ نظام احسن از دیدگاه حکیم عبدالرزاق الهیجی
1002ـ نظام تجلی براساس وجود رابط

1003ـ نظر حکمت متعالیه در بداء و بررسی آن
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1004ـ نظریه والیت مطلقه فقیه
1005ـ نظریه امامه االئمه االثنی عشر )االحادیث الوارده فی االثنی عشر(

1006ـ نظریه جنسیت وجود و ماهیت چالش ها و خیزش ها
1007ـ نفس  االمر

1008ـ نفس انسانی در اندیشه عرفانی
1009ـ نقد ادله خالفت ابوبکر

1010ـ نقد استدالل به بیعت رضوان در اثبات عدالت صحابه
1011ـ نقد افکار اُشو

1012ـ نقد آراء کانت توسط متفکران اسالمی
1013ـ نقد آموزه گناه اولیه و فداء در مسیحیت

1014ـ نقد بازخوانی مفهوم امامت
1015ـ نقد توحید عبادت وهابیت از دیدگاه امامیه

1016ـ نقد حکمت متعالیه و مکتب تفکیک
1017ـ نقد روایات فضائل خلیفه دوم

1018ـ نقد رویکرد مبانی لیبرالیسم معاصر در توجیه عدالت
1019ـ نقد شبهات احمد الکاتب در احادیث دوازده امام )ع(

1020ـ نقد شبهات دکتر ناصر القفاری درباره اندیشه مهدویت
1021ـ نقد شبهات مربوط به نصب الهی، عصمت و علم غیب امام معصوم در کتاب: »مکتب در فرایند 

تکامل«
1022ـ نقد فرقه وهابیت از دیدگاه علمای مذهب شافعی

1023ـ نقد قرائت ایدئولوژیک از اسالم
1024ـ نقد کتاب: »گلگشتی در قرآن«

1025ـ نقد کتاب: »مکتب در فرایند تکامل« )تألیف آقای مدرسی طباطبایی(
1026ـ نقد کتاب: »التوسل احکامه و انواعه« )محمد ناصرالدین البانی(

1027ـ نقد کتاب: »تطهیر االعتقاد عن ادران االلحاد«
1028ـ نقد مبانی شیطان شناسی

1029ـ نقد مبانی و آراء وهابیت از دیدگاه شیخ حسن فرحان مالکی، محمدبن علوی مالکی، حسن سقاف 
محمد سعید رمضان البؤطی

1030ـ نقد نظریات ابن تیمیه
1031ـ نقد نظریه ابن تیمیه در مورد امام علی )ع(

1032ـ نقد نظریه در تصویر اخالقی از جهان با تأکید بر آراء شهید مطهری
1033ـ نقد نظریه دین حداقلی

1034ـ نقد نظریه عرفی شدن )سکوالریزاسیون( از دیدگاه روشنفکران ایرانی
1035ـ نقد نظریه قرائت پذیرانگاری دین

1036ـ نقد نظریه متجددان در ماهیت ایمان



182 ...............................................................................................................  تای رویپل راوژت هی

1037ـ نقد و ارزیابی بنیادهای جامعه شناسی کالسیک
1038ـ نقد و ارزیابی مکتب تفکیک
1039ـ نقد و بازخوانی مفهوم امامت

1040ـ نقد و بررسی ابعاد مختلف زهد
1041ـ نقد و بررسی ادله  اهل سّنت درباره مشروعیت خالفت خلفا

1042ـ نقد و بررسی ارتداد صحابه بعد از پیامبر اکرم )ص(
1043ـ نقد و بررسی اصول و ارزش های لیبرالیسم از دیدگاه قرآن کریم

1044ـ نقد و بررسی اعتقادات سلفی گری در شمال افریقا
1045ـ نقد و بررسی امامت از دیدگاه اسماعیلیه و تطبیق آن با نظر امامیه

1046ـ نقد و بررسی امانیسم از دیدگاه عالمه و آیت اله مصباح
1047ـ نقد و بررسی اندیشه امامت از دیدگاه ابن تیمیه با تأکید بر کتاب منهاج السّنه

1048ـ نقد و بررسی اندیشه های سلفی سید قطب و تأثیر آن به گرایش های فکری جهان اسالم
1049ـ نقد و بررسی آراء ابن تیمیه در موضوع مهدویت

1050ـ نقد و بررسی آراء سلفی ابن االمیر صنعانی
1051ـ نقد و بررسی آراء کالمی فرقه آقاخانیه در باب مسأله امامت

1052ـ نقد و بررسی آراء متکلمان اهل سنت در موضوع حیات برزخی
1053ـ نقد و بررسی آراء مختلف

1054ـ نقد و بررسی آراء و اندیشه های کالمی یوسف قرضاوی
1055ـ نقد و بررسی پاسخ فخر رازی به دالیل شیعه بر امامت حضرت علی )ع( در کتاب اربعین

1056ـ نقد و بررسی جایگاه سقیفه از دیدگاه عقل و نقل
1057ـ نقد و بررسی حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادی از دیدگاه تشّیع )شیعه اثنی عشریه(

1058ـ نقد و بررسی خانقاه در صوفیه
1059ـ نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه در رابطه با اهل بیت )ع(

