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برخی کتابهای درسی که فصلی از آنها مربوط به مسئلۀ شر است:
 )1عقل و اعتقاد دینی /مایکل پترسون و  /..ترجمه نراقی و سلطانی/طرح نو.
 )2درآمدی به فلسفۀ دین /چاد مایستر /ترجمۀ محمد یوسف ثانی/نشر نو.1395/
 )3فلسفۀ دین /جان هیک /ترجمه بهزاد سالکی /انتشارات الهدی.
 )4کالم فلسفی( مجموعه مقاالت) /ترجمۀ سلطانی و نراقی /صراط.
 )5فلسفه دین /ویلیام وینرایت /ترجمه علیرضا کرمانی /موسسه امام خمینی.

کتابهای تخصصی فارسی:
 )1خدا و شر :درسنامۀ مسئلۀ شر /مایکل پترسون /ترجمۀ حسن قنبری /انتشارات طه.1397 /
 )2فلسفه دین(خدا ،اختیار ،شر)،پلنتینگا ،ترجمه محمد سعیدیمهر ،طه.
 )3دربارۀ شر (ترجمۀ مقاالت برگزیدۀ در فلسفۀ و االهیات شر)  61مقاله در دو جلد االهیات سنتی/و مدرن /به سرپرستی نعیمۀ
پورمحمدی.1398 /
 )4کتابماه دین ،ش( ،181ویژهنامه سویینبرن و مسئلۀ شر)
 )5خدای مهربان و مسئلۀ شر /مریم سلگی و قاسم پورحسن /انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی
 )6مسئلۀ شر؛ برگزیدۀ مقاالتی در فلسفۀ تحلیلی/به سرپرستی زهیر باقری نوعپرست /1399/انتشار در اینترنت.
 )7پیرامون مسئلۀ شر /زهیر باقری نوعپرست.1398/
 )8شر؛ چالشی برای فلسفۀ و االهیات /پل ریکور /ترجمۀ فرشید فرهمندنیا /نشر آسنی.1399 /
 )9یک گفتگوی سه نفره دربارۀ خیر ،شر و وجود خدا /جان پری /ترجمۀ زهره قلی پور /نشر خوب1399/
 )10مسئلۀ منطقی شر از دیدگاه عالمه طباطبائی و آلوین پلنتینگا /بوستان کتاب1390 /
 )11تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن /سیدمهدی میرزابابایی /انتشارات پژوهشگاه قرآن و حدیث
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مقاالت فارسی
 .1راه حل های پذیرفتنی شر اخالقی ،طبیعی و متافیزیکی /سید رضا (زهیر) حسینی لواسانی ،سید عباس ذهبی /نشریه معارف
عقلی ،پیاپی  / 30بهار و تابستان  ،)1394ص 65
 .2خیر و شر در منظر عالمه طباطبایی /حمد بهرامی /فصلنامه پژوهش های قرآنی ،پیاپی ( 48زمستان  ،)1385ص 129
 .3مولوی و مسئله منطقی شر /قاسم پورحسن /فصلنامه متن پژوهی ادبی ،پیاپی ( 36تابستان  ،)1387ص 7
 .4در ماهیت الم و آیا الم ،شر بالذات است یا شر بالعرض؟ /علی افضلی /نشریه فلسفه ،سال سی و نهم شماره ( 1بهار و
تابستان  ،)1390صص 23
 .5بررسی و نقد شر و رابطه آن با وجود خدا از نگاه جان هیک ،آ گوستین و تئودیسه ایرنائوسی (با تکیه بر کتاب شر و خدای
عشق جان هیک /محمد محمدرضایی ،لیال روستایی پاتپه  /صلنامه قبسات ،پیاپی ( 88تابستان  ،)1397صص -174
 .6مسئله شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه /حسن احمدی زاده و طیبه غالمی /فصلنامه فلسفه دین ،سال چهاردهم شماره
( 3پاییز  ،)1396صص 607 -589
 .7بررسی تطبیقی «خیر و شر» در تصوف اسالمی و قباالی یهودی /حسین شهبازی  ،محمدرضا عابدی /نشریه ادیان و عرفان،
سال پنجاه و یکم شماره ( 1بهار و تابستان  ،)1397صص 127 -109
 .8بررسی دیدگاه جی .ال .مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی /سید مرتضی حسینی شاهرودی ،ریحانه شایسته /مجله
الهیات تطبیقی ،پیاپی ( 10پاییز و زمستان  ،)1392صص 28 -15
 .9مساله شر و راه حل های آن  /محمد محمد رضایی /مجله پژوهش های فقهی ،سال یکم شماره ( 3زمستان  ،)1384ص 23
 .10وجود خدا و مسئله شر /محمد محمدرضایی /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 52تابستان  ،)1388ص 55
 .11ارزیابی پاسخ پلنتینگا به «مسئله شر به مثابه دلیلی علیه وجود خدا» /عباس یزدانی /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 52تابستان
 ،)1388ص 71
 .12تحلیل مساله شر با تاکید بر آرای فلسفی و کالمی امام خمینی(ره) /مسلم محمدی /فصلنامه اندیشه نوین دینی ،پیاپی 14
(پای ی ز  ،)1387ص 73
 .13خاستگاه نوافالطونی مساله شر از دیدگاه دیونیسیوس مجعول  /امیر نصری /فصلنامه حکمت و فلسفه ،سال هشتم شماره 2
(تابستان  ،)1391ص 57
 .14دیدگاه کالمی حکیم سنایی در باب شرور در حدیقه الحقیقه /رامین محرمی /فصلنامه آینه معرفت ،پیاپی ( 18بهار ،)1388
ص 83
 .15پاسخ ابن سینا به پارادوکس عنایت الهی و وجود شر در عالم /محمد محمدرضایی ،حسین رهنمایی /فصلنامه کالم اسالمی،
پیاپی ( 83پاییز  ،)1391ص 61
 .16بررسی و نقد مبانی متافیزیکی تئودیسه جان هیک با نگاه به آرای آ گوستین /لیال روستایی پاتپه ،محمد محدرضایی *
/فصلنامه فلسفه دین ،سال پانزدهم شماره ( 4زمستان  ،)1397صص 846 -817

