
مقدمه1 2

موض���وع امام���ت از مهم ترین مباحث کالم اس���المی و از اصول مذهب اس���ت و اولین 

مس���ئله ای به  ش���مار می رود که باعث چالش میان مسلمین ش���ده و همواره موردتوجه 

متفکران و صاحب  نظران اس���المی بوده اس���ت. در اهمیت بح���ث امامت همین بس 

یخ اسالم در همه اعصار همواره میان دانشمندان اسالمی مورد بحث و  که در طول تار

کتاب های متعددی درباره آن به رشته تحریر درآمده است. بررسی قرارگرفته و 

یخی صرف نیست؛ بلکه بحثی عقلی است  یکرد نقلی و تار مبحث امامت تنها یک رو

یه به آن نگریسته و درباره  که اندیشمندانی چون متکلمان، فالسفه و عرفا نیر از این زاو

گردد،  کالمی مطرح  یادی انجام داده اند. امامت خواه به صورت  آن بحث و تأمالت ز

یابی شود و خواه در کس���وت عرفان نظری مشاهده  خواه به س���یرت مس���ئله فلسفی ارز

 گردد، از مسائل اعتقادی به شمار می آید؛ گرچه سطح طرح آن در علوم یادشده یکسان و 

یکنواخت نیست. 

.)homaei.lib@gmail.com( کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه تهران *  کارشناس ارشد 

کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه قم. کارشناس ارشد    **

 سيمای امامت در 
پايان نامه های حوزوی و دانشگاهی 

فصلنامه امامت پژوهی 
سال سوم ، شماره 11 
صفحه  265 _ 296 وز همایی* / راضیه سلیمانی**  بهر
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یخ اندیش���ه اس���المی  مطالعه در حقیقت و حقانیت امامت، س���ابقه ای طوالنی در تار

گون به ویژه رس���اله های مس���تقل در امامت و مس���ائل فرعی آن، نشانگر  گونا دارد و آثار 

اهمی���ت این مس���ئله نزد متفکران مس���لمان اس���ت. در س���ال های اخیر نیز با توس���عه 

ی، پایان نامه ها  تحصیالت تکمیلی و تخصصی ترشدن رشته های دانشگاهی و حوزو

و رساله  های نگارش یافته در زمینه امامت افزایش یافته است.

که با تالش  پایان نامه  ها و رساله  ها از منابع مهم اطالعاتی و پژوهشی به شمار می روند 

تش���ان، ب���ا ضوابط علم���ی زیر نظر  کوش���ش دانش���جویان و ط���الب در پایان تحصیال و 

یاد  کتاب، در شمار ز که این منابع مانند  اساتید راهنما و مشاور پدید می  آیند و ازآنجا

چاپ و منتش���ر نمی ش���ود، کمیاب و منحصربه فرد هستند؛ بنابراین کمتر در دسترس 

محقق���ان و پژوهش���گران قرار می  گیرند. پس نیاز به معرفی و آش���نایی ب���ا پایان نامه ها و 

رساله هایی در باب امامت، بیشتر احساس می شود. در زمینه امامت، پایان نامه  های 

ی و دانش���گاهی فراوانی تدوین ش���ده اس���ت که در پژوهش حاض���ر در دو بخش  حوزو

ی با تعداد 148 پایان نامه و دانشگاهی با تعداد 153 پایان نامه در حوزه مباحث  حوزو

امامت عامه شامل پنج دسته: تعریف و تبیین امامت، دالیل وجوب امامت، وظایف 

و کارکرده���ای امامت، ش���رایط عام و خ���اص امامت و راه های نص���ب امام، گردآوری 

شده است.

الزم به ذکر است که این پژوهش، حاصل جستجویی کامل نبوده و فقط به عنوان بخشی 

از پایان نامه ها و شامل مواردی که در دسترس نویسندگان قرار داشته اند می باشد1.

1. پژوهش دیگری در راستای پایان نامه های امامت توسط بنیاد فرهنگی امامت در حال اجرا است که 
در آن مش���خصات کامل پایان نامه ها به همراه چکیده و فهرست مطالب و متن کامل پایان نامه ها 
گردآوری و در قالب یک بانک جامع پایان نامه های حوزه امامت به جامعه  )در صورت دسترسی( 

پژوهش و پژوهشگران عرضه خواهد شد.
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الف. پایان نامه های حوزوی

1. آیات امامت و والیت در تفسیر المنار. محمد ساعدی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، 
کارشناسی ارشد،  گرایش علوم قرآن و حدیث،  مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

. 1385

یه بیگم جزمه ای. مرکز مدیری���ت حوزه علمیه خواهران،  2. آیـــه تبلیغ و اثبـــات امامت. حور

کارشناسی )سطح دو(، 1384. جامعة الزهراء؟اهع؟، 

کاری  قیری. مرکز مدیریت  ین���ت پا 3. احتجاجـــات و مناظرات ائمه؟مهع؟ در باب امامت. ز

کارشناسی )سطح دو(، 1380. حوزه علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

4. ادلـــه وجـــود امـــام. فهیمه س���عادتمند. مرک���ز مدیریت ح���وزه علمیه خواه���ران، جامعة 

کارشناسی )سطح دو(، 1386. الزهراء؟اهع؟، 

کبیره(. رقیه مسعودی. مدرسه علمیه  5. از ژرفای نور )امام شناســـی از منظر زیارت جامعه 

کارشناسی )سطح دو(، 1385. بانو مجتهده امین اصفهان، 

6. االمـــام بیـــن المفهـــوم الشـــرعی و الواقـــع التاریخی. س���ید ابراهی���م مزهر صال���ح. جامعة 

یخ اسالم،  گرایش تار المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1382 .

7. امامت از اصول است یا فروع؟، محمد آذرکیش. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟, گروه فلسفه و 

کارشناسی ارشد، 1388. کالم اسالمی، 

8. امامت از دیدگاه امام رضا؟ع؟. س���ید محسن موسوی. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، دکتری 

)سطح چهار(، 1387.

9. امامت از دیدگاه امامیه، زیدیه و آقاخانیه. عنایت اهلل حس���ینی. جامعة المصطفی؟ص؟ 

کارشناسی ارشد، 1385. العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

کرم نریمانی. حوزه علمیه نفیسه اصفهان،  10. امامت از دیدگاه اهل سنت )نقد و بررسی(. ا

کارشناسی )سطح دو(، 1384.
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11. امامت از دیدگاه تشیع و تسنن. مرضیه محمدی. مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، 

کارشناسی )سطح دو(، 1379. جامعة الزهراء؟اهع؟، 

کوثر کاش���ان،  12. امامـــت از دیـــدگاه عقل و قرآن و ســـنت. زهرا فخره. حوزه علمیه مکتب 

کارشناسی، 1384.

گروه  13. امامـــت از دیدگاه عالمه طباطبایـــی. عباس اختیاری. دانش���گاه باقرالعلوم؟ع؟, 

کارشناسی ارشد، 1387. کالم اسالمی،  فلسفه و 

14. امامت از دیدگاه شیعه امامیه. فریبا نورمندی پور. حوزه علمیه خراسان، مدرسه علمیه 

کارشناسی )سطح دو(، 1384. ینب؟اهع؟ مشهد،  حضرت ز

15. امامـــت خاصه از دیـــدگاه عالمه طباطبایی در المیزان. زه���ره مجتهدی. مرکز مدیریت 

کارشناسی )سطح دو(، 1387. حوزه علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

16. امامت در اندیشـــه شیخ احمد احســـائی با توجه به تحوالت تاریخی زمانه وی. خلیل 

کارشناسی، 1381. یخ،  گروه تار طاوسی. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، 

17. امامت در آیات و روایات. زهره رحیمی. مدرس���ه علمیه بانو مجتهده امین اصفهان، 

کارشناسی )سطح دو(، 1385.

18. امامـــت در آیه والیت. س���ید محمدباق���ر علم الهدی. مرکز مدیریت ح���وزه علمیه قم، 

کارشناسی ارشد )سطح سه(، 1388.

کریم پور بصرا. مرکز مدیریت حوزه علمیه خراس���ان،  19. امامت در حدیث ثقلین. ُمحّدثه 

کارشناسی )سطح دو(، 1390. مدرسه علمیه حضرت رقیه؟اهع؟ مشهد، 

20. امامت در قرآن از دیدگاه فریقین. عبدالعلیم برهانی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه 

عالی فقه و معارف اسالمی، گرایش علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، 1380.

21. امامـــت در قـــرآن از منظر فریقین. دورانعلی محس���نی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، 

کارشناس���ی  گرای���ش علوم ق���رآن و حدیث،  مدرس���ه عال���ی فق���ه و معارف اس���المی، 

ارشد،1383 .
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22. امامت در قرآن از نظر فریقین. فداحس���ین مقدس���ی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، 

گرای���ش عل���وم ق���رآن  کارشناس���ی ارش���د،   مدرس���ه عال���ی فق���ه و مع���ارف اس���المی، 

و حدیث، 1380.