1060ـ نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید پیرامون تاریخ مندی فهم دین
1061ـ نقد و بررسی دین از منظر شهید مطهری و دکتر شریعتی

1062ـ نقد و بررسی رساله التوحید اثر شیخ اسماعیل بن عبدالغنی دهلوی
1063ـ نقد و بررسی سکوالریسم از دیدگاه اسالم

1064ـ نقد و بررسی سکوالریسم در اسالم و مسیحیت
1065ـ نقد و بررسی سماع موتی از دیدگاه علماء سلفی

1066ـ نقد و بررسی سندی و محتوایی کتاب زیاره القبور بر اساس دیدگاه های رجالی و حدیثی شیعه و سّنی
1067ـ نقد و بررسی شبهات دکتر ناصر القفاری درباره اندیشه مهدویت

1068ـ نقد و بررسی شبهات عثمان الخمیس در حوزه مهدویت
1069ـ نقد و بررسی شبهات فرابشری مؤلفه امامت )علم غیب(

1070ـ نقد و بررسی شبهات مربوط به روایات دین جدید، امر جدید و کتاب جدید
1071ـ نقد و بررسی شبهات وارده بر غدیر
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1072ـ نقد و بررسی شّکاکّیت از منظر فیلسوفان اسالمی
1073ـ نقد و بررسی عاّمه نسبت به خطاها و بدعت های تاریخی خلفای سه گانه

1074ـ نقد و بررسی عقاید غالم احمد قادیانی
1075ـ نقد و بررسی فرقه گنابادی
1076ـ نقد و بررسی فرقه مکتب

1077ـ نقد و بررسی فصل عصمت کتاب: »اصول مذهب االثنی عشریه« ناصرالدین قفاری و پاسخ به 
شبهات طرح شده در باب عصمت

1078ـ نقد و بررسی کتاب: »رساله تطهیر االلحاد« ابن االمیر صنعانی
1079ـ نقد و بررسی کتاب: »عجیب ترین دروغ تاریخ«

1080ـ نقد و بررسی کتاب: »توحید از نگاه ائمه«
1081ـ نقد و بررسی کّفاره از دیدگاه مسیحیان

1082ـ نقد و بررسی کالمی مکتب اکنکار
1083ـ نقد و بررسی ماهیت وحی از دیدگاه ابن سینا و ابن رشد

1084ـ نقد و بررسی مفهوم ایمان و کفر از دیدگاه ابن تیمّیه و محمدبن عبدالوهاب
1085ـ نقد و بررسی مالقات با امام زمان )عج( در عصر غیبت )با محوریت توقیع امام زمان به علی بن 

محمد سمری(
1086ـ نقد و بررسی منکرین علم دینی

1087ـ نقد و بررسی هیولی از دیدگاه اشراق و مشاء
1088ـ نقد و تحلیل ادعاهای فرق انحرافی معاصر )بابیه، بهائیه و قادیانیه( در مهدویت

1089ـ نقدهای سید مرتضی در کتاب شافی بر قاضی عبدالجبار در مسأله امامت
1090ـ نقدی بر کتاب »ربحت الصحابه و لم اخسر آل البیت )ع(«

1091ـ نقش استعمارگران در پیدایش و گسترش فرق ضاله )به ویژه بهائیت و بابیت(
1092ـ نقش امام رضا )ع( در تعمیق و گسترش تشیع

1093ـ نقش امامت در رسیدن به توحید واقعی
1094ـ نقش امامت در مقابله با بدعت ها

1095ـ نقش اهل بیت )ع( در هدایتگری و نجات اّمت
1096ـ نقش تربیتی نیایش

1097ـ نقش خدا در هستی از منظر اسالم، یهودیت و مسیحیت
1098ـ نقش دین در تمّدن جوامع
1099ـ نقش دین در ثبات خانواده

1100ـ نقش ذکر و تفکر در زندگی اخالقی انسان
1101ـ نقش شرور اخالقی در ایجاد شرور طبیعی از دیدگاه قرآن و روایات

1102ـ نقش عقل و علم و معرفت در تحقق اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی )عج(
1103ـ نقش فلسفه اسالمی در ایجاد تمدن و مدنّیت

1104ـ نقش فلسفه صدرایی و عرفان در عملکرد اجتماعی حضرت امام خمینی )ره(
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1105ـ نقش مردم در حکومت حضرت مهدی )عج(
1106ـ نقش مصالح و مفاسد در احکام

1107ـ نقش مکاتب کالمی در اختالف تفاسیر آیات
1108ـ نقش نهادهای آموزشی در تربیت نسل منتظر

1109ـ نقش و تبیین امدادهای غیبی در ظهور و قیام حضرت مهدی )عج(
1110ـ نقش واسطه ها در عالم

1111ـ نگاهی به ریشه ها و بازتاب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
1112ـ نگاهی تطبیقی به تحلیل علیت از منظر صدرالمتالهین و مرحوم منیرالدین حسینی )ره(

1113ـ نگرش جدید در عدالت صحابه
1114ـ نگرشی نو در باب نقش توحید در اخالق از دیدگاه قرآن و روایت

1115ـ نهضت های کالمی در عصر امام صادق )ع(
1116ـ نیاز انسان به دین

بررسی دیدگاه های عالمه  نقد و  نگاه معرفت شناسی و  از  ارزشی و حقوقی  نمایی مفاهیم  واقع  1117ـ 
طباطبایی، شهید مطهری و آیه اله مصباح