2

 .17منشا وجودی شر در فلسفه افالطون /فاطمه بختیاری* /نشریه پژوهش های هستی شناختی ،پیاپی ( 11بهار و تابستان ،)1396
صص 164 -151
 .18تقریری نو از مساله شر براساس نظریه ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی /حسین هوشنگی ،سید مرتضی حسینی /مجله
فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و چهارم شماره ( 1بهار و تابستان  ،)1390ص 137
 .19حاکمیت مطلق شر در تراژدی های شکسپیر با تمرکز بر آرا هانا آرنت /هادی موسوی * ،مهرداد رایانی مخصوص /فصلنامه
تئاتر ،پیاپی ( 70پاییز  ،)1396ص 36
 .20بررسی تطبیقی مسئله شر از دیدگاه سهروردی و سوئین برن /مریم سلگی* /فصلنامه اندیشه نوین دینی ،پیاپی ( 54پاییز
 ،)1397صص 164 -145
 .21ارتباط شر اخالقی و شر طبیعی در آ گوستین و عالمه طباطبایی /فاطمه دانش پژوه* /دو فصلنامه شناخت ،سال دوازدهم
شماره ( 1پیاپی  ،80بهار و تابستان  ،)1398صص 178 -159
 .22کارآمدی راه حل های فیلسوفان و متکلمان مسلمان در پاسخگویی به مساله عملی شر /سید رضا (زهیر) حسینی لواسانی،
محمد سعیدی مهر /فصلنامه فلسفه دین ،سال دوازدهم شماره ( 1بهار  ،)1394صص 28 -1
 .23مسئله شر در مکتب ابن عربی /ناصر فروهی ،مهناز خدایی /فصلنامه اندیشه نوین دینی ،پیاپی ( 33تابستان  ،)1392ص 67
 .24بررسی آرای جان فینبرگ و عالمه طباطبایی در باب مسئله شر /عبدالرسول کشفی ،زینب زرگوشی /نشریه جستارهای فلسفه
دین ،سال دوم شماره ( 2تابستان  ،)1392صص 129 -109
 .25پاسخ بوئتیوس به دشواره شر /داود قرجالو* ،سحر کاوندی /مجله الهیات تطبیقی ،پیاپی ( 10پاییز و زمستان  ،)1392صص 93
 .26شرح و بسط پروکلوس از اشارات افالطون به مسئله شرور و نسبت آنها با عنایت و فاعلیت الهی /رضا کورنگ بهشتی
/نشریه پژوهش های فلسفی ،پیاپی ( 14بهار و تابستان  ،)1393صص 48 -27
 .27مقایسه دیدگاه مطهری و سوئینبرن درباره مسئله شر /حمیدرضا اسکندری دامنه ،قاسم پورحسن /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه
حکمت) ،سال دوازدهم شماره ( 2پیاپی  ،24پاییز و زمستان  ،)1393صص 24 -1
 .28وجه وجودی«شر» در آثارمانی :تبیین و سنجش /مژگان خلیلی * ،حسین کلباسی اشتری /مجله الهیات تطبیقی ،پیاپی 16
(پاییز و زمستان  ،)1395صص 36 -19
 .29بررسی شبهه شر رد باره اسمای االهی در کالم جدید و دیدگاه ابن عربی /عبدالرضا مظاهری /فصلنامه قبسات ،پیاپی 52
(تابستان  ،)1388ص 167
 .30علل ناکارآمدی نظام های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئله شر از دیدگاه دیوید گریفین /هاجر دربندی داریان ،اعظم
قاسمی * ،مالک شجاعی جشوقانی /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،سال شانزدهم شماره ( 1پیاپی  ،31بهار و تابستان
 ،)1397صص 86 -65
 .31مقایسه «شرور» در شاهنامه و مثنوی /رامین محرمی ،شکرالله پورالخاص ،شهال شریفی /پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،پیاپی 31
(پاییز  ،)1395صص 54 -27
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 .32پارادایم های الهیاتی و مسئله شر؛ با تاکید بر آرای برایان دیویس /منصور نصیری ،ذوالفقار ناصری /فصلنامه نقد و نظر ،سال
بیست و دوم شماره ( 2پیاپی  ،86تابستان  ،)1396صص 191 -165
 .33جستاری درباره شر و عدل آفریدگار از منظر قرآن /محمدمهدی رکنی یزدی * /فصلنامه مشکوه ،پیاپی ( 137زمستان ،)1396
صص 26 -4
 .34قدرت خدای پویشی :چالش الهیات پویشی در حل مسئله «شر» /محسن مقری * /نشریه معرفت کالمی ،سال دهم شماره 1
(پیاپی  ،22بهار و تابستان  ،)1398صص 65 -51
 .35حکمت االهی و مسئله قرینه ای شر /محمد سعیدی مهر /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 52تابستان  ،)1388ص 29
 .36شر ادراکی از دیدگاه صدرالمتالهین /قربانعلی کریم زاده ،احد فرامرز قراملکی ،محمدحسن قدردان قراملکی /فصلنامه اندیشه
نوین دینی ،پیاپی ( 25تابستان  ،)1390ص 27
 .37مبادی تحلیلی و استنباطی مسئله شر /از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی اسدآبادی عباس حاجیها /ماهنامه معرفت ،سال
بیستم شماره ( 7پیاپی  ،166مهر  ،)1390ص 81
 .38خیر و شر در فلسفه و آیات و روایات /محمدمهدی مظاهری /پژوهش نامه قرآن و حدیث ،پیاپی ( 2تابستان  ،)1386ص 155
 .39مسئله شر و انتساب آن به خداوند با تکیه بر آیه  ۷8 -۷۹نساء /قربانعلی کریم زاده قراملکی* /فصلنامه مطالعات تفسیری،
پیاپی ( 20زمستان  ،)1393ص 87
 .40بررسی تطبیقی مسئله شر در فلسفه مالصدرا و الیب نیتس /ابوذر نوروزی ،رضا برنجکار /نشریه جستارهای فلسفه دین ،سال
سوم شماره ( 2پاییز و زمستان  ،)1393صص 109 -89
 .41شوپنهاور؛ بدبینی و سرشت ایجابی شر /احمد علی اکبر مسگری* ،محسن اکبری /دو فصلنامه شناخت ،سال پنجم شماره 2
(پیاپی  ،67پاییز و زمستان  ،)1391ص 95
 .42مساله منطقی شر از دیدگاه آلوین پالنتینگا /اعلی تورانی ،معصومه عامری /نشریه حکمت اسرا ،سال چهارم شماره ( 2پیاپی
 ،14زمستان  ،)1391ص 117
 .43نگاه سه حکیم مسلمان به مسئله شر /مرضیه صادقی /نشریه حکمت سینوی ،پیاپی ( 49بهار و تابستان  ،)1392ص 79
 .44پاسخ به مسئله اگزیستانسی شر در الهیات مسیحی /نعیمه پورمحمدی /نشریه جستارهای فلسفه دین ،سال دوم شماره 4
(زمستان  ،)1392صص 37 -19
 .45نوافالطونی ،نقطه تالقی دیدگاه شهید مطهری و قدیس آ گوستین در مواجه با مسئله شر /علی نقی باقرشاهی
/نشریه جاویدان خرد ،سال هشتم شماره ( 17زمستان  ،)1389ص 41
 .46شر طبیعی و فرضیه شبیه سازی /فائزه برزگر تبریزی* /نشریه هفت آسمان ،پیاپی ( 76بهار و تابستان  ،)1398صص 162 -137
 .47حل مسئله ی منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک /علیرضا پارسا* ،مرتضی عسگری ،محمدحسین مهدوی نژاد،
رجب اکبرزاده /نشریه حکمت صدرایی ،سال هفتم شماره ( 2بهار و تابستان  ،)1398صص 59 -45
 .48بررسی مسئله نیست انگاری شر در رهیافت فلسفی با تکیه بر دیدگاه مالصدرا /قربانعلی کریم زاده قراملکی * /فصلنامه
فلسفه دین ،سال چهاردهم شماره ( 2تابستان  ،)1396صص 418 -399
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 .49حل معمای شر در آثار استاد ایت الله جوادی آملی /مسلم محمدی /نشریه حکمت اسرا ،سال دوم شماره ( 1پیاپی  ،3بهار
 ،)1389ص 109
 .50شر از منظر قرآن کریم /علی الهبداشتی /نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث ،سال هشتم شماره ( 6پیاپی  ،23تابستان
 ،)1379ص 59
 .51نقدی بر نقد قاضی سعید قمی بر محقق طوسی در مساله وجودی یا عدمی بودن شرور /مهدی نجیبی /فصلنامه کالم
اسالمی ،پیاپی ( 88زمستان  ،)1392ص 55
 .52خیر و شر در مکتب ابن عربی /حسن امینی /نشریه معارف عقلی ،پیاپی ( 12زمستان  ،)1387ص 47
 .53شر و چگونگی راهیابی آن در نظام احسن در مکتب ابن عربی /مظاهر جوادی نیا /دو فصلنامه اسفار ،پیاپی ( 4پاییز و زمستان
 ،)1395ص 143
 .54بررسی انتقادی راه حل های مسئله شر بر اساس رویکرد نوتومیستی برایان دیویس /ذوالفقار ناصری * ،منصور نصیری
/پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،سال شانزدهم شماره ( 1پیاپی  ،31بهار و تابستان  ،)1397صص 247 -225
 .55مقایسه تطبیقی مساله شر از دیدگاه ابن عربی ،مالصدرا و اسپینوزا /رامین گلمکانی* ،رسول پاداش پور ،محمدمهدی سالمی
/نشریه آموزه های فلسفه اسالمی ،پیاپی ( 25پاییز و زمستان  ،)1398صص 122 -103
 .56تبیین نقدهای شکندگمانیک وزار (= گزارش گمان شکن) به راه حل معتزله برای مسیله شر و عدل الهی و داوری درباره
آن /محمدرضا عدلی ،انشاءالله رحمتی ،خدیجه رحمتی* /فصلنامه معرفت ادیان ،سال دهم شماره ( 5پیاپی  ،41زمستان
 ،)1398ص 29
 .57تحلیل مساله شر در اندیشه استاد مصباح /رضا برنجکار ،هادی وکیلی ،علیرضا بهرامی* /فصلنامه کالم اسالمی ،پیاپی 109
(بهار  ،)1398صص 58 -35
 .58نقش ضرورت در مواجهه با مسئله شر در فلسفه افالطون /محمد فیروزکوهی ،علی اکبر احمدی افرم جان * /پژوهشنامه
فلسفه دین (نامه حکمت) ،سال شانزدهم شماره ( 1پیاپی  ،31بهار و تابستان  ،)1397صص 210 -197
 .59کورنئا زیر ذره بین :بررسی و ارزیابی کارآمدی کورنئا در نقد استدالل قرینه ای شر بی وجه ویلیام رو /محمد علی میر