23. امامـــت در قـــرآن و رابطـــه آن بـــا خاتمیـــت. توفی���ق اس���داف. جامع���ة المصطفی؟ص؟ 

العالمی���ة، مجتم���ع آم���وزش عال���ی امام خمین���ی؟حر؟، گروه فلس���فه و کالم اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1387.

24. امامـــت در قـــرآن. راضیه میرمحم���دی. مرکز مدیریت حوزه علمی���ه خواهران، جامعة 

کارشناسی )سطح دو(، 1387. الزهراء؟اهع؟، 

25. امامـــت در قرآن. س���ید ه���ادی  رضا تقوی. جامع���ة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه 

کارشناسی، 1384 . عالی فقه و معارف اسالمی، 

26. امامت در قرآن. س���ید محمد موسوی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه عالی 

کارشناسی ارشد، 1384. گرایش علوم قرآن و حدیث،  فقه و معارف اسالمی، 

27. امامت در قرآن. فاطمه وثوقی. دفتر تبلیغات اس���المی حوزه علمیه قم، واحد آموزش 

کارشناسی ارشد )سطح دو(، 1376. گروه معارف اسالمی،  خواهران، 

28. امامـــت در قرآن. محمدجان قربانی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی 

کارشناسی ارشد، 1383. فقه و معارف اسالمی، 

29. امامت در قرآن. هاجر قربانی بادآشیانی. مدرسه علمیه نورالزهرا؟اهع؟ تهران، کارشناسی 

)سطح دو(، 1386.

30. امامـــت رمز اصلی تداوم نبوت. نرگس قیومی���ان. مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، 

کارشناسی )سطح دو(، 1383. جامعة الزهراء؟اهع؟، 

31. امامت عامه از منظر قرآن و عقل. نفیس���ه علیمردانی. مدرس���ه علمیه فاطمه الزهرا؟اهع؟ 

کارشناسی )سطح دو(، 1388. )شهید دقایقی( تهران، 



270
92

یز 
پائ

  _ 
هم

زد
 یا

اره
شم

ی_  
وه

 پژ
ت

مام
ه ا

نام
صـل

ف

32. امامـــت و آیـــه و مـــن عنـــده علم الکتـــاب. مجتبی حی���دری. جامع���ة المصطفی؟ص؟ 

کارشناسی، 1389 . العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

 33. امامـــت و خالفـــت از دیـــدگاه قـــرآن و ســـنت. حرمت الس���ادات طباطبائ���ی. ح���وزه

کارشناسی )سطح   علمیه خراسان، مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا؟اهع؟ مشهد، 

دو(، 1384.

34. امامـــت و خالفت از دیدگاه قرآن و ســـنت. مریم رس���ولی فر. مدرس���ه علمیه صادقیه، 

کارشناسی )سطح دو(، 1386.

35. امامت و خالفت از دیدگاه قرآن، سنت و عقل. حمیده یزدانی. حوزه علمیه خراسان، 

کارشناسی )سطح دو(، 1387. مدرسه علمیه الزهراء؟اهع؟ بجنورد، 

کریم. محمدرضا صالح. مرکز مدیریت حوزه  36. امامت و خالفت اهل بیت؟مهع؟ در قرآن 

کارشناسی ارشد. علمیه قم، 

امامـــت و خالفـــت در اندیشـــه غزالـــی و فیض کاشـــانی. محمود ابراهیم���ی  ورکیانی.   .37

کارشناسی، 1382. گروه علوم سیاسی،  دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟, 

امامـــت و خالفت در قرآن و ســـنت. زهرا کیخا. مدرس���ه علمی���ه حضرت نرجس؟اهع؟   .38

کارشناسی )سطح دو(، 1384. مشهد، 

ینب  امامت و خالفت در قرآن و ســـنت. مریم س���بزی فینی. مدرسه علمیه حضرت ز  .39

کارشناسی )سطح دو(، 1383. کبری؟اهع؟ مشهد، 

40. امامـــت و رهبـــری از دیـــدگاه عالمـــه طباطبایـــی. محم���د عس���کری الهدایت. جامع���ة 

گروه فلس���فه و کالم  المصطفی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آموزش عالی امام خمینی؟حر؟، 

کارشناسی ارشد، 1383. اسالمی، 

41. امامـــت و رهبری در نهـــج البالغه. فاطمه روح بخش. حوزه علمیه خراس���ان، مدرس���ه 

کارشناسی )سطح دو(، 1389. علمیه حضرت رقیه؟اهع؟ مشهد، 
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42. امامـــت و والیـــت در قـــرآن. س���ارا خاتوندهی. مدرس���ه علمیه زهرای اطه���ر؟اهع؟ تهران، 

کارشناسی )سطح دو(، 1389.

کوثر تهران،  43. امامت. تفســـیر آیه اولی االمر. س���ید معصومه خدابخش���ی. حوزه علمی���ه 

کارشناسی )سطح دو(، 1383.

کارشناسی ارشد )سطح  کریمی. حوزه علمیه خراسان،  44. امام شناســـی. احمد س���عید 

سه(، 1378.

کارشناس���ی   45. امام شناســـی. اله���ام مروت���ی. ح���وزه علمی���ه بن���ت اله���دی صدرتهران، 

)سطح دو(، 1385.

46. امتیازات شیعه از منظر توحید و امامت. رضوان علی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، 

کارشناسی، 1389 . مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

کالم  گروه فلسفه و  47. انتصابی بودن مقام امام. انسیه نجابت. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، 

کارشناسی، 1386. اسالمی، 

48. اولی االمـــر از نظر فریقین. علی صفدر. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی 

کارشناسی ارشد، 1384. فقه و معارف اسالمی 

49. برتـــری امامـــت بـــر نبـــوت از دیـــدگاه قـــرآن و روایـــات. محمدکاظ���م روحان���ی. جامعة 

کارشناسی، 1390 . المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

50. بررسی امامت در قرآن از منظر امامیه. سید محمد حضرت  موسوى. جامعة المصطفی؟ص؟ 

العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، کارشناسی ارشد، 1380.

51. بررســـی تطبیقی نظریه امامت و خالفت. منیرحس���ین طاهری. جامعة المصطفی؟ص؟ 

العالمی���ة، مجتم���ع آم���وزش عال���ی امام خمین���ی؟حر؟، گروه فلس���فه و کالم اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1382.

52. بررســـی امامت در قرآن از منظر فریقین. خادم حسین صالحی. جامعة المصطفی؟ص؟ 
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العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، گروه علوم قرآن و حدیث، کارشناسی 

ارشد، 1380 .

بررســـی امامـــت در قرآن از منظـــر فریقین. قنبرعلی حس���ینی. جامع���ة المصطفی؟ص؟   .53

کارشناسی ارشد، 1383 . العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

54. بررسی تحلیلی علم امام با رویکرد قرآنی، روایی، عرفانی و کالمی. طاهره آل بویه. مرکز 

مدیریت حوزه علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، گروه فلس���فه، کارشناس���ی ارشد 

)سطح سه(، 1386.

55. بررسی تطبیقی امامت و نبوت تبلیغی. علی زمانی قشالقی. موسسه آموزشی و پژوهشی 

کارشناسی ارشد،1390 . کالم،  گروه  امام خمینی؟حر؟، 

56. بررسی تطبیقی شرایط امامت از دیدگاه معتزله و اشاعره و امامیه. سردار حسن. جامعة 

گروه فلس���فه و کالم  المصطفی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آموزش عالی امام خمینی؟حر؟، 

کارشناسی ارشد، 1388. اسالمی، 

بررســـی تطبیقی شـــرایط و ویژگی های امام از دیدگاه امامیه و اســـماعیلیه. عبدالمعبود   .57

حجتی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اسالمی، گروه 

کارشناسی ارشد، 1386 . کالم اسالمی،  فلسفه و 

بررســـی تطبیقـــی نظریـــه امامـــت و خالفـــت. منی���ر حنی���ف. جامع���ة المصطفی؟ص؟   .58
العالمی���ة، مجتم���ع آم���وزش عال���ی امام خمین���ی؟حر؟، گروه فلس���فه و کالم اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1381.

59. بررســـی زمینه ها و عوامل پیدایش اندیشـــه توقف بر امامان شـــیعه. جالل امام. موسسه 
کارشناسی ارشد. یخ تشیع،  گروه تار آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، 

کاظم ابراهیمی. موسسه  60. بررسی شـــئون امامت و ارتباط آن ها با همدیگر از منظر امامیه. 
گرای���ش مبانی نظری  گروه مدرس���ی مع���ارف،  آموزش���ی و پژوهش���ی امام خمینی؟حر؟, 

کارشناسی ارشد. اسالم، 
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61. بررســـی فقهـــی یا کالمـــی بودن مســـئله امامت. عبدالحس���ن. جامع���ة المصطفی؟ص؟ 
کارشناسی، 1390 . العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

62. بررســـی مســـئله انتصـــاب و انتخاب امام معصـــوم؟ع؟ و نقش مردم در تعیین آن. س���ید 
ضمی���ر حیدر رض���وی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف 

کارشناسی ارشد، 1384 . اسالمی، 

63. بررسی مسائل اعتقادی امامت. محمدیحیی قربانی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، 
گروه فلسفه و کالم اسالمی، کارشناسی ارشد،  مدرس���ه عالی فقه و معارف اسالمی، 

. 1383

64. بررسی مسئلة عصمت امام از دیدگاه متکلمان امامیه تا پایان قرن پنجم. محمدحسین 
کارشناسی  گروه دین شناسی،  یاب. موسسه آموزشی پژوهش���ی امام خمینی؟حر؟،  فار

ارشد، 1386.