1118ـ وجوب معرفت الل
1119ـ وجود رابط و توحید افعالی در حکمت متعالیه

1120ـ وجوه اعجاز قرآن
1121ـ وحدت تشکیکی وجود و آثار آن در حکمت متعالیه

1122ـ وحدت شخصی وجود از دیدگاه حضرات جوادی آملی و مصباح یزدی
1123ـ وحدت شخصی وجود از دیدگاه مالصدرا

1124ـ وحدت و کثرت در اندیشه فیلسوفان شرق و غرب
1125ـ وحدت وجود از نگاه قرآن و نهج البالغه

1126ـ وحی از دیدگاه صدرالمتألهین و فخر رازی
1127ـ وحی رسالی از منظر ابن عربی )با ارزیابی تفسیرهای نادرست برخی معاصرین(

1128ـ وحی و الهام از دیدگاه عالمه طباطبایی
1129ـ وحی و الهام از دیدگاه عالمه طباطبایی و رشید رضا

1130ـ وحی و تجربه دینی
1131ـ وحی و کارکردهای اجتماعی آن

1132ـ والیت ائمه معصومین )ع( در زیارتنامه ها و ادعیه مهدوی
1133ـ والیت تشریعی )امکان و چگونگی اعمال آن( در عصر غیبت

1134ـ والیت تکوینی و تشریعی ائمه اطهار )ع(
1135ـ والیت و نقش مردم از دیدگاه علی )ع(

1136ـ ویژگی های جامعه موعود )دولت کریمه( در باورداشت مهدویت
1137ـ هدایت تشریعی در عصر غیبت

1138ـ هدایت و اضالل الهی در مورد انسان
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1139ـ هدف از آفرینش
1140ـ هدف از آفرینش انسان

1141ـ هدف خلقت از نگاه متکلّمین، حکما و عرفا
1142ـ هدف خلقت در آیات و روایات

1143ـ هدفمندی تاریخ در اندیشه مهدویت
1144ـ هرمنوتیک و تحوالت علم اصول

1145ـ هستی روح و وضعیت آن
1146ـ هستی شناختی و انسان شناختی سکوالر

1147ـ هستی شناسی اوصاف الهی
1148ـ هستی شناسی معرفت در حکمت صدرایی
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پیوست 3: موضوعات استخراج شده توسط پژوهشکده حج و زیارت

همانطور که در مباحث فصل اول کتاب اشاره شد یکی از اهداف طرح نیازسنجی بازداری از تکرار در 
مراحل پژوهش و پرهیز از موازی کاری است. همین امر سبب شد تا برخی از موسسات علمی و پژوهشی 
مکاتبه صورت گرفته و از طرح های پژوهشی آنها اطالع حاصل شود. یکی از مراکزی که با روی گشاده 
از این امر استقبال کرده و موضوعات پژوهشی خود را در اختیار تیم پژوهشی نیازسنجی قرار دادند گروه 
کالم پژوهشکده حج و زیارت است. در جدول زیر موضوعات این پژوهشکده گزارش می شود. در این 
مرحله صرفا موضوعات این پژوهشکده ارائه می شود بدون اینکه دخل و تصرفی در موضوعات و عناوین 
صورت بگیرد و یا عنوانی از عناوین حذف شود ولی در جدول دیگری که بعد از این ارائه خواهد شد تیم 
پژوهشی به اولویت بندی و امتیازدهی این موضوعات پرداخته و برخی از عناوینی که ارتباط مستقیم با 
کالم نداشتند حذف و برخی دیگر از عناوین ویرایش شده و در نهایت عناوین ویرایش شده با توجه به 
تناسب آنها با محور های مختلف پژوهشی در کنار سایر موضوعات استخراج شده مندرج گردید و در اختیار 

پژوهشگران قرار گرفت.

الف: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت قبل از اولویت بندی و امتیازدهی

جدول 9: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی-پژوهشیایمان و جمع آن با فسق از منظر امامیه 1
مقاله علمی-پژوهشیرابطه ایمان با لعن مرتکب کبیره از منظر امامیه 2
مقاله علمی-پژوهشیثواب آخرت بر اساس ایمان نه اسالم 3

ایمان به مالئکه در اندیشه امامیه با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت  4
مقاله علمی-پژوهشی)فرو دست شمردن مالئکه نسبت به امامان از سوی شیعیان(