باقری*  ،عباس یزدانی ،امیرعباس علیزمانی /فصلنامه حکمت معاصر ،پیاپی ( 27پاییز و زمستان  ،)1397صص 199 -177
 .60تقریر نوین مسئله منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه /فاطمه نام آور ،لطف الله نبوی* ،محمد سعیدی مهر /پژوهشنامه فلسفه دین
(نامه حکمت) ،سال پانزدهم شماره ( 1پیاپی  ،29بهار و تابستان  ،)1396صص 212 -191
 .61ایمان گرایی رازوار هیوم؛ با ابتنا به تفسیری متفاوت از دیدگاه او در باب مسئله شر /سیامک عبدالهی* /پژوهشنامه فلسفه
دین (نامه حکمت) ،سال پانزدهم شماره ( 2پیاپی  ،30پاییز و زمستان  ،)1396صص 121 -109
 .62دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب :تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض /نعیمه پورمحمدی* /نشریه هفت آسمان،
پیاپی ( 59پاییز  ،)1392صص 162 -143
 .63نقد نظریه عدمی بودن شرور /علی افضلی /فصلنامه فلسفه دین ،سال هشتم شماره ( 10تابستان  ،)1390ص 31
 .64تقابل نمادهای خیر و شر در دوره ی اساطیری شاهنامه /رامین محرمی ،رقیه ممی زاده /فصلنامه متن پژوهی ادبی ،پیاپی 49
(پائیز  ،)1390ص 127
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 .65بررسی تطبیقی مواجهه مالصدرا و پالنتینگا با مساله شرور /عین الله خادمی ،کبری عباسی کیا /نشریه پژوهش های هستی
شناختی ،پیاپی ( 1بهار و تابستان  ،)1391صص 44 -17
 .66نقد نظریه عدل االهی غایت شناسانه سوئین برن درمساله شر /عباس یزدانی* /مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و
ششم شماره ( 2پاییز و زمستان  ،)1392ص 143
 .67حلول شر ،نظم جمعی و شبکه دیجیتال :بررسی نقش اجتماعی ابژه ها با تمرکز بر تکنولوژی و عکاسی دیجیتال /حامد
طاهری کیا* /فصلنامه جامعه ،فرهنگ ،رسانه ،پیاپی ( 5زمستان  ،)1391ص 87
 .68صورت بندی های مسئله شر در آثار فیلسوفان مسلمان با تکیه بر آرای فارابی ،ابن سینا ،سهروردی و مالصدرا /عبدالله
نصری* ،مجتبی اعتمادی نیا /نشریه آموزه های فلسفه اسالمی ،پیاپی ( 12بهار و تابستان  ،)1392ص 117
 .69علم الهی و اختیار انسان با توجه به مشکل پدیده های شر /مرصاد حاج ایلیچ* ،ابوالفضل کیاشمشکی /پژوهشنامه حکمت و
فلسفه اسالمی ،سال یازدهم شماره ( 42زمستان  ،)1391ص 143
 .70علم الهی و اختیار انسان با توجه به مشکل پدیده های شر /مرصاد حاج ایلیچ * ،ابوالفضل کیاشمشکی /پژوهشنامه حکمت
و فلسفه اسالمی ،سال یکم شماره ( 1پاییز  ،)1392صص 168 -143
 .71مساله شر از دیدگاه جان هیک /سیده زهرا حسینی ،کریم آتشگر ،نرگس نظرنژاد /نشریه جستارهایی در فلسفه و کالم ،پیاپی 96
(بهار و تابستان  ،)1395صص 63 -41
 .72بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین /رستم شامحمدی ،علی سنایی /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 80تابستان
 ،)1395ص 117
 .73راه حل معضل شر از دیدگاه حکما و متکلمان مسلمان /اکبر فایدئی ،معروف علی احمدوند /فصلنامه خردنامه صدرا ،سال
بیست و یکم شماره ( 82زمستان  ،)1394ص 43
 .74بررسی مواجهه عدم انگاری شرور با معضل شر ادراکی از دیدگاه صدر المتالهین /معصومه عامری ،زهره توازیانی /دو
فصلنامه شناخت ،سال هشتم شماره ( 1پیاپی  ،72بهار و تابستان  ،)1394صص 201 -187
 .75خدا و مساله شر(درد و رنج) /یدالله رستمی /فصلنامه فلسفه دین ،سال یازدهم شماره ( 4زمستان  ،)1393صص 758 -741
 .76شر و اختیار /محمد تقی سهرابی فر /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 52تابستان  ،)1388ص 95
 .77تحلیل تطبیقی عناصر خیر و شر در دو نگاره ابراهیم (ع) و سیاوش در آتش از استاد فرشچیان (با تاکید بر فرم و محتوا)
 /کبری براتی* ،پریسا شاد قزوینی /مجله جلوه هنر ،سال دهم شماره ( 1بهار و تابستان  ،)1397صص 64 -53
 .78بررسی و نقد منطقی بودن مسئله «شر» /محمدعلی عباسیان چالشتری* /فصلنامه تحقیقات کالمی ،سال پنجم شماره 19
(زمستان  ،)1396ص 63
 .79نقد پاسخ فیلسوفان به مساله شر (مبتنی بر نیست انگار) /محمد سلطانی * /مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسالمی،
پیاپی ( 5زمستان  ،)1388ص 177
 .80فلسفه اسالمی و مساله شر /محمد سعیدی مهر /مجله بین المللی علوم انسانی ،سال هفدهم شماره  ،)2010( 1صص 127
148 .81رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر /الهام محمدزاده ،رضا نیرومند /فصلنامه پژوهش های فلسفی  -کالمی ،سال یازدهم شماره
( 3پیاپی  ،44بهار و تابستان  ،)1389ص 99
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 .82نگاهی نقادانه به مهم ترین پاسخهای اشکال شر /حیدر عبدالمناف بیاتی ،محمدتقی سبحانی /پژوهشنامه حکمت و فلسفه
اسالمی ،سال نهم شماره ( 34زمستان  ،)1389ص 135
 .83پالنتینگا و مسئله منطقی شر /رحمان شریف زاده ،سیدمحمدعلی حجتی /نشریه جستارهای فلسفه دین ،سال یکم شماره 2
(پاییز و زمستان  ،)1391صص 103 -89
 .84زرتشت ،امر سیاسی و اندیشه های شکل گیری امپراطوری ساسانی /میثم قهرمان /مجله رهیافت های سیاسی و بین
المللی ،شماره ( 38تابستان  ،)1393صص 161 -141
 .85بررسی ساختاری حکایت «خیر و شر» نظامی گنجه ای بر اساس الگوی کنشی گرماس /سیداحمد پارسا * ،نرجس قابلی
/مجله فنون ادبی ،سال هشتم شماره ( 2پیاپی  ،15تابستان  ،)1395صص 14 -1
 .86بدبینی در فلسفه افالطون /ایمان شفیع بیک /دو فصلنامه شناخت ،سال هشتم شماره ( 1پیاپی  ،72بهار و تابستان ،)1394
صص 186 -157
 .87حل مسئله شر با تکیه بر نظریه انگیزش الهی(بررسی راهکار زاگزبسکی در حل مسئله شر) /شیما شهریاری /نشریه
جستارهای فلسفه دین ،سال چهارم شماره ( 1بهار و تابستان  ،)1394صص 95 -77
 .88مقایسه راه حل مساله شر از دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی با توجه به وجود مستقل و رابط /معصومه وحیدی *،
جعفر شانظری /مجله الهیات تطبیقی ،پیاپی ( 13بهار و تابستان  ،)1394صص 42 -31
 .89بن مایه های اسطوره ای حکایت خیر و شر در هفت پیکرنظامی /سید احمد پارسا /فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره
شناختی ،سال یازدهم شماره ( 38بهار  ،)1394صص 56 -41
 .90بررسی مسئله شر از دیدگاه الیب نیتس و سوئین برن /حمیدرضا اسکندری دامنه ،عبدالله نصری /مجله الهیات تطبیقی،
پیاپی ( 12پاییز و زمستان  ،)1393صص 50 -27
 .91هستی شناسی شر در قرآن با تاکید برمیدان معنایی واژگان همنشین /رحمان عشریه ،حسن رضایی هفتادر ،سیدمهدی
میرزابابایی /فصلنامه ذهن ،پیاپی ( 76زمستان  ،)1397صص 174 -155
 .92بررسی و نقد آخرین دیدگاه ویلیام راو در مورد شر گزاف با استفاده از نظریات متفکران غربی و اسالمی /روح الله شاکری
زواردهی ،زهیر دهقانی آرانی /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 89پاییز  ،)1397صص 204 -181
 .93توجه همه جانبه به «حیات معقول»؛ دیدگاه عالمه جعفری درباره حل مسئله «شر» /حسن دین پناه * /نشریه معرفت
کالمی ،سال نهم شماره ( 2پیاپی  ،21پاییز و زمستان  ،)1397صص 44 -27
 .94واکاوی مسئله شر در سامانه فکری فخررازی /سید مصطفی موسوی اعظم* ،محمود صیدی /نشریه معرفت کالمی ،سال
دهم شماره ( 2پیاپی  ،23پاییز و زمستان  ،)1398صص 34 -19
 .95بررسی بازتاب ملکوت اعمال در شاهنامه ی فردوسی /محمود رضایی دشت ارژنه * /مجله مطالعات ایرانی ،پیاپی ( 35بهار
و تابستان  ،)1398صص 148 -121
 .96بررسی مسئله منطقی شر و استحکام انگاره نظام احسن مالصدرا در برابر آن /توکل کوهی گیگلو * ،سید ابراهیم آقازاده
/نشریه پژوهش های فلسفی ،پیاپی ( 23تابستان  ،)1397صص 136 -111
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 .97االهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئله شر /نعیمه پورمحمدی * /نشریه پژوهش های ادیانی ،پیاپی ( 3بهار و تابستان
 ،)1393صص 88 -67
 .98مطالعه تطبیقی تقابل خیر و شر در نگاره های«خاوران نامه» و «شاهنامه»(با رویکرد نقد کهن الگویی) /فتانه محمودی،
اعظم حاج حسنی /نشریه هنرهای کاربردی ،پیاپی ( 5پاییز و زمستان  ،)1393صص 34 -21
 .99تحلیل نشانه های رشد و تباهی در شخصیت فریدون و ضحاک از دیدگاه اریک فروم /حسین رزی فام */مجله زبان و
ادبیات فارسی ،پیاپی  ،)1395 (81صص 162 -141
.100