65. بررســـی مقایســـه ای امامت از دیدگاه شـــیعه اثناعشری و اســـماعیلیه. محمد ابراهیم. 
گروه فلسفه  جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آموزش عالی امام خمینی؟حر؟، 

کارشناسی ارشد، 1383. کالم اسالمی،  و 

66. بررســـی و نقـــد بخـــش امامت کتاب شـــرح المقاصـــد تفتازانی. محمد عل���ی. جامعة 
المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اس���المی، گروه کالم اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1385 .

67. بررسی و نقد دیدگاه قوشچی در شرح تجرید االعتقاد درباره امامت. علی عمران نقوی. 

گرایش کالم  جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اس���المی، 
کارشناسی ارشد، 1387 . اسالمی، 

68. پاســـخ به شبهات تفسیر کبیر )فخر رازی( در مسئله امامت. توران عرب. مرکز مدیریت 
کارشناسی )سطح دو(، 1385. حوزه علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

ینب ایزدیان. حوزه علمیه خراسان، مدرسه علمیه  69. پژوهشی پیرامون مسئله امامت. ز

کارشناسی )سطح دو(. نرجس؟اهع؟ سبزوار، 
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70. تبلور امام شناســـی در اندیشـــه امام هـــادی؟ع؟. منصوره صفری. مرک���ز مدیریت حوزه 

کارشناسی  علمیه خراسان، مدرسه علمیه اسالم شناسی حضرت زهرا؟اهع؟ مشهد، 

)سطح دو(، 1391.

71. تجلـــی امامت و سیاســـت در دعـــای ندبه. طیبه حس���ینی. دانش���گاه باقرالعلوم؟ع؟، 

کارشناسی ارشد، 1385. دانشکده معارف اسالمی، 

72. ترجمـــه جلد نهم کتاب پیام قرآن )امامت و والیت در قرآن مجید( به زبان ترکی آذری. 

رضا شکراف. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1386.

ترجمـــه فصل امامـــت کتاب المحاضـــرات فی االلهیات اســـتاد جعفر ســـبحانی. زهرا   .73

کارشناس���ی  نفری ی���زدی. مرکز مدیریت حوزه علمی���ه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

)سطح دو(، 1376.

کتاب االمامـــة و الوالیة فی القرآن الکریـــم. زهره تمیزکار. مرک���ز مدیریت حوزه  ترجمـــه   .74

کارشناسی )سطح دو(، 1377. علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

کلـــی امامت آیـــه اهلل امینـــی به زبـــان اردو. س���ید مظهر  ترجمـــه کتاب بررســـی مســـائل   .75

عباس رضوی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1383. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و 

ترجمه کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. سید محسن علی کاظمی. جامعة   .76

یخ اسالم،  گرایش تار المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1383 .

کتاب العقائد الجعفریه. فاطم���ه طباطبایی. مرکز مدیریت  ترجمه مبحـــث امامت از   .77

کارشناسی )سطح دو(، 1378. حوزه علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

تئوری امامت در قرآن. محمدجواد صمیمی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه   .78

کارشناسی ارشد، 1381 . گرایش علوم قرآن و حدیث،  عالی فقه و معارف اسالمی، 
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اردکان.  تقدی���ری  هاج���ر  ســـنت.  اهـــل  و  شـــیعه  منظـــر  در  امامـــت  و  امـــام  جایـــگاه   .79 

کارشناس���ی  الزه���راء؟اهع؟،  جامع���ة  خواه���ران،  علمی���ه  ح���وزه  مدیری���ت   مرک���ز 

)سطح دو(، 1384.

80. جایگاه امامت از دیدگاه اصحاب ائمه. علی هاشمی. موسسه آموزشی پژوهشی امام 

کارشناسی ارشد، 1386. گروه دین شناسی،  خمینی؟حر؟، 

81. جایگاه امامت از منظر شـــیعه و اهل سنت. زهرا محمدیان. مرکز مدیریت حوزه علمیه 

کارشناسی )سطح دو(، 1388. خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

82. جایـــگاه امامت از منظر عقل و نقل. مریم الس���ادات موس���وی. ح���وزه علمیه الزهرا؟اهع؟ 

کارشناسی )سطح دو(، 1386. همدان، 

جایـــگاه امامت در دعای ندبه. مری���م قبادی. مرکز مدیریت ح���وزه علمیه خواهران،   .83

کارشناسی )سطح دو(، 1387. جامعة الزهراء؟اهع؟، 

جایـــگاه امامـــت در دیـــدگاه شـــیعه. زه���را علیرضای���ی. مرک���ز مدیریت ح���وزه علمیه   .84

کارشناسی )سطح دو(، 1385. خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

کتاب و ســـنت. مس���عود تاج آبادی. موسس���ه امام  جایگاه رهبری امام معصوم؟ع؟ در   .85

کارشناسی ارشد، 1384. صادق؟ع؟، 

کید بر تفســـیر المیزان. حسن صالحی. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟،  کمیت در قرآن با تأ حا  .86

کارشناسی ارشد، 1388. گروه علوم سیاسی، 

گروه معارف  خاســـتگاه امامت و خالفت. صدیقه رضایی. دانش���گاه باقرالعلوم؟ع؟،   .87

کارشناسی ارشد، 1389. اسالمی، 

خالفت و امامت از نظر قرآن و ســـنت. لیال شیری. حوزه علمیه عقیله بنی هاشم؟اهع؟   .88

کارشناسی )سطح دو(، 1385. تهران، 

89. خالفـــت و امامـــت در خطبه شقشـــقیه. حمیده رفیع���ی. مرکز مدیریت ح���وزه علمیه 

کارشناسی )سطح دو(،1380. خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 
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90. درآمدی بر اصل امامت از دیدگاه شـــیخ ابوالفتوح رازی. سیما فروزش فر. مرکز مدیریت 

کارشناسی )سطح دو(، 1387. حوزه علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، 

91. درآمدی بر علم امام. بتول عزیزی. مرکز مدیریت حوزه علمیه خراس���ان، واحد مدرس���ه 

کارشناسی )سطح دو(، 1385. ینب؟اهع؟ مشهد،  علمیه حضرت ز

92. دیدگاه هـــای آیـــت اهلل محســـنی )دام ظلـــه( درزمینـــه امامـــت و وحدت اســـالمی. امین 

احمدی. جامع���ة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آم���وزش عالی امام خمینی؟حر؟، 

کارشناسی ارشد، 1389. رشته مذاهب اسالمی، 

رابطه خاتمیت و امامت از دیدگاه امامیه. حسین علی محقق. جامعة المصطفی؟ص؟   .93

العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اس���المی، گرایش کالم اس���المی، کارشناس���ی 

ارشد، 1386 .

کاظم���ی. جامعة  94. رابطـــه متقابـــل امـــام و امـــت از دیدگاه امامیه. س���یده تحس���ین زهرا 

المصطفی العالمیة، موسس���ه آموزش عالی شهیده بنت الهدی صدر، گروه فرهنگ 

کارشناسی، 1390. و معارف اسالمی، 

گر.  95. شـــناخت امـــام از منظـــر توقیعات امـــام زمان؟جع؟. وجیهه س���ادات دانشورس���ودا

کارشناسی )سطح دو(،1391. مدرسه علمیه حضرت نرجس؟اهع؟ مشهد، 

96. عصمـــت امام از دیدگاه عالمـــه طباطبایی. طیبه موالیی فر. دانش���گاه باقرالعلوم؟ع؟، 

کارشناسی ارشد. گروه مدرسی معارف، 

97. عصمت امام؟ع؟ از منظر عالمه طباطبایی و فخر رازی. سید معصوم حسینی. جامعة 

گروه فلس���فه و کالم  المصطفی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آموزش عالی امام خمینی؟حر؟، 

کارشناسی ارشد، 1388. اسالمی، 

عصمت امام. رقیه حیاتلو. مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟،   .98

کارشناسی )سطح دو(، 1388.

99. عصمت امامان؟مهع؟ از نگاه قرآن و حدیث. محمدحسین رضایی. جامعة المصطفی؟ص؟ 
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العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، کارشناسی ارشد، 1384 .

100. علم امام از دیدگاه قرآن و سنت. هادی دلشادحسین. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، 

کارشناسی ارشد،  گرایش علوم قرآن و حدیث،  مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

.1385

101. علـــم امـــام از دیـــدگاه کالم امامیـــه )قرن اول تـــا پایان قـــرن هفتم هجـــری(. ناصرالدین 

گروه دین شناسی، کارشناسی  اوجاقی. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، 

ارشد، 1385.