مقاله علمی-پژوهشیپذیرش والیت امام علی )ع( از سوی پیامبران 5
مقاله علمی-پژوهشیغلو نسبت به ائمه )امامان شیعه هم ردیف مالئکه مقّرب( 6
مقاله علمی-پژوهشیبداء در قرآن و روایات از منظر امامیه و وهابیت 7
مقاله علمی-پژوهشیبداء و علم امام 8
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جدول 9: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی-پژوهشیحمل صفات سلبی بر خداوند و پی آمد های آن در اندیشه وهابیت 9
مقاله علمی-پژوهشیدلیل قرآنی مهدویت از نگاه شیعه 10
مقاله علمی-پژوهشیدلیل روایی مهدویت از نگاه شیعه 11
مقاله علمی-پژوهشیشخص خاص بودن امام مهدی 12
مقاله علمی-پژوهشیریشه یابی واژه مهدی و اطالق آن بر موعود آخرالزمان 13
مقاله علمی-پژوهشیبرهان نظام احسن برای اثبات وجود امام مهدی 14
مقاله علمی-پژوهشینقد تعریف وهابیت ازعبادت 15
مقاله علمی-پژوهشیتخصیص شرک در آئین وهابیت 16
مقاله علمی-پژوهشینقد دیدگاه وهابیت در حجیت فهم و فعل سلف 17
مقاله علمی-پژوهشیبررسی موت اختیاری ائمه با رویکرد نقد شبهات وهابیت 18
مقاله علمی-پژوهشیچرایی نص بر امام در عین علم به عدم تبعیت مردم از آنان 19
مقاله علمی-پژوهشینقد شبهات داللت لیله المبیت بر فضیلت امام علی)ع( 20
مقاله علمی-پژوهشینقد شبهات سندی و داللی احادیث رستگاری شیعیان امام علی )ع( 21

حیطه اطاعت پذیری از حاکم در دیدگاه وهابیت  22
مقاله علمی-پژوهشیو تعارض آن با توحید

مقاله علمی-پژوهشیتفاوت یا اتحاد جیش الکعبه با سپاه سفیاني در روایات اسالمي 23
مقاله علمی-پژوهشیمکان ظهور امام مهدي 24

اولین حاضران در کنار امام مهدی)عج( در مسجدالحرام  25
مقاله علمی-پژوهشیبه هنگام آغاز قیام

مقاله علمی-پژوهشیتعامل امام مهدي با افراد و اماکن در سرزمین وحي 26
مقاله علمی- ترویجیکارآیی اوصاف ذکر شده درمنابع شیعی برای شناخت امام مهدی 27
مقاله علمی- ترویجیرشد غیر عادی امام زمان و نقد شبهات 28
مقاله علمی- ترویجیبرخورد دوگانه وهابیت با شرک و مصادیق آن 29
مقاله علمی- ترویجینقش اتهام لعن و سب صحابه در تکفیر شیعیان 30
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جدول 9: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیعنوان پژوهشیردیف

مقابله پیامبراکرم)ص( و ائمه)ع( با بدعت ها  31
مقاله علمی- ترویجیو شبهات پیرامون حج و پاسخ به پرسشهای حاجیان

مقاله علمی- ترویجیمبانی اعتقادی برائت از مشرکان از منظر قرآن، سنت و عقل 32
مقاله علمی- ترویجیمالقات)پیوند( و تجدید عهد با امام)ع( شرط تمامیت حج 33
مقاله علمی- ترویجیبررسی تطبیقی فضلیت کعبه و اهل بیت)ع( 34
مقاله علمی- ترویجیفضائل امیرمؤمنان )ع( مرتبط با کعبه و شهر مکه 35
مقاله علمی- ترویجیعقوبت دنیوی و اخروی مانعین حج 36
مقاله علمی- ترویجینقد شبهات وهابیت درباره عدم دفاع ائمه از اسالم 37
مقاله علمی- ترویجینقد شبهات وهابیت درباره بغض وعداوت شیعه با اهل سنت 38
مقاله علمی- ترویجینقش حج در ارتقاء معرفت توحیدي 39
مقاله علمی- ترویجیوجوب تعظیم و اطاعت نبی، معیارها و شاخص ها 40
مقاله علمی- ترویجیمقصدشناسي اولین حرکت امام مهدي از مکه 41
رساله سطح 3اهل بیت )ع( از منظر مسلمانان و وهابیان 42
رساله سطح 3اراده الهی از منظر فریقین و وهابیت 43
رساله سطح 3نقد شبهات وهابیت بر دیدگاه شیعه درباره اراده الهی 44
رساله سطح 3شبهات وهابیت بر لوازم محبت اهل بیت )ع( 45
رساله سطح 3نقد و بررسی شبهات وهابیان در مسأله بداء 46
رساله سطح 3نقد و بررسی شبهات وهابیت در مسأله تأویل صفات خبری 47
رساله سطح 3وهابیت و اتهام به تجسیم گرایی شیعه 48
رساله سطح 3وهابیت و اتهام تعطیل صفات به شیعه 49

رؤیت از منظر قرآن و اهل بیت )ع(  50
رساله سطح 3با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت

رساله سطح 3امامیه و مسأله علم الهی با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت 51
رساله سطح 3کالم الهی از منظر شیعه با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت 52
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جدول 9: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3دلیل قرآنی مهدویت 53
رساله سطح 3دلیل روایی مهدویت 54
رساله سطح 3برهان لطف برای اثبات وجود امام مهدی 55
رساله سطح 4نقد شبهات وهابیت در خصوص والیت تکوینی اهل بیت)ع( 56