ارزیابی دیدگاه «فقدان شر اکثری در انسان» /احمد شه گلی * /نشریه معرفت کالمی ،سال دهم شماره ( 1پیاپی ،22

بهار و تابستان  ،)1398صص 77 -67
.101

مساله شر و فاعلیت خدادر جهان /حسین یزدی * حسین اترک /مجله تامالت فلسفی ،پیاپی ( 21پاییز و زمستان ،)1397

صص 200 -169
.102

بررسی رابطه خیر و شر با اصالت وجود از منظر مالصدرا /سید حسن بطحایی ،محمدرضا ضمیری ،محمد جواد طالبی

چاری /فصلنامه آیین حکمت ،پیاپی ( 21پاییز  ،)1393ص 37
.103

تحلیل انتقادی پنج رهیافت به مسئله شر در حیوانات /هاشم قربانی* ،داود قرجالو /فصلنامه اندیشه نوین دینی ،پیاپی

( 35زمستان  ،)1392ص 169
.104

نقش خیر و شر در شخصیت های آثار حسین قوللر آقاسی /فرناز گروییانی ،ادهم ضرغام /فصلنامه نگره ،پیاپی 30

(تابستان  ،)1393صص 19 -5
.105

تحلیل مسئله شر ادراکی از منظر مالصدرا /غالمحسین خدری /نشریه حکمت صدرایی ،سال دوم شماره ( 2بهار و

تابستان  ،)1393صص 46 -35
.106

بررسی نظریه دادباوری شرور طبیعی از منظر بروس رایشنباخ /عبدالرسول کشفی ،آرزو مشایخی /پژوهشنامه فلسفه دین

(نامه حکمت) ،سال نهم شماره ( 2پیاپی  ،18پاییز و زمستان  ،)1390ص 111
.107

بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آ گوستین و ابن سینا /خلیل سلطان القرایی ،سید حسین آتشی ،زهرا علمی /نشریه

