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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 برخی موضوعات پیشنهادی جهت تحقیق  طالب

 قبل بیان موضوعات تذکر چند نکته الزم است:

 نکته اول: وبژگیهای موضوع تحقیق

بايد قبل از شروع کار تحقیقی، بداند که در جست ، تعیین موضوع است، محقق برای تحقیق ترين کارابتدايی

گر، در وجوی چیست و موضوع پژوهش و محدودة آن کدام است؟ و چه ابعادی دارد؟ مناسب است که پژوهش

 :انتخاب موضوع به نکات زير توجه کند

 ـ عالقه و اشتیاق به موضوع1

 ـ میزان توانايی خود در زمینة موضوع تحقیق2

 ی جامعه، مثمر ثمر بودن و رفع نیازـ سودمندی آن برا3

 ـ قابل تحقیق بودن موضوع و میزان منابع موجود و لوازم پژوهش، تا تحقیق او نیمه تمام نماند4

ـ محدود بودن دامنة موضوع، به خصوص اگر محقق تازه کار است، تا از عهدة جمع و جور کردن و به پايان 5

 .رساندن آن برآيد و در نیمة راه رها نکند

 نکته دوم: شرايط محقق خوب

يك محقق، در کار تحقیقی نیاز به مسائل زير دارد تا هم در کارش موفق باشد و به نتیجة مطلوب برسد، و هم 

 نتیجة کارش برای ديگران دارای ارزش و اعتبار باشد

 حوصله و صبر-1

 تتبع و کاوش در منابعاهل   -2

 دقت، هم در فهم هم در نقلاهل  -3

 هاها و برداشتدر نقلانت داری اهل ام -4

 (علم و اطالع، نه فکر و ذوق. ) يعنی: مالك، ذوقیات نیست-5

 آشنايی به موضوع مورد نظر و مورد تحقیق-6

 گم نکردن سرخط اصلی، هنگام سند يابی و پژوهش-7

 ها« نیاز » ها و ها با مطلوب« يافته » رتباط -8
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شود و گرنه در مرحلة تتبع خواهد بود. البته تتبع « تحقیق » دقت، تا  رخورداری کار، از بررسی و استدالل وب-9

 .مقدمة تحقیق است

 برخورداری از زبان ساده و بیان رسا-11

 جويیدوری از تعصّب و غرض ورزی و انتقام-11

 داوری و تحمیل عقیده پرهیز از پیش-12

 .هابرخورداری از شهامت و صراحت در بیانِ يافته-13

های الزم برای موضوع مورد نظر، و پیگیری و حوصلة او ق برای کسب اطالع و جمع آوری آگاهیتالش محق

 .کار وی، نقشی عمده در اين زمینه دارددر کار و پشت

 موضواعات پیشنهادی را می توان در چند بخش دسته بندی کرد

 بخش اول : کلیات 

 کلیات و آشنایی با علم کالم

 موضوع علم کالم پیدایش علم کالم( تاریخچه علم کالم )تاریخ 

 های بحث در علم کالمروش تعريف علم کالم

 تشابه و تمايز علم کالم و فلسفه ضرورت علم کالم

 مبادی و مسائل علم کالم مفهوم دین

 های علم کالمنام اصول دین

 جایگاه علم کالم و منزلت متکلمان فروع دین

 ديگر رابطه علم کالم با علوم جهان بینی

 مذهب کالمی شیعه امامیه ایدئولوژی

 

 بخش دوم  :مباحث مربوط به خداشناسی

 ضرورت خداشناسی

  های شناخت خداوندراه
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 براهین اثبات وجود خداوند