102. علم امام معصوم؟ع؟ از دیدگاه عقل، قرآن و سنت. زهرا علوی. حوزه علمیه الزهرا؟اهع؟ 

کارشناسی )سطح دو(، 1383. تهران، 

ینب جهان بینی. مدرس���ه  103. علم امام معصوم از دیدگاه امامیه در پرتو آیات و روایات. ز

کارشناسی )سطح دو(، 1389. علمیه معصومیه؟اهع؟، 

گروه فلس���فه و کالم  104. علـــم امـــام. نعیمه حم���زه  مصطفوی. دانش���گاه باقرالعل���وم؟ع؟, 

کارشناسی، 1384. اسالمی، 

علم ائمه؟مهع؟ از نظر قرآن در تفاســـیر. مهدی علی یاری. موسس���ه آموزش���ی و پژوهشی   .105

کارشناسی ارشد، 1381. امام خمینی؟حر؟، 

علـــم غیـــب امـــام؟ع؟ از منظـــر نقـــل و عقـــل. محبوب���ه ابراهیمی فروتف���ه. دانش���گاه   .106

کارشناسی ارشد، 1385. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  باقرالعلوم؟ع؟, 

کید بر علم امام معصوم؟ع؟ از دیدگاه شهید مطهری و عالمه تهرانی(.  107. علم لدنی )با تأ

کفایت عل���ی ش���کری. جامعة المصطف���ی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آم���وزش عالی امام 

کارشناسی ارشد، 1384. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  خمینی؟حر؟، 

108. علـــم و عصمـــت امام؟ع؟. س���میه دلش���ادعظیمی. حوزه علمیه خراس���ان، مدرس���ه 

کارشناسی )سطح دو(، 1390. علمیه حضرت نرجس؟اهع؟ تربت جام، 

ترجمه فصول ششـــم، هفتم و هشـــتم کتاب االمامه و الوالیه فی القـــرآن الکریم. طاهره   .109
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س���ندی طباطبایی. مرک���ز مدیری���ت ح���وزه علمی���ه خواه���ران، جامع���ة الزه���راء؟اهع؟، 

کارشناسی )سطح دو(، 1377.

110. فلســـفه امامـــت و دالیـــل آن. س���عیده دربان جعفری. حوزه علمیه خراس���ان، مدرس���ه 

کارشناسی )سطح دو(، 1384. کاشمر،  علمیه حضرت رقیه؟اهع؟ 

111. فلســـفه امامت و دالیل آن. فاطمه صفیه مقدم حس���ین آبادی. حوزه علمیه خراس���ان، 

کارشناسی )سطح دو(. واحد مدرسه علمیه بالغ مشهد، 

فلســـفه امامـــت و دالیـــل آن. مرضیه گوهری. حوزه علمیه خراس���ان، مدرس���ه علمیه   .112

کارشناسی )سطح دو(. فاطمه الزهراء؟اهع؟ اسفراین، 

113. فلســـفه امامـــت و دالیـــل آن. معصوم���ه محمدقاس���می. مدرس���ه علمی���ه حض���رت 

کارشناسی )سطح دو(، 1383. نرجس؟اهع؟ زاهدان، 

فلســـفه امامـــت و شـــرایط امام از دیـــدگاه آیات و روایـــات. اعظ���م نخعی عالقه. حوزه   .114

کارشناسی )سطح دو(. علمیه خراسان، مدرسه علمیه نرجس؟اهع؟ مشهد، 

فلســـفه امامت و مســـئله خاتمیت )بـــا توجه به شـــبهات جدید(. مری���م پوررضاقلی.   .115

کارشناسی ارشد، 1388. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟, 

فلســـفه وجود امام از دیدگاه قرآن و روایـــات. عبدالمجید نمازی. مرکز مدیریت حوزه   .116

کارشناسی ارشد )سطح 3(. علمیه قم، 

117. فلســـفه ی امامـــت و دالیـــل آن. زهرا س���عیدی. مدرس���ه علمیه حض���رت نرجس؟اهع؟ 

کارشناسی )سطح دو(، 1386. کاشمر، 

118. قلمـــرو علم امـــام از دیدگاه آیات و روایات. س���ید علی هاش���می.   جامعة المصطفی 

کارشناسی ارشد. العالمیة، 

ین���ب فرح���زادی. ح���وزه علمی���ه الزه���را؟اهع؟ ری،  کمیـــت و کیفیـــت علـــم امـــام؟ع؟. ز  .119

کارشناسی )سطح دو(، 1387.

گســـتره علـــم امامـــان ؟مهع؟ در روایات با تأکید بر کتاب کافی. محمدحس���ین ش���مس الهی.   .120
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موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، گروه کالم، کارشناسی ارشد، 1391.

لزوم وجود امام؟ع؟ در هر زمان با اســـتفاده از فلســـفه وجودی انبیاء؟مهع؟. نوید جهان پور.   .121

دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟, گروه فلسفه و کالم اسالمی، کارشناسی ارشد، 1388.

122. مبانـــی امامـــت از منظر عالمه طباطبایـــی؟حر؟. فاطمه علمی. دانش���گاه باقرالعلوم؟ع؟، 

کارشناسی ارشد، 1384. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  دانشکده الهیات، 

123. مبانی عقلی امامت از دیدگاه فخر رازی و عالمه طباطبایی. مهدی محرمی. دانشگاه 

کارشناسی ارشد، 1390. گروه فلسفه،  باقرالعلوم؟ع؟، 

124. مبانی مشروعیت خالفت و امامت در اسالم. اسرارحسین طاهر. جامعة المصطفی؟ص؟ 

العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، کارشناسی ارشد، 1383 .

125. مســـئلة خاتمیـــت و رابطـــة آن بـــا امامـــت. محمدرضا پهلوانی. موسس���ه آموزش���ی و 
کارشناسی ارشد، 1388. گروه دین شناسی،  پژوهشی امام خمینی؟حر؟، 

مشروعیت امامت و خالفت در اندیشه سیاسی اشاعره، معتزله و امامیه. علیرضا   .126
س���عیدی مبانی. مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، گرایش فلسفه و کالم اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1387.

127. مقام نبـــوت و امامت در دوران کودکی. تراب علی. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، 
کارشناسی، 1390 . مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

128. مقایســـه امامـــت و خالفت الهی از منظر قرآن و حدیث. س���یدابوالفضل کاظمی. مرکز 
مدیریت حوزه علمیه خراسان، مدرسه علمیه عالی نواب، کارشناسی ارشد، 1390.

گروه  129. منابع علم امامان شـــیعه. سید محمدجعفر س���بحانی. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، 
کارشناسی ارشد، 1386. فلسفه، 

130. منشـــأ و قلمـــرو علـــم امـــام و پاســـخ بـــه شـــبهات آن. عس���کری امام خ���ان. جامع���ة 

کالم  گروه فلس���فه و  المصطفی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آموزش عالی امام خمینی؟حر؟, 

کارشناسی ارشد، 1384. اسالمی، 
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131. منشـــأ مشـــروعیت امامت. فاطمه نادم. مرکز مدیریت ح���وزه علمیه خواهران، جامعة 

کارشناسی )سطح دو(، 1388. الزهراء؟اهع؟، 

132. نص یا انتخاب در امامت. مهدی حس���ینی نیافرد. موسس���ه آموزشی و پژوهشی امام 

کارشناسی ارشد، 1388. گروه فلسفه،  خمینی؟حر؟، 

کم جائر در نظام امامت و خالفت و تأثیر آن بر جنبش های معاصر  133. نظریه اطاعت از حا

کید بر انقالب اسالمی ایران و اخوان المسلمین(. محمدعلی  شیعی و اهل سنت )با تأ

یخ، رش���ته گرایش  میرعلی. موسس���ه آموزش���ی و پژوهش���ی امام خمین���ی؟حر؟، گروه تار

انقالب اسالمی، دکتری، 1390 .

134. نظریه امامت در اندیشه سیاسی عالمه حلی و ابن تیمیه. حسنعلی قلی زاده سرچشمه. 

کارشناسی، 1379. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، 

135. نظریه نصب الهی امام معصوم؟ع؟ از منظر اهل بیت؟مهع؟. احمد حس���ینی. موسس���ه 

کارشناسی ارشد، 1389 . گروه دین شناسی،  آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، 

136. نقد بخش امامت کتاب االربعین فی اصول الدین فخر رازی. وس���یم رضا س���بحانی. 

گرایش کالم  جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1385 . اسالمی، 

137. نقـــد و بررســـی امامـــت از دیـــدگاه اســـماعیلیه و تطبیـــق آن بـــا نظریه امامیـــه. مرتضی 

گروه کالم اس���المی، رشته  محیطی. موسس���ه آموزش���ی پژوهش���ی مذاهب اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1388. مذاهب اسالمی، 

138. نقـــد و بررســـی بحـــث امامت در کتـــاب البراهین فـــی علم الکالم فخر رازی. اس���داهلل 

ش���فق. جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، گرایش 

کارشناسی ارشد، 1386 . کالم اسالمی، 

139. نقـــد و بررســـی بخـــش امامـــت کتاب شـــرح المواقف. فداحس���ین صاب���ری. جامعة 

کالم اسالمی،  گرایش  المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1385 .
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نقـــد و بررســـی تبیین های عقالنـــی ضرورت امامـــت عامه، از دیـــدگاه فیلســـوفان )فارابی و   .140

مالصدرا( و متکلمان )شـــیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی(. محمدصادق علی پور. 