پژوهش های فلسفی ،پیاپی ( 9پاییز و زمستان  ،)1390ص 89
.108

ثنوی گری در آیین گنوسی و نقد آن /مصطفی آزادیان /فصلنامه معرفت ادیان ،پیاپی ( 4پاییز  ،)1389ص 57

.109

تحلیلی از راه یابی شرور در نظام هستی /حمید محمودیان ،مرضیه امامی /فصلنامه عرفان اسالمی ،پیاپی ( 16تابستان

 ،)1387ص 59
.110

بررسی و نقد نظریه بسامدی شر(بر اساس تقریر وسلی سمون) /قاسم پورحسن ،علی حاتمیان /پژوهشنامه فلسفه دین

(نامه حکمت) ،سال سیزدهم شماره ( 2پیاپی  ،26پاییز و زمستان  ،)1394صص 72 -53
 .111بررسی تصادم شرور با صفات الهی بر اساس مبانی حکمت متعالیه /معصومه عامری * /دو فصلنامه اسفار ،پیاپی ( 3بهار و
تابستان  ،)1395ص 25
.112

تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکه معنایی /سیده الهام آقایی ابرندآبادی * ،جمیله علم الهدی /مجله

آموزه های قرآنی ،شماره ( 29بهار و تابستان  ،)1398صص 174 -141
8

تاثیر بازی ها و فعالیت های مبتنی بر پروژه شر بر مهارت های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته گام /سوگند

.113

قاسم زاده ،نیره نقدی * ،غالمعلی افروز /نشریه رشد و یادگیری حرکتی  -ورزشی ،پیاپی ( 29پاییز  ،)1396صص 456 -445
ارزیابی تئودیسه اعتراض در پاسخ به مسئله شر /نعیمه پورمحمدی* ،میثم فصیحی رامندی /فصلنامه فلسفه دین ،سال

.114

چهاردهم شماره ( 3پاییز  ،)1396صص 631 -609
بررسی مقایسه ای میزان مقاومت شرایین رحمی و تخمدانی در فاز میدلوتئال زنان مبتال به سقط مکرر و زنان دارای

.115

باروری طبیعی /مریم برزین ،سپیده پیوندی ،نیاز نبی زاده /مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،پیاپی ( 115مرداد ،)1393
صص 6 -2
خداباوری و چالش شرور؛ پاسخ ها و راه حل ها /علی ربانی گلپایگانی /فصلنامه کالم اسالمی ،پیاپی ( 89بهار

.116

 ،)1393ص 27
مقایسه راه حل مسئله شر از دیدگاه جان هیک و عالمه طباطبایی /معصومه وحیدی ،مهدی دهباشی ،جعفر شانظری

.117

/نشریه معرفت کالمی ،سال چهارم شماره ( 2پیاپی  ،11پاییز و زمستان  ،)1392ص 95
خدا ،شر و اختیار از دیدگاه موالنا جالل الدین رومی /کاظم بازافکن ،امیرعباس علیزمانی /فصلنامه پژوهش های

.118

فلسفی  -کالمی ،سال چهاردهم شماره ( 3پیاپی  ،56بهار و تابستان ،)1392صص 62 -29
باور بالگردانی در شاهنامه /حمیدرضا خوارزمی /نشریه فرهنگ و ادبیات عامه ،پیاپی ( 2پاییز و زمستان  ،)1392صص 1

.119

24.120

غزالی و منشا اخالق /مجید مالیوسفی ،محسن جاهد /پژوهش نامه اخالق ،پیاپی ( 9پاییز  ،)1389ص 123

.121

حلول شر در ابژه های فرهنگی (مطاله موردیاینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک) /حامد طاهری کیا *

/فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،پیاپی ( 29زمستان  ،)1391ص 161
.122

مطالعه تطبیقی " سینمای معناگرای ایران" از دو منظر :بومی گرایی و شرق شناسی(با رویکردی به فیلم های زندگی" :

زندگی و دیگر هیچ"؛ " رنگ خدا"؛ و " خیلی دور ،خیلی نزدیک") /بهاره ابراهیمی ،فرزان سجودی /نشریه نامه هنرهای
نمایشی و موسیقی ،سال دوم شماره ( 3پاییز و زمستان  ،)1390صص 34 -19
.123

پاسخ سوئین برن به مسئله شر /داود قرجالو ،محسن جاهد /فصلنامه فلسفه دین ،سال نهم شماره ( 12بهار و تابستان

 ،)1391ص 5
.124

پاسخ های فلسفی مالصدرا و آ گوستین به مسئله شر /سید مرتضی حسینی شاهرودی ،کوکب دارابی * /مجله الهیات

تطبیقی ،پیاپی ( 15بهار و تابستان  ،)1395صص 14 -1
.125

تحلیل وحیانی شرور با تکیه بر کرانه مندی صفات الهی /اعظم وفایی * /فصلنامه پژوهش های فلسفی  -کالمی ،سال

هجدهم شماره ( 1پیاپی  ،69پاییز  ،)1395ص 97
.126

ارتباط دین و اخالق از دیدگاه کانت و آیت الله مصباح /اعلی تورانی ،رضوانه کرامتی فرد /نشریه معرفت اخالقی ،پیاپی

( 17بهار و تابستان  ،)1394ص 47
.127

نگاهی به یک ژرف ساخت آزمون همسرگزینی در حماسه ملی و بن مایه برون همسری /حمیدرضا خوارزمی * /نشریه

ادبیات حماسی ،سال دوم شماره ( 2پیاپی  ،4پاییز و زمستان  ،)1394ص 29
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.128

سیر تحول آرای ویلیام لئونارد راو در باب شر بی وجه و مالحظاتی انتقادی بر آن /بتول زرکنده* ،امیرعباس علیزمانی

/مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و هشتم شماره ( 2پاییز و زمستان  ،)1394صص 179 -159
.129

تحلیل مضامین نقوش دیواری بقعه روستای پینچاه (درگیالن) مطالعه تطبیقی دیوارنگاره حضرت قاسم(ع) و علی

اکبر(ع) /اشرف سادات موسوی لر ،مینو خاکپور /نشریه باغ نظر ،پیاپی ( 36آذر و دی  ،)1394صص 18 -13
.130

ساختار داستان های پهلوانی برزونامه بر اساس نظریه گرینتسر و تقابل خیر و شر /مریم خلیلی جهانتیغ ،خانم زینب

شیخ حسینی /نشریه ادبیات حماسی ،سال دوم شماره ( 1پیاپی  ،3بهار و تابستان  ،)1394صص -1
.131

بررسی مراقبت های شبانی در پاسخ به مساله عاطفی شر /محمود نظری ،نعیمه پورمحمدی /دو فصلنامه اسفار ،پیاپی 1

(بهار و تابستان  ،)1394ص 7
.132

واکاوی گزاره های نیک و بد در شاهنامه ،ادیان ایران باستان و اسالم /عبدالرضا دانشور وزیری ،سید احمد حسینی

کازرونی ،سید محمود سید صادقی /فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی ،پیاپی ( 34تابستان  ،)1394صص 108 -91
.133

نظام احسن از دیدگاه الیب نیتس و ابن سینا /اکبر عروتی موفق ،ابوالقاسم اسدی /فصلنامه اندیشه دینی ،پیاپی 21