 با تاکید بر نظر عالمه در المیزان برهان فطرت

 برهان نظم

 برهان حدوث

 و بیان رابطه آن با براهین ديگر  برهان وجوب و امکان

 تقريرات مختلف برهان امکان و وجوب و ارزيابی تطبیقی آنها

 برهان صديقین

                            سایر براهین

 امکان شناخت خداوند

 ان ناپذیری وجود خداهنقد بر

 توحید

 توحید نظری

                       توحید ذاتی )اثبات وحدانیت خدا( 

                                                                 توحید صفاتی

 و آثار فردی و اجتماعی  توحید افعالی

 شرك در ربوبیت يا خالقیت و....وآثار فردی و اجتماعی آن -و انواع آن شرك خفی و جلی شرك

 توحید در خالقیت

 وبیتبتوحید در ر

 اوصاف الهی

      برخورداری خداوند از صفات 

 امکان شناسایی اوصاف الهی
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 های شناخت اوصاف الهیراه

 الهی تبیین معنایی صفات

 االهیات تنزيهی

 ه اوصاف کمالمرهددالیل واحد بودن خداوند 

 بودن صفات الهی توقیفی

 رابطه صفات با يکديگر و با ذات

 مقایسه معنا شناختی صفات الهی و بشری

 صفات ازت ذات ابنی

 الهی تقسیم بندی اوصاف

 صفات ثبوتی

 علم الهی

 علم الهی و نحوه علم الهی به جزئیات با تاکید بر آثار فردی و اجتماعی آن

 وپیامدهای فردی و اجتماعی آن اختیار و قدرت الهی

 حیات الهی

 و ابدیت تاز لی

 مشیت و اراده الهی

 کالم الهی

 صدق الهی

 حکمت الهی

 رحمت الهی

 هدایت الهی
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 سایر صفات ثبوتی

 سلبی صفات

 از منظر عقل و نقل  نفی ترکیب

 نفی صفات زاید بر ذات

 نفی جسمیت

 از منظر عقل و نقل  نفی زمان و مکان

 )مسئله روئیت الهی از منظر اشاعره و امامیه( نفی رويت

 سایر صفات سلبی

 اسماء الهی

 افعال الهی

 و هدفمندی آنآفرينش 

 معنای هدفمندی افعال خداوند و دلیل ان

 ینش جهان وهستیفلسفه آفر

 فلسفه آفرینش انسان

 فلسفه آفرینش فرشتگان

 فلسفه آفرینش شیطان

 فلسفه آفرینش جنیان

 عدل الهی

 الهی عدل ادله و براهین              معنای عدل الهی

 عدل الهی و تفاوت ها

 عدل الهی و شرور
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 مجازات اخروی و نسبت آن با گناه آدمی

 عدل الهی و شفاعت

 والم عدل الهی و درد

 عدل الهی و کودکان استثنايی

 عدل الهی و امتحانات و ابتالئات

 قاعده لطف

 قضا و قدر

 معنای قضاء و قدر

 اقسام قضاء و قدر

 اختیار با آن نسبت و قدر و  قضاء

 جبر و اختیار

 نظریه جبر

 نظریه تفویض

 نظریه اختیار

 شبهات جبرگرایان

 حسن وقبح عقلی

 وتبیین آن از منظر امامیه با تاکید وتببین روايات بداء

 غایت مندی آفرینش

 بحث وجوب تکلیف

 حبط و تکفیر

 پاداش و مجازات
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 هاها و تبعیضتفاوت