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؟حر؟، گروه فلسفه، کارشناسی ارشد، 1389.

نقد و بررســـی تطبیقی نظر امامیه و سلفیه در موضوع امامت. محمدحسین مخلصی.   .141
جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مجتمع آموزش عالی امام خمینی؟حر؟، رشته فلسفه 

کارشناسی ارشد، 1385. کالم اسالمی،  و 

142. نقـــد و بررســـی دیـــدگاه دکتـــر قفـــاری درباره امامـــت فصـــل اول، باب ثالـــث از کتاب 
)اصول مذهب الشـــیعة االمامیة االثناعشریة(. طاهر علیجان. جامعة المصطفی؟ص؟ 
العالمی���ة، مدرس���ه عال���ی فق���ه و معارف اس���المی، گرایش فلس���فه و کالم اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1385 .

143. نقـــد و بررســـی دیـــدگاه عبدالجبـــار معتزلـــی، ابوبکـــر باقالنـــی، ابن تیمیـــه و محمد بن 
عبدالوهـــاب درباره امامت. س���ید جواد وحی���دی. جامعة المصطف���ی؟ص؟ العالمیة، 
مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، گرایش کالم اسالمی، کارشناسی ارشد، 1384 .

کبرعلی مخلصی.  کم از نگاه امامیه و اهل سنت. ا 144. والیت تکوینی و تشریعی امام و حا
گرایش کالم  جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة، مدرس���ه عالی فقه و معارف اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1386 . اسالمی، 

145. والیـــت و امامت در اندیشـــه اقبال الهوری و شـــهید مطهری. گل حس���ین ش���اه نقوی. 
کارشناسی ارشد، 1390. جامعة المصطفی العالمیة، 

ینب احمدی فروش���انی. مرک���ز مدیریت حوزه  146. والیـــت و امامـــت در کتاب و ســـنت. ز
کارشناسی )سطح دو(، 1380. علمیه خواهران، جامعة الزهراء؟اهع؟، پایان نامه 

147. ویژگی ها و صفات امام از نظر محقق طوسی و فخر رازی. محمدرضا بهدار. دانشگاه 
کارشناسی ارشد، 1386. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  باقرالعلوم؟ع؟, 

148. ویژگی هـــای امـــام در کالم شـــیعه و اهـــل ســـنت. باق���ر نعیم. جامع���ة المصطفی؟ص؟ 

کارشناسی، 1389 . العالمیة، مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی، 
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ب.  پایان نامه های دانشگاهی
1. امام شناســـی از دیدگاه احادیث رضوی. س���ید محمدحس���ین موس���وی. دانشگاه علوم 

کارشناسی ارشد، 1388. گروه علوم قرآن و حدیث،  اسالمی رضوی، 

2. امام از منظر فرقه شـــیخیه و نقد آراء ایشـــان. ش���هرام صحرائی. دانش���گاه علوم اس���المی 

کارشناسی ارشد، 1387. گروه علوم قرآن و حدیث،  رضوی، 

3. امامت از دیدگاه اســـالم. عباس رضایی. دانشکده علوم قرآنی، گروه تربیت معلم قرآن 

کارشناسی، 1382. شاهرود، 

4. امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه. مصطفی س���لطانی. دانشگاه قم، مرکز تربیت مدرس، 

کارشناسی ارشد، 1384. گرایش فلسفه، 

کبری. دانشگاه آزاد  5. امامت از دیدگاه خواجه نصیر و میر ســـید شـــریف جرجانی. س���لیم ا

گرایش  اس���المی، واحد ته���ران مرکزی، دانش���کده الهی���ات ادبیات و علوم انس���انی، 

کارشناسی ارشد، 1384. فلسفه و حکمت اسالمی، 

6. امامت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوســـی. اس���الم لجم اورک. دانشگاه آزاد اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1387. گروه فلسفه و حکمت اسالمی،  واحد نجف آباد، 

7. امامـــت از دیدگاه شـــیعه. اطه���ره غضنفرزاده. مرک���ز آموزش عالی خواج���ه نصیر الدین 

کارشناسی، 1377. گروه دینی و عربی،  کرمان،  طوسی 

8. امامت از دیدگاه عقل و نقل )قرآن و سنت(. زوار پناهی پور. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

کارشناسی ارشد، 1386. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  نجف آباد، 

 9. امامـــت از دیـــدگاه عقـــل و نقـــل. نرج���س اخروی. دانش���گاه آزاد اس���المی، واح���د تهران

کارشناس���ی  اس���المی،  مع���ارف  و  فلس���فه  گرای���ش  الهی���ات،  دانش���کده  مرک���زی،    

ارشد، 1382. 

10. امامـــت از دیدگاه عالمه مجلســـی؟حر؟. خدابخش عزیزی. دانش���گاه تهران، دانش���کده 

کارشناسی ارشد، 1378. الهیات و معارف اسالمی، 
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11. امامـــت از دیـــدگاه عالمـــه مجلســـی، عالمه طباطبایـــی و دکتر شـــریعتی. طیبه حیدری 

 دستجردی. دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه و کالم 

کارشناسی ارشد،1390. اسالمی، 

12. امامت از دیدگاه قرآن و حدیث. سیمین دولتی. دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم 

کارشناسی ارشد، 1375. قرآن و حدیث، واحد تهران شمال، 

13. امامت از دیدگاه قرآن و متکلمین. حسین شمس. دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و 

کارشناسی ارشد، 1375. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  معارف اسالمی، 

گرایش  14. امامت از دیدگاه قرآن. مصطفی محمدی. دانش���گاه شهید اشرفی اصفهانی، 

کارشناسی ارشد، 1385. علوم قرآنی، 

15. امامت از دیدگاه وحی. علی فالح زرومی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فلسفه و 

کارشناسی ارشد، 1379. حکمت اسالمی، 

16. امامت از نظر سید مرتضی و قاضی عبدالجبار. ابراهیم صابری. دانشگاه علوم اسالمی 

کارشناسی ارشد، 1382. گروه فلسفه،  رضوی، 

17. امامت تکوینی و تشـــریعی قرآن و امامت زیربنای امامت. سعید ناصری. دانشگاه آزاد 

کارشناسی ارشد. اسالمی، واحد مشهد، 

کتاب و سنت با نگرشی بر تفسیر نمونه. محسن محمدزاده، دانشکده  18. امامت در پرتو 

کارشناسی، 1385. علوم قرآنی مشهد، 

کری���م مراغه،  ی. دانش���گاه عل���وم و مع���ارف قرآن  19. امامـــت در تفســـیر المیـــزان. آمن���ه راو

کارشناسی ارشد.

20. امامت در ســـازگاری با خاتمیت. اصغر ترابی. دانش���گاه پیام نور تهران، رشته فلسفه و 

کارشناسی ارشد،1385. کالم اسالمی، 

21. امامـــت در عینیـــت جامعـــه از دیدگاه نهج البالغه. محبوبه بنی اس���د. دانش���کده علوم 

کارشناسی ارشد، 1391. حدیث، قم، 
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22. امامت در قرآن و نهج البالغه. اش���رف باغانی. دانش���گاه آزاد اس���المی، واحد س���بزوار، 

کالم اسالمی، 1379. گروه فلسفه و  دانشکده علوم انسانی، 

کریم  23. امامـــت در قرآن. س���هراب محمدی بهمنیاری، دانش���گاه علوم و مع���ارف قرآن 

کارشناسی ارشد. زاهدان، 

گروه تربیت معلم قرآنی،  24. امامت در قرآن. طاهره میرزایی. دانشکده علوم قرآنی میبد، 

کارشناسی، 1385.

کریم،  گروه تفسیر قرآن  25. امامت در قرآن. علی س���لیمانی. دانش���کده علوم قرآنی مالیر، 

کارشناسی، 1384.

26. امامـــت در قرآن. کمال خواجه پور. دانش���گاه قم، مرکز تربی���ت مدرس، گروه الهیات و 

کارشناسی ارشد. معارف اسالمی، 

27. امامت در کالم شـــیخ مفید و قاضی عبدالجبار معتزلی. محبوبه خلیلی، دانشگاه آزاد 

کارشناسی ارشد، 1384. اسالمی، واحد تهران مرکزی، دانشکده الهیات، 

28. امامت در ملحمه اهل البیت؟مهع؟. نجمه هاش���م پور. دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

کارشناسی ارشد، 1390. دکتر علی شریعتی، 

29. امامت و حکومت در تفســـیر المیزان. محمد خداوردی. دانش���گاه آزاد اسالمی، واحد 

کارشناسی ارشد، 1373. کرج، 

کید بر دیدگاه های روشـــنفکران معاصر(.  30. امامـــت یا خاتمیت تعارض یا ســـازگاری )با تأ

گرایش  حس���ن رضائی، دانش���گاه خوارزمی، دانش���کده الهیات و معارف اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1390. کالم اسالمی،  فلسفه و 

31. امامـــت و خالفـــت در قـــرآن و ســـنت. مطه���ره غضنفری. دانش���گاه ام���ام صادق؟ع؟، 

کارشناسی ارشد، 1378.

