
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 کالم نویسي مقاله  و موضوعات پیشنهادي براي پرونده علمي 

 1400  - 1401سال تحصیلي  

 

در درس    تشکیل پرونده علمی و مقاله نامه نویسیپیشنهادی معاونت پژوهش برای    موضوعاتفهرست  

دارند   عقائد قصد  محترم  طلّاب  اگر  و  است  پیشنهادی  صرفاً  فهرست،  این  البتّه  آید.  می  ادامه  در 

انتخاب کنند، می توانند با پژوهشیاران خود در میان بگذارند و در صورت تأیید   موضوعات دیگری را

 نمایند.  تشکیل پرونده علمی یا طرح نامه نویسیتوسّط ایشان، اقدام به 

صورت، پیشنهاد می شود برای انتخاب، حتماً با پژوهشیار خود مشورت نمایید تا انتخابی مناسب  در هر  

 با شرایط خود و مفید در جهت پیشرفت علمی خویش داشته باشید. 

 

 آن  تبویب روش شناسی و  تاریخ کالم و

 سیر تاریخی روش شناختی کالم قدما .1

 سیر تاریخی کالم جدید و مقایسه ساختار پیشنهادی مولفین حوزوی در این زمینه  .2

 جستاری در رویکردهای کالمی اصحاب ائمه علیهم السالم   .3

 بررسی تطبیقی اراء کالمی شیخین صدوق و مفید علیهما الرحمه   .4

 روش شناسی کالمی شیخ صدوق رحمه اهلل .5



 روش شناسی کالمی شیخ مفید رحمه اهلل .6

 روش شناسی کالمی ائمه علیهم السالم در مناظرات .7

 سبحانی حفظه اهلل روش شناسی کالمی آیت اهلل  .8

 عالمه مصباح یزدی رحمه اهلل یروش شناسی کالم .9

  

 نظام فکری کالمیون معاصر 

 کالمی حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه   -منظومه فکری اعتقادی  .1

 کالمی حضرت امام خامنه ای حفظه اهلل  -منظومه ی فکری اعتقادی  .2

 کالمی عالمه طباطبایی رحمه اهلل -  منظومه فکری اعتقادی  .3

 کالمی شهید مطهری رحمه اهلل -  منظومه فکری اعتقادی  .4

 کالمی شهید بشهتی رحمه اهلل  - منظومه فکری اعتقادی   .5

 شهید صدر رحمه اهللکالمی  - اعتقادی منظومه فکری   .6

 کالمی آیت اهلل مصباح یزدی رحمه اهلل  -  منظومه فکری اعتقادی  .7

 کالمی آیت اهلل سبحانی حفظه اهلل -  منظومه فکری اعتقادی  .8

  

 کتابشناسی کالمی 

 کتاب شناسی کتب کالمی روایت محور  .1

 کتاب شناسی کتب کالمی عقل محور  .2

 کتاب شناسی کتب کالمی قرآن محور .3

 کتاب شناسی کتب کالمی پیرامون امامت  .4

 کتاب شناسی کتب کالمی شیعه پیرامون توحید  .5



 کتاب شناسی کتب کالمی شیعه پیرامون نبوت .6

 کتاب شناسی کتب کالمی شیعه پیرامون عدل .7

 ی کتب کالمی شیعه پیرامون معادکتاب شناس .8

  

 کالم مقارن 

 تعامالت کالمی شیعه و اهل سنت در طول تاریخ   .1

 بررسی رفت و برگشت های کالمی شیعه و اهل سنت از قرن سوم تا کنون  .2

 تاثیرات متقابل کالم شیعه و سنی در جبهه مقابل  .3

  

 کالم و مسائل خاص شیعی 

 سیر تاریخی مسئله ی علم امام در میان متکلمین شیعه   .1

 سیر تاریخی مسئله سهو النبی در میان متکلمین شیعه  .2

 سیر تاریخی مسئله ی عوامل غیبت امام در بین متکلمین شیعه   .3

 سیر تاریخی مسئله ی والیت به عنوان اصول دین در بین متکلمین شیعه   .4

 بررسی نقش واقعه و حدیث غدیر در علم کالم   .5

بررسی تحلیل علل تغییر تعداد روایات کالمی صادره توسط ائمه علیهم السالم از امام علی    .6

 علیه السالم تا امام عسگری علیه السالم

  

 کالم تمدن نوین اسالمی 

 کالم اسالمی در فقه نظامات تمدن اسالمی  امتداد .1



 چیستی و شاخه های کالم طراز تمدن نوین اسالمی .2

 نیازهای تکمیل کالم اسالمی برای دفاع از تمدن نوین اسالمی .3

 گشتی در پژوهش های کالمی تمدن نوین اسالمی  .4

  

 کالم مهدویت 

 مروری بر نگاشته های کالمی درباره مهدویت  .1

 سنی در موضوع مهدویتکالم مقارن شیعه و  .2

 کالم مقارن بین االدیانی در موضوع مهدویت .3

  

 کالم و انقالب

 نقش انقالب اسالمی در تحول علوم معارفی و کالم  .1

 نقش کالم توحید محور در پیشبرد معارف انقالب اسالمی .2

 سیر تاریخی دفاع کالمی علمای شیعه از انقالب اسالمی  .3

 پاسخ به شبهات کالمی مهدی نصیری به انقالب اسالمی در کتاب عصر حیرت   .4

 پاسخ به شبهات کالمی جریان شیرازی ها به انقالب اسالمی  .5

 پاسخ به شبهات کالمی جریان مکتب تفکیک به انقالب اسالمی   .6
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 کالم و اخالق و فقه و عرفان و علوم دیگر 

 بررسی مکتب های اخالقی توحید محور    .1

 بررسی امتداد علم کالم در فقه .2

 فلسفه اسالمیبررسی مسائل مشترک کالم و  .3

 بررسی تاثیر و تاثّرهای متقابل فلسفه و کالم  .4

 بررسی مسائل مشترک کالم و عرفان اسالمی  .5

 طراحی روش های بحث های کالمی برای ارائه به کودکان   .6

 بازنگری در روش های تحصیل علم کالم در حوزه های علمیه   .7

 سیر تطور متون درسی حوزوی علم کالم .8

 الهیات سایبر کالم فضای مجازی و  .9

 نقش علم کالم در تربیت دینی و فکری  .10

 الهیات کاربردی از ایده تا اجرا .11

 کالم هوش مصنوعی .12

 کالم علوم شناختی  .13

 کالم و شبهات پیشرفت فناوری .14