(زمستان  ،)1385ص 51
.134

اهریمن پرستی زروانی و نمونه های بازمانده از آن /آرش اکبری مفاخر /مجله مطالعات ایرانی ،پیاپی ( 16پاییز ،)1388

ص 89
.135

جدال خیر و شر :دورنمای شاهنامه فردوسی و کهن الگوی روایت /یحیی طالبیان ،محمدرضا صرفی ،محمدصادق

بصیری ،اسدالله جعفری /فصلنامه جستارهای نوین ادبی ،سال چهلم شماره ( 3پیاپی  ،158پاییز  ،)1386صص 116 -101
.136

مساله شر از نظر جی .ال .مکی و فلسفه اسالمی /حوران اکبر زاده /نشریه حکمت سینوی ،پیاپی ( 25-24بهار و

تابستان  ،)1383ص 53
.137

شاخصه های جهان بینی ایرانی در فلسفه امپدوکلس /رضا مهریزی /فصلنامه تاریخ فلسفه ،پیاپی ( 1تابستان ،)1389

ص 93
.138

ردپای دیور در ادب فارسی /حمیرا زمردی ،زهرا نظری /نشریه عالمه ،پیاپی ( 31بهار و تابستان  ،)1390صص 98 -55

.139

نقش «اختیار» در تحقق فضائل اخالقی /مجید یاریان ،مهدی حسام /فصلنامه مطالعات اسالمی در تعلیم و تربیت،

پیاپی ( 3بهار و تابستان  ،)1390ص 195
.140

فلسفه شر از منظر امام علی (ع) /رمضان مهدوی آزادبنی ،سیده مریم علیزاده /پژوهشنامه معارف قرآنی ،پیاپی ( 4بهار

 ،)1390ص 59
.141

نقش شیطان در تحقق شرور اخالقی از دیدگاه فخر رازی /اکرم صالحی ،رضا اکبری /مجله پژوهش های اعتقادی

کالمی ،پیاپی ( 28زمستان  ،)1396صص 118 -103
.142

تحلیل روایی داستان سیاوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون لیوون /ذوالفقار عالمی* ،مائده اسدالهی /مجله

زبان و ادبیات فارسی ،پیاپی  ،)1396( 83صص 208 -187
.143

خلق از عدم ،خلق از آشوب و مسئله شر /دیوید ری گریفین /مترجم :محمد حقانی فضل * /نشریه هفت آسمان ،پیاپی

( 70تابستان  ،)1395صص 126 -99

10

.144

بررسی بازتاب نزاع سیمرغ و اژدها در قالی های ایرانی با تکیه بر اسطوره ها و متون ادبی /زهرا عسگری ،فریده داوودی

مقدم * /فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،سال چهاردهم شماره ( 50بهار  ،)1397صص 168 -137
.145

گزارشی انتقادی از دیدگاه ویلیام راو در باب مسئله قرینه ای شر /امیرمهدی بخشی زاده /فصلنامه سفینه ،پیاپی 55

(تابستان  ،)1396صص 198 -120
.146

رهیافت نیایش های شیعی به حل مسئله شر /احمد کریمی ،محمدصالح مازنی /فصلنامه تحقیقات کالمی ،سال چهارم

شماره ( 15زمستان  ،)1395ص 83
.147

بررسی و نقد مسئله شر ازنظر الهیات پویشی با تاکید بر اندیشه هارتسهورن /یدالله رستمی ،منصور نصیری /نشریه

حکمت اسرا ،سال هفتم شماره ( 4پیاپی  ،26زمستان  ،)1394صص 86 -55
.148

سرشت انسان و چرایی جنگ در مکتب امام خمینی (ره) /علیرضا خسروی * /فصلنامه سیاست ،سال چهل و هفتم

شماره ( 2پیاپی  ،42تابستان  ،)1396صص 368 -351
.149

تحلیل و بررسی نظام احسن از منظرحکمت متعالیه /سید حسن بطحایی /نشریه حکمت صدرایی ،سال هفتم شماره 2

(بهار و تابستان  ،)1398صص 30 -21
.150

رابطه اختیار و شرور اخالقی از دیدگاه مالصدرا و آ گوستین /سید مرتضی حسینی شاهرودی ،جهانگیر مسعودی،

کوکب دارابی /فصلنامه آیین حکمت ،پیاپی ( 38زمستان  ،)1397صص 80 -57
.151

در باب تاسف خوردن بر شرور این جهان /نعیمه پورمحمدی * ،ویلیام هسکر /نشریه هفت آسمان ،پیاپی ( 72بهار و

تابستان  ،)1396صص 58 -43
.152

تحلیل سندی و متنی حدیث «ردوا الحجر من حیث جاء» و تطبیق آن با قاعده مقابله به مثل /سکینه آخوند* ،مریم

کریمی تبار /دو فصلنامه حدیث پژوهی ،پیاپی ( 21بهار و تابستان  ،)1398صص 26 -7
.153

شبهه شیطان (از منظر کالمی) /معصومه سعید * /مجله پژوهش های اعتقادی کالمی ،پیاپی ( 37بهار  ،)1399صص

118 -105
.154

نقد و بررسی برهان اختفای الهی جان شلنبرگ ،بر مبنای تناهی صفات فعلی و حکمت الهی /بهروز اسدی ،انشاالله

رحمتی* ،بابک عباسی /فصلنامه پژوهش های فلسفی  -کالمی ،سال بیست و دوم شماره ( 1پیاپی  ،83بهار  ،)1399صص -5
26
.155

تحلیل محتوای واکنش های توجیهی دانشجویان به موقعیت های عمل نوع دوستانه :آزمون میزان بسندگی مدل های

بندورا و شالوی /جلیل اعتماد* ،بهرام جوکار ،حسین دباغ /مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،سال دوازدهم شماره 1
(فروردین  ،)1398صص 248 -231
.156

بررسی تطبیقی حکمت آفرینش شیطان از دیدگاه عالمه طباطبایی (ره) و فخر رازی /محمد علی اخویان * ،علی بادپا

/مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی ،پیاپی ( 7بهار و تابستان  ،)1397صص 51 -33
.157

«من» به عنوان اصلی ترین انگیزه انسانی /محمود نوالی * /نشریه پژوهش های فلسفی ،پیاپی ( 19پاییز و زمستان

 ،)1395صص 407 -379
.158

متن -ققنوس متن خواری نزد لوتره آمون /حسن زختاره * /مجله مطالعات زبان فرانسه ،پیاپی (Spring-Summer 18

 ،)2018صص 68 -59
11

.159

منظر سرمدی خدای ادیان و مساله شرور گزاف /صبا فریدونی * ،سید حسن حسینی سروری ،علیرضا منصوری /نشریه

جستارهای فلسفه دین ،سال هفتم شماره ( 1بهار و تابستان  ،)1397صص 22 -1
.160

تقابل شهر و روستا در شعر معاصر عرب و فارسی به ویژه در آثار بدر شاکرالسیاب (شاعر عرب) و قیصر امین پور

(شاعر پارسی گوی) /جواد قربانی ،رسول عباسی /مجله زبان و ادبیات فارسی ،شماره ( 15پاییز و زمستان  ،)1386ص 306
.161

اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی) /محمدرضا نظری نژاد /پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال یکم شماره

( 1پاییز  ،)1389ص 137
.162

کشمکش سایه و خودآ گاه در داستان خیر و شر نظامی /سید کاظم موسوی* ،اشرف خسروی /مجله زبان و ادبیات