ی���ان. دانش���گاه اصفهان،  کب���ر اعتزاز 32. امامـــت و خالفـــت و پیدایـــش فـــرق در اســـالم. ا

کارشناسی.
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33. امامت و رهبری از دیدگاه امامیه و مقایســـه آن با معتزله و اشـــاعره. حمیدرضا صبوری 

کارشناسی ارشد، 1379. بیگان. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سبزوار، 

34. امامـــت و عدالـــت در نهج البالغـــه. جواد انصاری فرد. دانش���گاه آزاد اس���المی، واحد 

کارشناسی ارشد، 1377. گروه فلسفه و حکمت اسالمی،  نجف آباد، 

کیهان فرهمند. دانش���گاه آزاد  35. امامت و فقاهت »تأثیر امامان شـــیعه بر تطورات فقه«. 

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، دکتری، 1389.

امامت و قاعده لطف. س���کینه محمدپور. دانش���گاه اصفهان، دانش���کده ادبیات و   .36

کارشناسی ارشد، 1390. کالم اسالمی،  گروه فلسفه و  علوم انسانی، 

امامـــت و والیـــت از دیدگاه قرآن و حدیث. ابراهیم کلیش���ادی. دانش���گاه آزاد اس���المی،   .37

 واحد تهران مرکزی، دانش���کده الهیات، گروه فلس���فه و معارف اس���المی، کارشناس���ی

 ارشد، 1380.

امامـــت و والیـــت از دیدگاه مالصـــدرا. مریم محمدی آرانی. دانش���گاه قم، دانش���کده   .38

کارشناسی ارشد، 1384. الهیات و معارف اسالمی، 

امامت و والیت در تفســـیر المیزان. ملیکا کردلوئی. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران   .39

کارشناسی ارشد، 1389. شمال، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 

40. امامت و والیت در دیوان فیاض الهیجی. مریم پرنعمت. دانش���گاه آزاد اسالمی، واحد 

کارشناسی ارشد، 1382. گروه زبان و ادبیات فارسی،  بوشهر، 

41. امامـــت و والیـــت در قرآن و حدیث. رقیه جاللی قره تپه. دانش���کده عل���وم قرآنی مراغه، 

کارشناسی،1381. کریم،  گروه تفسیر قرآن 

کارشناسی، 1382. 42. امامت و والیت. مریم ابراهیمی. دانشگاه الزهرا؟اهع؟، 

امامت و جنگ جمل. قاس���م رجبی اس���المی. دانش���گاه تهران، دانش���کده الهیات و   .43

کارشناسی ارشد،  1337. معارف اسالمی، 

امام شناســـی در زیارات. غالمرضا رضوی دوس���ت. دانش���گاه علوم اس���المی رضوی،   .44



286
92

یز 
پائ

  _ 
هم

زد
 یا

اره
شم

ی_  
وه

 پژ
ت

مام
ه ا

نام
صـل

ف

کارشناسی ارشد، 1388. گروه علوم قرآن و حدیث، 

امامیه در دوران غیبت صغری با تکیه بر مسئله امامت. محمدکاظم رحمتی. دانشگاه   .45

کارشناسی ارشد، 1382. شهید بهشتی، 

46. اولواألمر از دیدگاه تشـــیع و تســـنن. محمد س���لطان مرادى. دانش���گاه ق���م، مرکز تربیت 

کارشناسی ارشد، 1378. مدرس، رشته الهیات و معارف اسالمی، 

بررســـی آراء خاص کالمـــی ابن ابی الحدید. غالمحس���ین احمدی. دانش���گاه تربیت   .47

کارشناسی ارشد، 1373. مدرس، 

بررســـی ارتباط »خاتمیت« با »امامت« از دیدگاه قرآن و ســـنت. مریم رفیعی پورعلوی.   .48

کارشناسی ارشد، 1386. گروه علوم قرآن و حدیث،  دانشکده اصول دین تهران، 

49. بررسی ارتباط آیه مودت با امامت اهل بیت )علیهم السالم(. رسول فتوحی. دانشکده 

کارشناسی، 1385. علوم قرآنی خوی، 

50. بررســـی امامـــت از دیـــدگاه شـــیعه اثنـــی عشـــری، اســـماعیلیه و فرقـــه اشـــاعره. زه���را 

کارشناسی ارشد، 1388. خان محمدیان. دانشگاه ایالم، 

محم���دی.  قاس���معلی  والیـــت.  مســـئله  در  رازی  فخـــر  نظـــرات  انتقـــادی  بررســـی   .51 

کارشناس���ی ک، رش���ته عل���وم ق���رآن و حدی���ث،   دانش���گاه آزاد اس���المی، واح���د ارا

 ارشد، 1374.

52. بررســـی اندیشه امامت در زیدیه. علی موسوی نژاد. دانشگاه قم، مرکز تربیت مدرس، 

کارشناسی ارشد، 1362. دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 

کبرپور.  بررســـی آیات مربوط به امامت با محوریت احادیث اصول کافی. احمدعلی ا  .53

کارشناسی ارشد، 1389. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 

متکلمـــان. نظـــر  از  اطهـــار  ائمـــه  و  امیرالمؤمنیـــن  امامـــت  و  والیـــت  آیـــات  بررســـی   .54 

کری موحد. دانش���گاه ق���م، گروه فلس���فه و کالم اس���المی، کارشناس���ی    امین ال���ه ش���ا

ارشد، 1390.
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یده. دانش���کده علوم  بررســـی آیات والیت و امامت در تفســـیر التحریر و التنویر. زهرا آور  .55

کارشناسی ارشد، 1388. قرآنی قم، 

بررســـی تطبیقی ادلـــه عقلی و نقلی امامت عامه از دیدگاه ســـید مرتضی )الشـــافی فی   .56

االمامـــة( و قاضی عبدالجبـــار )المغنی فی ابـــواب التوحید و العدل(. س���میه خلیلی. 

کارشناسی ارشد، 1385. کالم و عقاید،  گرایش  دانشکده علوم حدیث ری، 

کردرگاه.  بررسی تطبیقی امامت از دیدگاه متکلمین »شیعه، معتزله، اشاعره«. شهال شا  .57

کارشناسی ارشد، 1382. دانشکده مدیریت و برنامه ریزی بوشهر، 

بررســـی تطبیقی امامت در شیعه اثنی عشری و اسماعیلیه )نزاری(. صدیقه بختیاری.   .58

گروه فلس���فه و حکمت اسالمی،  دانش���گاه شهید رجایی، دانش���کده علوم انسانی، 

کارشناسی ارشد،1390.

کید بر تفســـیر  59. بررســـی تطبیقی امامت عامـــه از دیدگاه فخر رازی و عالمه طباطبایی با تأ

مفاتیح الغیب و تفســـیر المیزان. محمدرضا عامری برکی. دانش���گاه تهران، دانش���کده 

کالم اسالمی، دکتری، 1389. گروه فلسفه و  الهیات و معارف اسالمی، 

60. بررســـی تطبیقی آموزه امامت در کالم اهل بیت و آثار متکلمان برجســـته شـــیعی )شـــیخ 

مفید، ســـید مرتضی، شـــیخ طوســـی، خواجه طوســـی، عالمه حلی و عالمه شّبر(. رضا 

کارشناسی ارشد، 1388. گرایش مدرسی معارف اسالمی،  نوین. دانشگاه تهران، 

61. بررسی تطبیقی »اندیشه امامت« در تفسیرهای مفاتیح الغیب، روح المعانی، مجمع البیان 

و المیزان. جلیل پروین. دانشگاه پیام نور تهران، رشته الهیات، دکتری، 1391.

62. بررســـی تطبیقی اندیشـــه ی امامت از شـــیخ صدوق تـــا خواجه نصیرالدین طوســـی. مینو 

اشرفی خراسانی. دانشگاه پیام نور مشهد، گروه تاریخ تشیع، کارشناسی ارشد، 1391.

63. بررسی تطبیقی بحث امامت در روض الجنان و مفاتیح الغیب. مصطفی قیومی نائینی. 

کارشناسی ارشد، 1391. گروه علوم قرآن و حدیث،  دانشگاه قم، 

64. بررســـی تطبیقـــی روایـــات امامـــت از منظرالمیـــزان، مجمـــع البیـــان، الدرالمنثـــور. معصوم���ه 
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کارشناس���ی تحقیق���ات،  و  عل���وم  واح���د  اس���المی،  آزاد  دانش���گاه   سربازش���ندی. 

 ارشد، 1390.

 65. بررســـی تطبیقـــی نظریـــه امامـــت در مذاهـــب اســـماعیلیه و امامیـــه. احم���د لهراس���بی. 

ادی���ان و فلس���فه، کارشناس���ی گ���روه  انس���انی،   دانش���گاه کاش���ان، دانش���کده عل���وم 

 ارشد، 1389.