خصائص الربوبیه  57
رساله سطح 3)تفسیر نادرست وهابیت از برخی صفات وافعال الهی (

رساله سطح 3نقد دیدگاه وهابیت درباره شرک عصر جاهلیت 58
رساله سطح 3امامت امامان اثنی عشر)ع( از منابع اهل سّنت 59
رساله سطح 3مسائل اعتقادی در دعای عرفه امام حسین )ع( 60
رساله سطح 3مسائل اعتقادی در دعای عرفه امام سجاد )ع( 61
کتابنقد دیدگاه های نادرست درباره منشأ اندیشه مهدویت 62
رساله سطح 3صفات الهی در کالم اهل بیت )ع( با رویکرد نقد وهابیت 63
رساله سطح 3رابطه امامت و اکمال دین و نقد شبهات وهابیت 64
رساله سطح 3وهابیت انکار تبیین و تفسیر دین توسط ائمه 65

پاسخ به شبهات وهابیت در ناظر و شاهد اعمال بودن امامان و  66
رساله سطح 3عرضه اعمال بر ایشان

عالئم و حوادث آخر الزمان در سرزمین وحي  67
رساله سطح 3و نقد تطبیق هاي صورت گرفته

کتابشیعه و کتاب های منسوب و موجود در نزد امامان 68
کتابامامیه و ایمان به کتب آسمانی با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت 69
کتابعصمت ائمه و تفاوت در رفتار آنان 70
کتابنقد آسیب های ادعایی درباره اندیشه مهدویت 71
کتابنقد شبهات درباره نام و کنیه امام مهدی 72
کتابنقد شبهات درباره خاندان امام مهدی 73
کتابشیعه از نگاه عالمان بزرگ اهل سنت 74
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جدول 9: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیعنوان پژوهشیردیف

کتاباصطالح نامه تقریب 75
کتابتحلیلی از فرایند تقابل وهابیت با شیعه 76
کتابمعارف حج در کلمات معصومین 77
کتابوهابیون و ادعای محبت به اهل بیت؟ 78
کتابوهابیت و اتهام پرستش اولیاء به شیعه 79
کتابنواقض اسالم از نظر وهابیت و اهل سنت 80
کتابضرورت و چگونگی برائت از مشرکین در سیره عصومین)ع( 81

احتجاجات و مناظرات پیامبر اکرم)ص(  82
کتابو اهل بیت)ع( در موسم حج یا درباره حج

کتابحج در سایر ادیان ابراهیمی و مقایسه آن با اسالم 83
کتاباستدالل ائمه)ع( به آیات قرآن در اثبات معارف و مسائل حج 84
کتابمعجزات و نشانه ها در کعبه، مسجد الحرام، حرم و حج 85
کتابمعارف اعتقادی در دعاهای حج 86

منزلت و حقوق اهل بیت)ع( از دیدگاه کتاب  87
کتابو سّنت و رویکرد نقد وهابیت

مقاله علمی-تخصصیبررسی و تحلیل شبهات وهابیت بر داللت آیه تطهیر 88
مقاله علمی-تخصصیاتهام مرجعی بودن امامیه و پاسخ آن 89
مقاله علمی-تخصصیآیات و روایات رستگاری شیعیان با رویکرد نقد شبهات وهابیت 90
مقاله علمی-تخصصیکفایت شهادتین براي مسلمان شمردن فرد و نقد دیدگاه وهابیت 91
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ب: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت پس از اولویت بندی و امتیازدهی

معیار برای اولویت بندی و امتیازدهی این موضوعات دقیقا همان معیار ذکر شده برای سایر موضوعات 
است و مطابق همان معیار به اولویت بندی و امتیازدهی اقدام گردید. برای حفظ انسجام طرح، موضوعات 
ذیل با رعایت تناسب آنها با محورهای پژوهشی، در کنار سایر موضوعات ارائه گردید و با عالمت ستاره 
بر روی این موضوعات آنها را از سایر موضوعات استخراج شده توسط تیم پژوهشی متمایز ساخته و با این 

امر هم تالش شد امانت داری در موضوعات رعایت شود و هم انسجام در ارائه موضوعات.

جدول 10: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

امکان سنجی جمع میان ایمان  1
مقاله علمی-پژوهشیج64.19و فسق از منظر کالم امامیه

رابطه ایمان با لعن مرتکب کبیره  2
مقاله علمی-پژوهشیب70.55از منظر کالم امامیه

مقاله علمی-پژوهشیج59.06تبیین رابطه ثواب اخروی با ایمان و اسالم 3

4 
ایمان به مالئکه در اندیشه امامیه با رویکرد پاسخ به 
شبهات وهابیت )فرو دست شمردن مالئکه نسبت به 

امامان از سوی شیعیان(
مقاله علمی-پژوهشیج66.79

مقاله علمی-پژوهشیب79.13پذیرش والیت امام علی )ع( از سوی پیامبران 5

رابطه هم ردیف دانستن امامان  6
مقاله علمی-پژوهشیب84.06با مالئکه مقرب با غلو نسبت به ائمه 

مقایسه دیدگاه امامیه و وهابیت  7
مقاله علمی-پژوهشیج68.91در تفسیر آموزه قرآنی روایی بداء

مقاله علمی-پژوهشیج60.02رابطه بداء و علم امام 8

پی آمدهای حمل صفات سلبی  9
مقاله علمی-پژوهشیب79.64بر خدا در اندیشه وهابیت

مقاله علمی-پژوهشیج57.15تبیین دلیل قرآنی مهدویت از نگاه شیعه 10
مقاله علمی-پژوهشیج57.15تبیین دلیل روایی مهدویت از نگاه شیعه 11
مقاله علمی-پژوهشیب74.09تبیین مهدویت شخصی از منظر کالم امامیه 12
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جدول 10: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ریشه یابی واژه مهدی و اطالق آن  13
مقاله علمی-پژوهشیالف88.16بر موعود آخرالزمان