 بخش سوم :نبوت

  پیامبر شناسی

 نبوت عامه

 و بررسی روایات این موضوع )اصطالح شناسی رسول و نبی و محدث و..( معنای نبی و رسول

 ضرورت نبوت

 های شناخت پیامبرانراه

 اعجاز

 وجوه اعجاز قرآن 

 بررسی روايات در باب مسئله تحريف   

 ادله عدم تحريف قرآن

 تنصیص

 گواهی قراین و شواهد

 دالیل نبوت پیامبر اسالم

 های پیامبرانویژگی

 انسان بودن پیامبر

 وحی

 عصمت

 مفهوم عصمت

 اقسام عصمت

 دالیل عصمت
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 عصمت و اختیار

 علم لدنی

 مقام انبیاء

 تعداد انبیاء

 طبقات انبیاء

 انبیاء اولوالعزم

 هاسایر ویژگی

 سایر مباحث نبوت عامه

 خاتمیت و کمال و جامعیت دين

 بخش چهارم:امامت  

 امام شناسی

 امامت عامه

 مفهوم امامت

 امامت اصلی اعتقادی یا فقهی

 ضرورت امامت

 های امامویژگی

 عصمت

 آن)مثال آيا امام حسن )ع( میدانست آب مسموم است(علم امام و شبهات مربوط به 

 ونحوه آن با تاکید بر آثار فردی و اجتماعی علم امام

 نصب الهی

 مقام امام
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 هاسایر ویژگی

 شئون امام

 زعامت سیاسی

 مرجعیت دينی

 واليت معنوی

 سایر مباحث امامت عامه

 شفاعت

 توسل

 زيارت اهل بیت

 فضايل اهل بیت

 بیت معرفت و محبت به اهل

 ت ومعجزات ائمهاکرام

 امامت حضرت علی )علیه السالم(

 امامت حضرت علی در قرآن

 آیه والیت

 آیه تبلیغ

 آیه اولواالمر

 آیه قربی

 سایر آیات

 امامت حضرت علی )علیه السالم( در آيینه عقل

 قرآن و امامت
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 گانهامامت امامان دوازده

 امامت در قرآن و سنت

 راه تعیین امام

 دوازده گانه در احادیث نبویامامان 

 های امامصفات و ویژگی

 حقیقت و فلسفه امامت

 امام دوازدهم ومهدویت

 علت و فلسفه غیبت امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشريف(

 امام زادگان

 بخش پنجم:معاد 

 معاد شناسی

 کلیات

 مفهوم معاد

 جايگاه و آثار ايمان بر معاد

 وآثار تربیتی آن )فردی و اجتماعی( اعتقاد به معاد

 نشانه های رستاخیز

 براهین اثبات معاد

 شبهات معاد

 مرگ

 ماهیت مرگ

 چگونگی قطع شدن ارتباط روح و بدن



 

 

11 

 مشابهت خواب و مرگ

 اجل حتمی و اجل مشروط

 ترس از مرگ و راه مبارزه با آن

 تفاوت مرگ مؤمنان و کافران

 آثار اخالقی و روانی مرگ

 زمان مرگ

 برزخ

 عالم برزخ

 حیات برزخی

 سؤال قبر

 عذاب قبر

 بدن برزخی

 نعمت و عذاب برزخی

 قیامت

 معاد جسمانی يا روحانی

 نشانه های رستاخیز

 ویژگی های آخرت

 با تاکید بر آثا فردی و اجتماعی آن گواهان رستاخیز

 تجسم اعمال

 سنجش اعمال

 مواقف قیامت
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 حساب

 صراط

 تناسخ

 نامه اعمال

 بهشت

 جهنم

 طبقات بهشت و جهنم

 جایگاه بهشت و جهنم

 حشر حیوانات

 خلود

 سایر مباحث قیامت

 اسامی و اوصاف قیامت

 جايگاه کودکان و ديوانگان در قیامت

 حشر انسان ها در قیامت

 حشر سایر موجودات

 آشنايی افراد در قیامت

 رابطه دنیا و آخرت

 زمان قیامت

 اعراف

 نفخه صور

 تکامل در آخرت
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 و روحانیمعاد جسمانی 

 بخش ششم:انسان شناسی

 مفهوم انسان شناسی

 ضرورت انسان شناسی

 انواع انسان شناسی

 بحران انسان شناسی معاصر و ابعاد آن

 ويژگی های انسان شناسی دينی

 آفرینش انسان

 آفرینش نخستین انسان

 آفرینش سایر انسان ها

 حقیقت انسان

 انسان موجودی دوساحتی

 وجود و استقالل روح

 وجود روح داليل

 تجرد روح و داليل آن

 حدوث و قدم نفس

 فطرت انسان

 مفهوم فطرت

 زوال ناپذیری فطرت

 خیر یا شر بودن طبیعت انسانی

 سایر مباحث
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 جایگاه انسان

 خالفت الهی

 کرامت انسان

 امانت دار بودن انسان

 سایر مقامات انسان

 آزادی و اختیار

 مفهوم اختیار

 دلیل مختار بودن انسان

 اختیارمبانی 

 شبهات جبر و بررسی آن

 کمال نهایی انسان

 از خود بیگانگی

 سایر مباحث انسان شناسی

 شناسی جهان بخش هفتم: 