فارسی ،پیاپی  ،)1387( 62ص 93
.163

بحث خلقت در حکمت اسالمی و مسیحی /صالح حسن زاده /پژوهشنامه معارف قرآنی ،پیاپی ( 1تابستان  ،)1389ص

9
.164

نظام احسن و مساله شرور در فلسفه ابن سینا /فاطمه صادق زاده قمصری /نشریه حکمت سینوی ،پیاپی ( 43بهار و

تابستان  ،)1389ص 45
.165

مبانی و راه حل های مالصدرا در مسئله شر /معصومه عامری* ،زهره توازیانی /نشریه حکمت صدرایی ،سال سوم شماره

( 2بهار و تابستان  ،)1394صص 100 -85
.166

بررسی رابطه بین سنجه های رویت پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتریکس پالس()۲8/1۰/۹۴

/سعیده ابراهیمی ،فاطمه ستاره ،مسعود حسین چاری /پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات ،سال سی و یکم شماره ( 3پیاپی
 ،85بهار  ،)1395صص 864 -845
.167

نقش و مفهوم اژدها در بافته های ایران و چین با تاکید بر دوره صفوی ایران و اواخر دوره مینگ و اوایل چینگ چین

/راضیه نایب زاده* ،صمد سامانیان /نشریه مطالعات تطبیقی هنر ،پیاپی ( 11بهار و تابستان  ،)1395صص 84 -69
.168

اختفای الهی به مثابه مصداقی از شر بی وجه /امیرعباس علی زمانی ،بتول زرکنده /نشریه جستارهای فلسفه دین ،سال

سوم شماره ( 2پاییز و زمستان  ،)1393صص 72 -53
.169

بررسی مساله شر در اندیشه الیب نیتس /علی فتح طاهری /نشریه زبان و ادب فارسی ،پیاپی ( 216بهار و تابستان

 ،)1389ص 105
.170

بررسی تطبیقی مسئله شر در مکتب حکیم سبزواری و مکتب عرفانی مولوی /سیدشهاب الدین حسینی * /فصلنامه

فلسفه دین ،سال هفدهم شماره ( 1بهار  ،)1399صص 136 -115
.171

رویکرد جبر و اختیار در اندیشه عین القضات همدانی با تاکید بر «تمهیدات ،نامه ها ،یزدان شناخت و لوایح»

/مرتضی جعفری* ،فرح نیازکار ،ولی الله اسماعیل پور /مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) ،پیاپی ( 34بهار
 ،)1397صص 128 -100
.172

هبوط،ل انزوا ،اعتراض بوق سگ /بیوک ملکی ،مهدیه سیدنورانی /فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،پیاپی 12

(زمستان  ،)1395ص 77
.173

سه گانه نگهبانان /پیمان اسماعیلیان ،رفیع افتخار /فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ،پیاپی ( 14تابستان  ،)1396ص

63
12

.174

عدل الهی و کارکردهای اجتماعی و فردی آن /جعفر عباسی /ماهنامه معرفت ،سال نوزدهم شماره ( 2پیاپی ،149

اردیبهشت  ،)1389ص 59
.175

بررسی رویکرد انتقادی فیض کاشانی به قیامت در نظام فلسفی صدرایی /رضا اکبریان ،نجمه سادات رادفر /فصلنامه

آینه معرفت ،پیاپی ( 19تابستان  ،)1388ص 124
.176

عنایات خدا به حضرت داود (ع) /فرج الله فرج اللهی /ماهنامه درسهایی از مکتب اسالم ،سال پنجاه و یکم شماره 3

(پیاپی  ،663خرداد  ،)1390ص 31
.177

تقابل حضرت موسی و فرعون در مثنوی */محمد فاضلی ،مریم کیانی پور /نشریه عالمه ،پیاپی ( 27پاییز و زمستان

 ،)1389صص 146 -123
.178

سیمای دوگانه ابلیس در آثار حکیم سنایی /حسین حیدری /نشریه مطالعات عرفانی ،پیاپی ( 1تابستان  ،)1384ص 66

.179

نشست علمی :مساله شر در فلسفه و کالم اسالمی /افضلی /ماهنامه بازتاب اندیشه ،پیاپی ( 76مرداد  ،)1385ص 50

.180

عدل الهی و شرور و آفات در نظام هستی /اسماعیل تاج بخش ،فاطمه مهراب پور رشتی /فصلنامه سفینه ،پیاپی 52

(پاییز  ،)1395ص 36
.181

نظریه عدمی شر؛ چالش ها و پاسخ ها /فاطمه رافتی ،محمد سعیدی مهر */نشریه جستارهای فلسفه دین ،سال هشتم

شماره ( 1بهار و تابستان  ،)1398صص 127 -105
.182

بررسی و تحلیل شرور بی وجه از منظر عالمه طباطبایی و استاد مطهری /محمد علی راه چمنی ،امیرعباس علی زمانی

* ،سید حسین واعظی /فصلنامه فقه و تاریخ تمدن ،پیاپی ( 56تابستان  ،)1397صص -36
.183

نسبت میان شر و اراده در افعال آدمی از دیدگاه آ گوستین /سیدمصطفی شهرآیینی ،طاها فتحی ،رقیه سهراب نوی

/نشریه عالمه ،پیاپی ( 51زمستان  ،)1396صص 84 -53
.184

عدالت در آفرینش ،ارزیابی نظرات متکلمان معاصر مسیحی بر مبنای فلسفه اسالمی /فاطمه سلیمانی /نشریه

حکمت سینوی ،پیاپی ( 34پاییز  ،)1385ص 40
.185

نظریه آ گوستین درباره ی مسئله شر و نقد آن از منظر ابن سینا /فاطمه سادات هاشمی ،امیرعباس علیزمانی /نشریه

حکمت سینوی ،پیاپی ( 54پاییز و زمستان  ،)1394صص 114 -95
.186

نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معره /عبدالقاسم کریمی */فصلنامه اندیشه نوین دینی ،پیاپی ( 42پاییز  ،)1394ص

139
.187

براهین کامل بودن جهان موجود در حل مسئله شر از منظر صدرالمتالهین /محمد جواد طالبی چاری /فصلنامه آیین

حکمت ،پیاپی ( 25پاییز  ،)1394صص 88 -59
.188

نقش انسان در شرور طبیعی از نگاه وحی و عقل الهی /علی ربانی گلپایگانی /فصلنامه کالم اسالمی ،پیاپی ( 91پاییز

 ،)1393ص 41
.189

بازخوانی مسئله منطقی شر و تئودیسه مبتنی بر خیرهای برتر از سوئینبرن /توکل کوهی گیگلو ،جواد دانش /پژوهشنامه

فلسفه دین (نامه حکمت) ،سال سیزدهم شماره ( 1پیاپی  ،25بهار وتابستان  ،)1394صص 164 -149

13

.190

رهیافت اصالح ساختار ژنتیک در حل مساله ی شرور انسانی /رضا نیرومند* ،مرتضی حسینی شاهرودی ،سعید نظری

توکلی /فصلنامه اندیشه دینی ،پیاپی ( 49زمستان  ،)1392صص 126 -101
.191

نوآوری های فیلسوفان اسالمی در پاسخ به شبهه شر /نفیسه فیاض بخش /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 52تابستان ،)1388