امکان سنجی اثبات وجود مامام مهدی  14
مقاله علمی-پژوهشیالف91.06با برهان نظام احسن 

مقاله علمی-پژوهشیج57.06ارزیابی تعریف وهابیت ازعبادت 15
مقاله علمی-پژوهشیج62.12امکان سنجی تخصیص شرک در آئین وهابیت 16
مقاله علمی-پژوهشیالف90.71ارزیابی دیدگاه وهابیت در حجیت فهم و فعل سلف 17

بررسی موت اختیاری ائمه  18
مقاله علمی-پژوهشیج67.16با رویکرد نقد شبهات وهابیت

تبیین کیفیت سازگاری نص بر امامان  19
مقاله علمی-پژوهشیب83.58با علم به عدم تبعیت مردم از آنان

نقد شبهات داللت لیله المبیت  20
مقاله علمی-پژوهشیج61.09بر فضیلت امام علی)ع(

نقد شبهات سندی و داللی احادیث رستگاری  21
مقاله علمی-پژوهشیب77.54شیعیان امام علی )ع(

حیطه اطاعت پذیری از حاکم در دیدگاه وهابیت  22
مقاله علمی-پژوهشیالف89.06و امکان سنجی تعارض آن با توحید

تفاوت یا اتحاد جیش الکعبه با سپاه سفیاني  23
مقاله علمی-پژوهشیب76.31در روایات اسالمي

مکان ظهور امام مهدي از منظر روایات  24
مقاله علمی-پژوهشیب80.02و فرق اسالمی و بازتاب های کالمی آن

25 
تبیین اولین حاضران در کنار امام مهدی 

در مسجدالحرام به هنگام آغاز قیام 
و بازتاب های کالمی آن

مقاله علمی-پژوهشیب72.13

مقاله علمی-پژوهشیج63.98تعامل امام مهدي با افراد و اماکن در سرزمین وحي 26

کارآیی اوصاف ذکر شده درمنابع شیعی  27
مقاله علمی- ترویجیالف90.71برای شناخت امام مهدی

تبیین کیفیت و چرایی رشد غیر عادی امام زمان  28
مقاله علمی- ترویجیالف88.05با رویکرد نقد شبهات

مقاله علمی- ترویجیب76.19برخورد دوگانه وهابیت با شرک و مصادیق آن 29
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جدول 10: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی- ترویجیالف92.12نقش اتهام لعن و سب صحابه در تکفیر شیعیان 30

مبانی اعتقادی برائت  31
مقاله علمی- ترویجیب83.16از مشرکان از منظر قرآن، سنت و عقل

مالقات)پیوند( و تجدید عهد با امام)ع(  32
مقاله علمی- ترویجیالف88.71شرط تمامیت حج

مقاله علمی- ترویجیب80.12بررسی تطبیقی فضلیت کعبه و اهل بیت)ع( 33
مقاله علمی- ترویجیج59.30فضائل امیرمؤمنان )ع( مرتبط با کعبه و شهر مکه 34
مقاله علمی- ترویجیالف93.18نقد شبهات وهابیت درباره عدم دفاع ائمه از اسالم 35

نقد شبهات وهابیت درباره بغض  36
مقاله علمی- ترویجیالف88.17و عداوت شیعه با اهل سنت

مقاله علمی- ترویجیب70.89نقش حج در ارتقاء معرفت توحیدي 37
مقاله علمی- ترویجیالف92.15وجوب تعظیم و اطاعت نبی، معیارها و شاخص ها 38
مقاله علمی- ترویجیالف89.18مقصدشناسي اولین حرکت امام مهدي از مکه 39
رساله سطح 3ب79.16جایگاه اهل بیت )ع( از منظر مسلمانان و وهابیان 40
رساله سطح 3ج64.00اراده الهی از منظر فریقین و وهابیت 41
رساله سطح 3ج64.00نقد شبهات وهابیت بر دیدگاه شیعه درباره اراده الهی 42
رساله سطح 3ب76.03ارزیابی شبهات وهابیت بر لوازم محبت اهل بیت )ع( 43
رساله سطح 3الف91.26نقد و بررسی شبهات وهابیان در مسأله بداء 44

نقد و بررسی شبهات وهابیت  45
رساله سطح 3ب76.01در مسأله تأویل صفات خبری

رساله سطح 3ج68.16وهابیت و اتهام به تجسیم گرایی شیعه 46
رساله سطح 3ب77.02وهابیت و اتهام تعطیل صفات به شیعه 47

رؤیت از منظر قرآن و اهل بیت )ع(  48
رساله سطح 3ج64.13با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت

تبیین دیدگاه امامیه در مسأله علم الهی 49
رساله سطح 3ب70.03با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت
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جدول 10: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کالم الهی از منظر شیعه  50
رساله سطح 3ج59.06با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت

رساله سطح 3الف89.19تبیین کیفیت داللت برهان لطف بر وجود امام مهدی 51

نقد شبهات وهابیت  52
رساله سطح 4ب79.09در خصوص والیت تکوینی اهل بیت)ع(

53 
خصائص الربوبیة از منظر فریقین

با رویکرد انتقادی به تفسیر نادرست وهابیت
از برخی صفات وافعال الهی 

رساله سطح 3ب80.73

رساله سطح 3الف85.19نقد دیدگاه وهابیت درباره شرک عصر جاهلیت 54

تبیین امامت امامان اثنی عشر)ع(  55
رساله سطح 3الف88.06از منابع اهل سّنت و کارکردهای کالمی آن

رساله سطح 3ب72.12مسائل اعتقادی در دعای عرفه امام حسین )ع( 56
رساله سطح 3ب72.12مسائل اعتقادی در دعای عرفه امام سجاد )ع( 57
کتابالف86.15نقد دیدگاه های نادرست درباره منشأ اندیشه مهدویت 58

تبیین مهم ترین صفات الهی  59
رساله سطح 3ب70.01در کالم اهل بیت )ع( با رویکرد نقد وهابیت

تبیین رابطه امامت و اکمال دین  60
رساله سطح 3ب77.09با رویکرد نقد شبهات وهابیت

ارزیابی دیدگاه وهابیت  61
رساله سطح 3الف89.07در انکار تبیین و تفسیر دین توسط ائمه

ارزیابی شبهات وهابیت در ناظر و شاهد اعمال بودن  62
رساله سطح 3الف91.16امامان و عرضه اعمال بر ایشان

عالئم و حوادث آخر الزمان در سرزمین وحي  63
رساله سطح 3الف93.07و نقد تطبیق هاي صورت گرفته

دیدگاه امامیه نسبت به کتاب های منسوب  64
کتابب81.09و موجود در نزد امامان

دیدگاه امامیه نسبت به ایمان به کتب آسمانی  65
کتابالف88.06با رویکرد پاسخ به شبهات وهابیت

تبیین کیفیت سازگاری عصمت ائمه  66
کتابالف86.39و تفاوت در رفتار آنان
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جدول 10: موضوعات پژوهشکده حج و زیارت )گروه کالم(

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

کتابب73.05نقد آسیب های ادعایی درباره اندیشه مهدویت 67
کتابج61.08نقد شبهات درباره نام و کنیه امام مهدی 68
کتابالف89.04نقد شبهات درباره خاندان امام مهدی 69

خاستگاه و ماهیت شیعه  70
کتابب72.19از نگاه عالمان بزرگ اهل سنت

اصطالح نامه تقریب  71
کتابج64.88)ضرورت، چیستی، محورها و اصطالحات(

کتابالف96.04تحلیلی از فرایند تقابل وهابیت با شیعه 72

ارزیابی ادعاهای وهابیت در محبت به اهل بیت  73
کتابب81.01)علیهم السالم( و تطبیق آن بر رفتار آنها

کتابج66.17ارزیابی اتهام وهابیت به شیعه در پرستش اولیاء 74
کتابب76.19نواقض اسالم از نظر وهابیت و اهل سنت 75

ضرورت و چگونگی برائت از مشرکین  76
کتابب83.00در سیره عصومین)ع(

مقاله علمی-ترویجیالف88.26معارف توحید در دعاهای حج 77
مقاله علمی-ترویجیالف88.26معارف راهنماشناختی در دعاهای حج 78
مقاله علمی-ترویجیالف88.26معارف فرجام شناختی در دعاهای حج 79

منزلت وحقوق اهل بیت)ع( 80
کتابالف94.18از دیدگاه کتاب و سّنت با رویکرد نقد وهابیت

مقاله علمی-تخصصیب71.06بررسی و تحلیل شبهات وهابیت بر داللت آیه تطهیر 81
مقاله علمی-تخصصیب83.06ارزیابی شبهه مرجئی بودن امامیه  82

نقد دیدگاه وهابیت در مالک اسالم  83
مقاله علمی-تخصصیب74.15با تبیین کفایت شهادتین براي مسلمان شمردن فرد
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پیوست 4: اندیشورگرامی

با سالم و احترام؛ 
معاونت پژوهش حوزه علمیه قم و انجمن کالم اسالمی حوزه اجرای طرح بزرگ نیازسنجی دانش 
کالم را در دست اقدام قرار داده است. با توجه به پیچیدگی فرآیند کشف و اولویت سنجی نیازهای دانش 
کالم و اهمیت آن در راهبری پژوهش های مراکز پژوهشی مختلف، از شما فرهیخته گرامی تقاضا می شود 
ما را با ارائه طرح های پیشنهادی و محورهای ضروری و تالش برای برطرف کردن خالءهای پژوهشی 
یاری دهید. به یقین با توجه به اشراف شما به حوزه های مختلف پژوهشی حتی پاسخ اشاره وار هم می تواند 

برای رسیدن به مسائل و عناوین کاربردی مفید واقع شود.
قدردان و سپاسگزار لطف و عنایت شما در همکاری با طرح نیازسنجی دانش کالم هستیم.