 جهان شناسی دینی و علمی

 هدف مندی آفرينش

 نظام احسن

 تسبیح عمومی

 عرش و کرسی

 جهان طبیعت

 آسمان ها و زمین
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 اجرام آسمانی

 پدیده های زمینی

 جانوران و گیاهان

 جهان طبیعت آفرینش

 خدا و جهان هستی

 حق مداری جهان

 جهان ماورای طبیعت

 فرشته

 جن

  شیطان

 کالم جديدبخش هشتم: 

 ماهیت فلسفه دین و کالم جدید

 چیستی دین

 دین فلسفه 

 منشأ دین

 قلمرو دین

 ایمان

 دین و اخالق

 تجربه دينی

 کثرت گرایی دینی

 علم و دین
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 عقل و دین

 دین و ایدئولوژی

 معرفت دینی

 زبان دین

 هرمنوتیک

 قرائت های مختلف از دین

 نیازهای بشر به دین

 دین و فطرت

 دین و تقلید ناپذیری

 علل دین گریزی

 جامعه شناسی دین

 دین و جامعه

 سکوالريزم

 مدرنیسم و پست مدرنیسم

 دین و دموکراسی

 دین و آزادی

 دین و تساهل و تسامح

 دین و تمدن

 روانشناسی دین

 اديانبخش نهم : 

 چیستی دین
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 تاریخ ادیان

 کتاب شناسی

 ادیان الهی

 ادیان ابراهیمی

 یهودیت

 تاریخچه یهودیت 

 کتاب های مقدس یهودیت 

 آراء کالمی یهود 

 آراء فقهی يهود 

 یهودیت و اسالم 

 مسیحیت

 تاریخچه مسیحیت

 کتاب های مقدس مسیحیت

 آراء کالمی مسیحیت

 تثلیث

 حضرت عیسی

 مسیحیت و اسالم

 اسالم

 م با ساير اديانمقايسه اسال

 مقایسه از لحاظ اعتقادات

 مقایسه از لحاظ احکام

 اسالم ازدید سایر ادیان
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 آراء کالمی مسلمانان