66. بررســـی تطبیقـــی نظریه امامـــت و والیت از دیـــدگاه عالمه طباطبایی و فخـــر رازی. زهرا 

رئیسی. دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات، فلسفه و 

کارشناسی ارشد، 1388. کالم اسالمی، 

67. بررســـی تطبیقی وجوه افتراق امامیه و اهل ســـنت در مسائل درایة الحدیث. محمدرضا 

گرایش الهی���ات، معارف اس���المی و ارش���اد،  معین���ی. دانش���گاه ام���ام ص���ادق؟ع؟، 

کارشناسی ارشد، 1383.

68. بررســـی دو واژه امامت و والیت و ارتباط آن ها با والیت فقیه. غالمرضا کمیجانی. مرکز 

کارشناسی، 1377. گروه عربی و دینی،  کرمان،  تربیت معلم شهید باهنر 

69. بررســـی مســـائل نبوت و امامت در خطبه غدیریه. ام البنین  دباغی مقدم. دانشگاه آزاد 

اسالمی، واحد سبزوار، 1388.

70. بررســـی مســـئله امامت و رهبری در فرق شـــیعه تا قرن ســـوم هجری. عل���ی محمدولوی. 

دانش���گاه مازندران، دانش���کده علوم انس���انی و اجتماعی، گروه معارف، کارشناسی 

ارشد، 1362.

کید بر آراء برخی از متفکران معاصر شیعی.  71. بررسی مفاهیم والیت، امامت و خالفت با تأ

گروه  سیدمحمدمهدی حسینی. دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1390. شیعه شناسی، 

72. بررسی مفهومی امامت و نبوت از دیدگاه قرآن. سمیه حسینی مقدم. دانشکده علوم و 

کارشناسی ارشد. کریم تهران،  معارف قرآن 
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عشـــر. اثنـــی  امامیـــه  و  اســـماعیلیه  زیدیـــه،  دیـــدگاه  از  امامـــت  مقایســـه ای  بررســـی   .73 

 ابراهیم هاشم پور. دانشگاه قم، گروه فلسفه و کالم اسالمی، کارشناسی ارشد، 1391.

بررسی مقایسه ای امامت کالمی و والیت عرفانی. عباس عارفی نژاد. دانشگاه ادیان و   .74

کارشناسی ارشد، 1389. مذاهب، دانشکده شیعه شناسی، 

بررســـی مقایســـه ای شـــئون امامت در مکتب قم و بغـــداد با تکیه بر آراء شـــیخ صدوق   .75

گروه ش���یعه شناس���ی،  و شـــیخ مفیـــد. ابراهیم افتخاری. دانش���گاه ادیان و مذاهب، 

کارشناسی ارشد، 1390.

بررســـی نظریه امامت در مکتب کالمی شـــیعه و فرضیه علمای ابرار )از منظر فلسفی(.   .76

گروه فلسفه،  ثمینه فوالدگر. دانش���گاه اصفهان، دانش���کده ادبیات و علوم انس���انی، 

کارشناسی ارشد، 1389. گرایش فلسفه غرب، 

بررسی و سنجش نقدهای متکلمان سنی بر نظریه شیعی امامت . محمدقائم عابدی.   .77

کالم  گرایش فلس���فه و  دانش���گاه خوارزمی،دانش���کده الیه���ات و مع���ارف اس���المی، 

کارشناسی ارشد، 1389. اسالمی، 

بررسی و نقد ادله ضرورت امامت در کالم اسالمی. حمید ملک ملکان. دانشگاه قم،   .78

کالم اسالمی، دکتری، 1390. گروه فلسفه و 

79.  بررسی و نقد نظریه امامت از دیدگاه متکلمان اشعری. مریم علی اکبریان. دانشگاه کاشان، 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه ادیان و فلسفه، کارشناسی ارشد، 1389.

گروه علوم  80. بررســـی ویژگی های امام در روایات امامیه. ابوطالب مختاری. دانشگاه قم، 

کارشناسی ارشد، 1384. قرآن و حدیث، 

81. پاســـخ بـــه چالش هـــای امامت )ناظر به شـــبهات شـــرح قوشـــجی(. احم���د حیدرپور. 

کارشناس���ی  گرایش الهیات و معارف اس���المی،  دانش���گاه قم، مرک���ز تربیت مدرس، 

ارشد، 1382.

یـــارت جامعـــه کبیره. نفیس���ه نجفی. دانش���گاه  82. پژوهشـــی پیرامـــون اوصـــاف امـــام در ز
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کارشناس���ی  ع���رب،  ادبی���ات  و  الهی���ات  دانش���کده  ک���رج،  واح���د  اس���المی،   آزاد 

ارشد، 1386.

پیش فرض های امام شـــناختی فقیه امامی در فرآیند استنباط حکم شرعی. علیرضا کاظمی.   .83

دانشگاه فردوسی مشهد، گرایش فقه و مبانی حقوق، کارشناسی ارشد، 1386.

یـــخ کالم امامیه از آغاز تا پایان غیبت صغری. اس���ماعیل اثباتی. دانش���کده علوم  تار  .84

کارشناسی ارشد، 1387. کالم و عقاید،  گرایش  قرآن و حدیث ری، 

تبیین تطبیقی مبحث امامت از دیدگاه عالمه طباطبایی؟حر؟ در تفسیر المیزان و فخر رازی   .85

کارشناسی، 1386. در تفسیر الکبیر. مجید چهری. دانشکده علوم قرآنی قم، 

یدی. دانشگاه  تبیین جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا؟ع؟. سید ابوالقاسم حسینی ز  .86

کارشناسی ارشد، 1391. گروه علوم قرآن و حدیث،  علوم اسالمی رضوی، 

حمی���را  اخبارالرضـــا؟ع؟.  وعیـــون  البالغـــه  نهـــج  در  امامـــت  کالمـــی  و  فلســـفی  تبییـــن   .87 

عابدینی. دانش���گاه قم، دانش���کده الهیات و معارف اس���المی، گروه فلسفه، کارشناسی 

ارشد، 1387.

تجلـــی امامت در آیه ى والیت. فرهاد عالءالُمحّدثین. دانش���گاه آزاد اس���المی، واحد   .88

کارشناسی ارشد، 1374. تهران مرکزى، دانشکده علوم قرآن و حدیث، 

89. تحقیـــق پیرامون امامت و خالفت بعد از پیامبر؟ص؟. رجبعلی رجعتی فاروجی. آس���تان 

کارشناسی ارشد، 1380. قدس رضوی، 

90. تحقیق و بررسی پیرامون مبحث نبوت و امامت از دیدگاه مقدس اردبیلی و مقایسه آن با 

آراء عالمه حلی از کتاب کشف المراد. لیال مؤمن. دانشگاه قم، گرایش فلسفه و کالم 

کارشناسی ارشد، 1377. اسالمی، 

91. تحلیل علم غیب پیامبر و امام از دیدگاه قرآن و عترت. نصراهلل ش���فیعی. دانش���گاه قم، 

کارشناسی ارشد،  گرایش علوم قرآن و حدیث،  دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 

.1377
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92. تحلیـــل و تبییـــن مفهوم امامت در تفکر شـــیعی. اصغر غالمی. دانش���گاه علوم انس���انی 

کارشناسی ارشد، 1391. گروه فلسفه، رشته فلسفه دین،  مفید؟حر؟، 

93. تحوالت فکری حوزه علمیه اصفهان در 100  سال اخیر با محوریت امامت )غلّو، تقصیر 

و اعتـــدال(. محمدجعف���ر رضایی. دانش���گاه ادی���ان و مذاهب، دانش���کده مذاهب، 

کارشناسی ارشد، 1388.

94. ترجمه بخش امامت از کتاب معانی االخبار )ص 138 _ 50( . فرح توحیدی. دانشگاه 

کارشناسی ارشد، 1378. کرمانشاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  رازی 

95. ترجمه بخش نخســـتین از کتاب امامة علي بین  العقل و القرآن. مرتضی نوری خراسانی. 

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، کارشناسی، 1349.

96. ترجمه و شرح امامت ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین. علی فرخ نیا. دانشگاه آزاد 
گروه فلسفه  اسالمی، واحد نجف آباد، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسالمی، 

کارشناسی، 1375. و حکمت اسالمی، 

فره���اد  ایجـــی«.  »عضـــد  »المواقـــف«  کتـــاب  از  امامـــت  بخـــش  شـــرح  و  ترجمـــه   .97
کالم  گروه فلسفه و  رحیم پورش���هماروندی. دانشگاه آزاد اس���المی، واحد نجف آباد، 

کارشناسی ارشد، 1383. اسالمی، 

کتـــاب اللوامع االلهیه تألیـــف فاضل مقداد.  98. ترجمـــه و شـــرح مبحث کالمـــی امامت از 
 جمیل���ه امین���ی. دانش���گاه آزاد اس���المی، واح���د نج���ف آب���اد، دانش���کده حق���وق، 
کارشناس���ی اس���المی،  حکم���ت  و  فلس���فه  گ���روه  اس���المی،  مع���ارف  و   الهی���ات 

 ارشد، 1378.