با تشکر
مهدی نصرتیان اهور

مجری پروژة اولویت های پژوهشی کالم شیعه
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پیوست 5: پرسش نامه ارسالی به کارشناسان در محور مطالعاتی آینده پژوهی

سؤاالت با رویکرد آینده نگرانه:
کالم اسالمی نیازمند ورود به چه موضوعات جدیدی است؟  .1

آیا کالم اسالمی نیازمند تحول در مبانی انسان شناختی و هستی شناختی است؟  .2
به جز روش های موجود در دفاع از عقاید اسالمی در علم کالم، از چه روش ها جدیدی می توان   .3

بهره برد؟
مهم ترین چالش های دهه آینده متکلمان شیعه را در چه مواردی می دانید؟  .4

مهم ترین چالش های تشیع در سال های آینده با کدام مکاتب کالمی رقیب خواهد بود؟  .5
علوم انسانی معاصر چگونه بر کالم اسالمی اثر می گذارند؟  .6

مهم ترین نقدهای موجود بر عقاید کالمی تشیع را بیان فرمایید؟  .7
کدام مؤلفه های کالم شیعه برای دنیای امروز جذاب تر است؟  .8

در سال های آتی کدام بخش از کالم شیعی در جامعه ایران بیشتر دچار شبهه و اشکال خواهد   .9
شد؟

پیوست 6: پرسش نامه ارسالی به استادان برای محور مطالعاتی آسیب های 
فرهنگی اجتماعی

به نظر شما مهم ترین چالش های فراروی دانش کالم از جهت مسائل فرهنگی چیست؟  .1
به نظر شما مهم ترین چالش های فراروی دانش کالم از جهت مسائل اجتماعی چیست؟  .2

دانش کالم با توجه به چه مبانی و رویکردی می تواند به بهترین شکل چالش های فرهنگی و   .3
اجتماعی خود را حل نماید؟

به نظر شما چه مبانی از دانش کالم سبب ناتوانی دانش کالم در مواجهه به مسائل مختلف   .4
فرهنگی و اجتماعی شده است؟

مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر با کدام یک از حوزه های دانش کالم )استنباط یا دفاع( ارتباط   .5
مستقیم دارد؟
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پیوست 7: پرسش نامه ارسالی به کارشناسان در محور مطالعاتی چالش های 
عمده حوزه دانش مربوط

به نظر شما چه مبانی دانش کالم در میان اندیشمندان چالش برانگیز و موجب اختالف است؟  .1
به نظر شما چه رویکرد و روشی در دانش کالم بیش ترین چالش را در میان متفکران این حوزه   .2

دارد؟
اندیشوران این حوزه چه نقشی  دانش کالم در سامان دادن به اختالفات فکری و عقیدتی   .3

می تواند ایفا کند و چگونه؟
چه میزان از مبانی کالمی از سوی اندیشمندان عصر حاضر نیاز به بازنگری دارد؟   .4
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پیوست 8: سواالت تجمیعی برای ارسال به اندیشوران
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پیوست 9: نامه ارسالی به استادان برای اولویت گذاری پژوهشی:

بسم الل الرحمن الرحیم
استاد محترم ...

با سالم و احترام،
به استحضار می رساند که طرح نیازسنجی پژوهشی کالم شیعه توسط معاونت پژوهش حوزه های 
علمیه و با همت انجمن کالم اسالمی حوزه، در حال انجام است و پس از طی مراحل مختلف اکنون در 
مرحله اولویت گذاری طرح پژوهشی قرار دارد و بدیهی است بهترین راه برای سامان یافتن این مرحله، 
بهره گیری از نظرات تخصصی شما بزرگواران است از حضرتعالی درخواست می شود در اولویت گذاری 

مسائلی که به پیوست تقدیم می شود ما را راهنمایی فرموده و از ارشادات خود بهره مند سازید.
راهنمای جدول اولویت گذاری به همراه موضوعات پیشنهادی به پیوست تقدیم می شود.

با تشکر
مهدی نصرتیان اهور

مجری پروژة اولویت های پژوهشی کالم شیعه
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پیوست 10: شاخص های اولویت گذاری نیازهای پژوهشی دانش کالم شیعه

برای تعیین اولویت های پژوهشی باید شاخص هایی مد نظر قرار بگیرد و در طرح نیازسنجی این 
شاخص ها جهت اولویت دهی برگزیده شد:

جدول 11: جدول ضرائب

ضریبشاخصردیف

2کاربردی بودن در مقابل بنیادی بودن صرف1

2.5میزان فوریت و اولویت2

1گستردگی و فراوانی نیاز )موارد ابتال(3

2ابعاد ملی و بین المللی مسأله4

1امکان اجرای پژوهش توسط کاربران5

2میزان تأثیر در رشد و پیشبرد دانش کالم6

2میزان فایده برای جامعه اسالمی7

جدول 12: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

عالیباالی متوسطمتوسطزیر متوسطضعیف

12345

در این مرحله از دیدگاه اساتید استفاده گردید بدین صورت که موضوعات برای اساتید ارسال شده و 
آنها ارزیابی خود از اولویت موضوعات اعالم نموده و به آنها امتیاز دادند. سقف نمره امتیاز دهی برای هر 
عنوانی 100 لحاظ شده است. موضوعاتی که کمتر از 40 امتیاز آوردند فاقد اولویت بوده و حذف گردیدند 
و موضوعات بین 40 تا 55 اولویت »د«، بین 55 تا 70 اولویت »ج«، بین 70 تا 85 اولویت » ب« و بین 

85 تا 100 اولویت » الف« نامگذاری شدند.
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