 شبهات علیه اسالم

 اقتباسات اسالم از یهود

 گسترش و حکومت اسالمی

 تغییر قبله

 ادیان غیر ابراهیمی

 دین حضرت نوح )علیه السالم(

 صائبی

 مجوس و زرتشت

 الهینحله های غیر 

 بهائیت

 سایر نحله های غیر الهی

 تعریف مذهب

 تاریخچه مذاهب اسالمی

 وحدت مذاهب اسالمی

 معنای وحدت

 تاریخچه وحدت اسالمی

 وحدت اسالمی در تشیع

 عوامل تقويت وحدت جهان اسالم

 نقد عرفانهای نوظهور

 فرق کالمیبخش دهم: 
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 کلیات

 تاریخ کالمی فرق

 منابع کالمی فرق

 فرق کالمی شیعه

 تعریف شیعه

 تاریخ کالم شیعی

 امامیه

 تاریخچه کالمی امامیه

 آراء کالمی امامیه

 امامت

 جانشینی

 شفاعت

 توسل

 اصول دین

 تقیه

 رجعت

 اسماعیلیه

 زیدیه

 سایر فرق شیعی

 فرق کالمی غیر شیعه

 اهل سنت
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 تاریخچه اهل سنت

 صحابه و خلفا

 عدالت صحابه

 ديدگاه شیعه درمورد صحابه و خلفاء

 اهل سنت در مورد اهل بیتديدگاه 

 آراء کالمی اهل سنت

 امامت و خالفت

 فرق اهل سنت

 لهعتزم

 سایر فرق کالمی اهل سنت

 غالت

 چیستی غلو

 فرق غالی

 )اگر به صورت تحقیق میدانی باشد خوب است ناظر به بررسی احکام فقهی آن( هیلعلی ال

 سایر فرق غالی

 وهابیت

 تاریخچه وهابیت

 آراء کالمی وهابیت

 شبهات وهابیت

 شبهات ابن جوزی

 شبهات ابن تیمیه
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 شبهات احمدبن حنبل

 شبهات پیرامون خالفت

 شبهات پیرامون حضرت علی )علیه السالم(

 شبهات پیرامون توسل و تبرك

 شبهات پیرامون شفاعت

 اشکاالت وهابیت

 کتاب شناسی وهابیت

 سایر فرق غیر شیعی

 کالم و فقه سیاسی

 رابطه دين و سیاست

 کالم و فقه سیاسی مسائل

 واليت فقیه

 مرجعیت و والیت

 شرایط ولی

 کارايی نظام واليی

 نظریه های والیت

 پیشینه واليت فقیه

 حدود والیت
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 ()ویژه تحقیقات کالسیموضوعات پیشنهادی نحو 

 خصوصیات آن  اسم فعل و .1

 ن ٱیات قرٱکاربرد اسم فعل در  .2

 کاربرد اسم فعل در روایات   .3

 یات قران ٱکاربرد صفت سببی در .4

  "کیف"وجوه مختلف ترکیب  .5

 بر فعل واحد "ال"و  "اَن"داخل شدن .6

 عوامل معنوی درادبیات عرب   .7

 ن در منادی و اسم الی نفی جنس  ٱشبه مضاف وکار برد  .8

 های الی نفی جنس وال شبیه به لیس تفاوت .9

 مسوغات ابتدا به نکره  .11

 شباهت ها و تفاوت های بدل و عطف بیان .11

 های حال و تمییز ها و تفاوتشباهت  .12

 افعال دو وجهی تامه و ناقصه .13

 مفعول مطلق و انواع و اوزان آن  .14

 در ابواب نحو  "عا ئد"کاربرد های   .15

 در آیات قرآنکاربردهای غیر منصرف و ملحقات آن  .16

 کاربرد کم خبریه و استفهامیه درآیات  و روایات   .17

 حذف متعلق ظرف و جار و مجرور  .18

 ن ٱیات قرٱمرجع ضمیر و انواع آن با تطبیق بر  .19

 کاربرد انواع منادی در آیات و روایات  .21

 ن آو کاربردهای آنها در آیات قر "اَیّ"انواع .21

 صل ها )شباهت های مبنی ساز(شباهت های اسماء غیر مبنی االصل به مبنی اال  .22

 ن ٱیات  قرٱن در ٱو اخوات  "اَجمع"کاربردهای  .23

 کاربرد جمله های حالیه در آیات قرآن  .24
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 فقه

 :ششمو  سومقابل توجه طالب محترم پایه 

نام تحقیق کالسی به بعد از انتخاب موضوع جهت دریافت فرم ثبت. 1

 معاونت پژوهشی مراجعه کنید.

. آخرین فرصت ارائه تحقیق کالسی به معاونت پژوهشی 2

های توانند طی هفتهباشد؛ لذا طالب محترم میمی  31/1/3991

 آینده تحقیق خود را ارائه دهند.

 توان تحقیق ارائه داد.نمی)دو نفری( . بصورت مشترک 3

 صفحه است. 31الی  12تعداد صفحات تحقیقات کالسی . 4

و یک نسخه پرینت  تحقیق کالسی باید تایپ شده باشد و فایل . 5

 شده به معاونت پژوهشی داده شود.

 

علمیه معصومیه معاونت پژوهشی مدرسه
 