کارشناسی  کرامتی. دانش���گاه فردوس���ی مش���هد،  99. تصحیح کتاب االمامة. محمدرضا 
ارشد، 1376.

100. تصحیح و تحقیق مبحث امامت کتاب متشابه القرآن ابن شهرآشوب. داود رئیسی خیرآبادی. 

دانشگاه قم، گرایش علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، 1386.
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101. تطـــور تاریخـــی گفتمان امامت تـــا نیمه قرن ســـوم هجری. مرتضی بهرامی خش���نودی. 
کارشناسی ارشد، 1386. دانشگاه امام صادق؟ع؟، 

102. جایگاه و نقش اهل بیت؟مهع؟ در صحیفه ســـجادیه. نسرین جمال پورمطلق. دانشگاه 
کارشناسی ارشد، 1382. تهران، دانشکده الهیات، 

103. حدیث ثقلین در اثبات امامت. مهدی منصوری فر. دانشگاه قم، مرکز تربیت مدرس، 
کارشناسی ارشد، 1388. گروه فلسفه، 

دالیل امامت و روش اســـتدالل بر آن در پرتو بررســـی مناظرات امامان شیعه؟مهع؟ در باب   .104

گ���روه علوم قرآن و  امامـــت عامـــه و خاصه. امین صدوقی. دانش���گاه ق���رآن و حدیث، 

کارشناسی ارشد، 1392. حدیث، 

دالیـــل نیاز به امام از نظر عقل و قرآن و ســـنت. ربیع صادقی، دانش���گاه آزاد اس���المی،   .105

کارشناسی ارشد، 1383. گروه علوم قرآن و حدیث،  ک،  واحد ارا

رابطه امامت و خاتمیت در آموزه شـــیعی. سیمین سادات وهاب زاده مقدم. دانشگاه   .106

کارشناسی ارشد، 1390. الزهرا، دانشکده الهیات، 

107.  رابطـــه انســـان کامل )امام معصوم( بـــا ثبات و تداوم آفرینش. کاظ���م محمد علیزاده. 

کارشناسی ارشد، 1382. دانشگاه قم، 

رابطـــه عدل الهـــی، اختیار و امامـــت در تفکر خواجه نصیرالدین طوســـی؟حر؟. معصومه   .108

بیات. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، دکتری، 1380.

رابطه متقابل توحید و امامت. محمدمهدی عموسلطانی فروش���انی. دانش���گاه تهران،   .109

دانش���کده الهیات و معارف اس���المی، گرایش فلسفه و حکمت اسالمی، کارشناسی 

ارشد، 1387.

110. رابطه و حقوق متقابل امت و امام در قرآن و حدیث. س���ید محمد الجوردی. دانش���گاه 

 آزاد اس���المی، واح���د ته���ران مرک���زی، دانش���کده عل���وم ق���رآن و حدیث، کارشناس���ی

 ارشد، 1385.
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رهبری و امامت در قرآن. س���یدابوالفضل امامی. دانش���گاه آزاد اس���المی، واحد تهران   .111

کارشناسی ارشد، 1376. مرکزی، 

روش شناســـی اثبات امامت در نگاه فریقین. حس���ن حس���نعلی زاده. دانشگاه علوم و   .112

کارشناسی ارشد. کریم بجنورد،  معارف قرآن 

113. سازگاری امامت با خاتمیت. حسین کریمی. دانشکده علوم قرآنی میبد، کارشناسی 

ارشد، 1391.

سیر تحول اندیشـــه امامت از آغاز تا عصر شیخ مفید. جواد مقامی. دانشگاه فردوسی   .114

کارشناسی ارشد، 1387. کالم اسالمی،  گروه  مشهد، 

شـــرح و ترجمه امامت از کتاب »المنقذ من التقلید«. محس���ن فکوری. دانش���گاه آزاد   .115

گروه فلسفه  اسالمی، واحد نجف آباد، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسالمی، 

کارشناسی ارشد، 1385. و حکمت اسالمی، 

116.  صفـــات الهی امـــام از منظر امـــام رضا؟ع؟. نرگس الس���ادات بیننده. دانش���کده علوم 

کارشناسی ارشد، 1389. حدیث قم، 

117. ضـــرورت نص بر امـــام از نظر مذاهب اســـالمی. محس���ن میرزاپور. دانش���گاه قم، مرکز 

کارشناسی ارشد، 1386. گروه عرفان،  تربیت مدرس، 

آزاد دانش���گاه  باقری چوگام���ی.  صفی���ه  فریقیـــن.  دیـــدگاه  از  امـــام؟ع؟   118. عصمـــت 

کارشناس���ی    اس���المی، واح���د ته���ران مرک���زی، دانش���کده ادبی���ات و علوم انس���انی، 

ارشد، 1385.

عصمـــت امـــام از نظر ســـه شـــخصیت معتزلی، اشـــعری و شـــیعی )قاضـــی عبدالجبار   .119

همدانـــی، امـــام فخر رازی و خواجه نصیر طوســـی(. محمدتقی ذوالفقاری. دانش���گاه 

کارشناسی ارشد، 1390. گروه فلسفه و حکمت اسالمی،  شهید رجایی، 

عصمت امام. براتعلی قربانی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فلسفه و حکمت   .120

کارشناسی ارشد، 1385. اسالمی، 
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عصمـــت امامـــان از دیدگاه عقل و وحـــی. ابراهیم صفرزاده. دانش���گاه علوم انس���انی   .121

مفید؟حر؟، دکتری، 1386.

122. عصمت ائمه؟مهع؟ در آیینه عقل و نقل. محس���ن ابراهیمی. دانش���گاه قم، مرکز تربیت 

کارشناسی ارشد، 1381. مدرس، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 

123. علم امام از دیدگاه متکلمین اسالمی و حکمای حکمت متعالیه. ملیحه احمدزاده. 

دانش���گاه فردوس���ی مش���هد، دانش���کده الهیات و معارف اس���المی، گرایش فلسفه و 

کارشناسی ارشد، 1383. حکمت اسالمی، 

124. علـــم امام. علیرضا فاخرزاد. دانش���گاه امام صادق؟ع؟، دانش���کده الهیات، رش���ته 

کارشناسی ارشد، 1375. معارف اسالمی و ارشاد، 

گرایش الهیات و  125. علم امام. مجتبی قلی س���پاهی. دانشگاه قم، مرکز تربیت مدرس، 

کارشناسی ارشد، 1375. معارف اسالمی، 

126. علم پیامبر و امام در تفاسیر عقلی )فلسفی و کالمی( قرآن و حدیث. مهدی یعقوبی رافی. 

دانشگاه علوم اسالمی رضوی، گروه عرفان، کارشناسی ارشد، 1387.

127. علم غیب از دیدگاه آیات و روایات. امیرحس���ین شاهنوش فروش���انی. دانشگاه امام 

کارشناسی ارشد، 1371. صادق؟ع؟، 

128. گفتمـــان تربیتی امامت. مرضیه فانی ثانی. دانش���گاه اصفهان، دانش���کده ادبیات و 

کارشناسی ارشد، 1389. گروه علوم قرآن و حدیث،  علوم انسانی، 

129. مســـئله ی خالفت و امامت از دیدگاه شیعه و ســـنی. موسی فیروزی. دانشگاه خواجه 

کارشناسی، 1377. گروه دینی و عربی،  نصیر الدین طوسی، 

گروه  130. معاد و امامت در صحیفه ســـجادیه. محمد امانی. دانش���گاه فردوس���ی مش���هد، 

کارشناسی ارشد، 1380. کالم اسالمی،  فلسفه و 

131. معناشناســـی امامت در نهج البالغه. حبیبه نقی. دانش���کده مع���ارف قرآنی اصفهان، 

کارشناسی ارشد، 1389.
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132. معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه امامت در قرآن. زینب عباسی. دانشگاه قم، دانشکده 

الهیات و معارف اسالمی، گروه علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، 1390.

133. مقایســـه تطبیقـــی بحث امامت از دیدگاه شـــنقیطی و عالمـــه طباطبایی )با محوریت 

تفاسیر آن دو(.  سمیه آغنده. دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات، گروه علوم قرآن و 

کارشناسی ارشد، 1391. حدیث، 

کید بر مســـئله  134. مقایســـه تفســـیر َروح الجنان و روح الجنان با تفســـیر مفاتیح الغیب با تأ

گروه علوم قرآن و  کهس���اری. دانش���کده مدیریت و برنامه ریزی ته���ران،  امامت. داود 

کارشناسی ارشد، 1381. حدیث، 

135. مقایســـه جایـــگاه امـــام در حکمت الهی اســـماعیلی و جایگاه فیلســـوف در فلســـفه 

نوافالطونی )مورد ناصرخســـرو و فلوطین(. ش���روین مقیمی زنجانی. دانش���گاه تربیت 

گروه علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، دکتری، 1390. مدرس، 

136. مقایســـه مبانی قرآنی و روایی شـــیعه دوازده امامی و اســـماعیلیه درباره امامت. جمیل 
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