ص 147
.192

روی کردهای مختلف به مساله ی شر و حل این مسئله به کمک عشق االهی در جهان بینی موالنا /صدیقه بحرانی،

قاسم کاکایی /فصلنامه اندیشه دینی ،پیاپی ( 37زمستان  ،)1389صص 60 -35
.193

خطای تحویلی نگری در دیدگاه الهیات پویشی گریفین /سعیده سیاری ،احد فرامرز قراملکی /نشریه ادیان و عرفان،

سال چهل و دوم شماره ( 1پاییز و زمستان  ،)1388ص 93
.194

رویکردی تطبیقی به مسئله « خاستگاه شرور » با محوریت « درد و رنج » از دیدگاه قرآن ،تورات و انجیل /سیدسعید

میری * ،محمد علی همتی /فصلنامه تحقیقات کالمی ،سال ششم شماره ( 21تابستان  ،)1397صص 88 -71
.195

بررسی جایگاه مساله ی شر در آثار داستایفسکی و تحلیل پاسخ های او به این مساله /آرمین شرفی  ،شهین اعوانی

/فصلنامه اندیشه دینی ،پیاپی ( 68پاییز  ،)1397صص 108 -85
.196

تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آ گوستین /روح الله آدینه* ،سمانه شاهرودی /مجله پژوهش های علم و

دین ،سال دهم شماره ( 1بهار و تابستان  ،)1398صص 19 -1
.197

مساله شر و معنای زندگی /قدرت الله قربانی /نشریه پژوهش های عقلی نوین ،پیاپی ( 2پاییز و زمستان  ،)1395صص

101 -81
.198

خداباوری شکاکانه و محدودیت های شناختی بشر /فاطمه سعیدی* ،عبدالرسول کشفی ،امیرعباس علیزمانی /نشریه

پژوهش های فلسفی ،پیاپی ( 30بهار  ،)1399صص 141 -122
.199

هستی شناسی ارزش از منظر حکمت متعالیه با تاکید بر مساله ی شر و حسن و قبح /حبیب الله دانش شهرکی*  ،علی

صادقی نژاد /فصلنامه حکمت معاصر ،پیاپی ( 27پاییز و زمستان  ،)1397صص 113 -93
 .200بررسی تطبیقی نگاه اشعریانه به عدل در کلیات سعدی و دیوان امیرخسرو دهلوی /انور ضیایی */فصلنامه مطالعات
ادبیات تطبیقی ،پیاپی ( 49بهار  ،)1398صص 240 -219
.201

بررسی مبانی کالمی فلسفی نظریه پرورش روح جان هیک /اکرم خلیلی ،امیرعباس علی زمانی /مجله فلسفه و کالم

اسالمی ،سال چهل و پنجم شماره ( 2پاییز و زمستان  ،)1391ص 67
 .202بررسی و مقایسه آراء معتزله و الیب نیتس در مساله عدل الهی /امرالله معین /مجله الهیات تطبیقی ،پیاپی ( 9بهار و
تابستان  ،)1392صص 120 -105
 .203خلقت شرور در قرآن /سید محمد مرتضوی /فصلنامه آینه معرفت ،پیاپی ( 12پاییز  ،)1386ص 131
 .204کاملیت جهان موجود و مسئله شر در اندیشه ابن سینا و مالصدرا /منصور ایمانپور /نشریه زبان و ادب فارسی ،پیاپی
( 199تابستان  ،)1385ص 1
 .205رویکرد کالمی و فلسفی خیر و شر /حسن امینی /فصلنامه آیین حکمت ،پیاپی ( 1پاییز  ،)1388ص 53
 .206رنج از دیدگاه موالنا با نگاهی به مسئله شر

14

/حسین محمودی اصغر دادبه /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،سال یازدهم شماره ( 2پیاپی  ،22پاییز و زمستان  ،)1392صص
188 -163
 .207عنایت الهی نسبت به جهان هستی از نگاه سه فیلسوف یهود ،مسیحی و اسالمی (ابن سینا ،ابن میمون و توماس
آ کوئینی) /سید محمد اسماعیل هاشمی /فصلنامه آینه معرفت ،پیاپی ( 34بهار  ،)1392ص 42
 .208تحلیل مسئله عنایت الهی در حکمت متعالیه صدرایی /علیرضا خواجه گیر /نشریه جستارهایی در فلسفه و کالم ،پیاپی
( 92بهار و تابستان  ،)1393صص 80 -67
 .209عنایت الهی و نسبت شرور با آن از دیدگاه ابن سینا /محمد سربخشی /ماهنامه معرفت ،سال بیست و پنجم شماره 1
(پیاپی  ،220فروردین  ،)1395ص 65
.210

شرور و عدل الهی /سید حسن افتخارزاده /فصلنامه سفینه ،پیاپی ( 51تابستان  ،)1395ص 34

.211

خیر و شر از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی /اصغر آقایی ،عباس ایزدپناه /فصلنامه پژوهش های فلسفی  -کالمی ،سال

شانزدهم شماره ( 4پیاپی  ،64تابستان  ،)1394ص 43
.212

معضل شر و ارتباط آن با جبر و اختیار از دیدگاه فخر رازی /علی اکبر سراج ،احمد بهشتی* ،حسین واله /نشریه عقل و

دین ،پیاپی ( 19پاییز و زمستان  ،)1397صص 24 -7
.213

بررسی رابطه کودکان بی گناه و شرور اخالقی /سید محمد قاضوی * ،سیداکبر حسینی قلعه بهمن /ماهنامه معرفت ،سال

بیست و هشتم شماره ( 3پیاپی  ،258خرداد  ،)1398صص 64 -53
.214

تصور از خدا در االهیات پساهولوکاست یهودی /علی شهبازی ،محمدعرفان جابری زاده */نشریه پژوهش های ادیانی،

پیاپی ( 13بهار و تابستان  ،)1398صص 240 -221
.215

تئودیسه یا عدل الهی /شهین اعوانی */نشریه پژوهش های فلسفی ،پیاپی ( 30بهار  ،)1399صص 19 -1

.216

الحاد از رهگذر شر اثبات نمی شود  /گفت و گو با ریچارد سوئین برن درباره شر در عالم /مسعود خیرخواه /ماهنامه

کتاب ماه دین ،سال دوازدهم شماره ( 15پیاپی  ،135دی  ،)1387ص 32
.217

مسئله شر /ریچارد سویین برن /مترجم :محمود یوسف ثانی /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال دوازدهم شماره ( 15پیاپی ،135

دی  ،)1387ص 58
.218

بررسی رنج در سایه مسئله شر در مکتب حافظ /مهدی فریور محسنی /فصلنامه نگاه نو ،پیاپی ( 77اردیبهشت ،)1387

ص 22
.219

خیر و شر ،در گفتگوی ایکدا و توین بی /فریبرز مجیدی /مترجم :فریبرز مجیدی /فصلنامه نقد و نظر ،سال هفتم شماره

( 3پیاپی  ،28پاییز و زمستان  ،)1380ص 335

 .220دادورزی و تقریری نو از مساله شر /محمد سعیدی مهر /فصلنامه نقد و نظر ،سال سوم شماره ( 2پیاپی  ،11بهار و تابستان
 ،)1376ص 10
.221

دفاع اختیار گروانه (نظریه آلوین پالنتینجا در مساله شر(  /محمد سعیدی مهر /فصلنامه نقد و نظر ،سال سوم شماره 2

(پیاپی  ،11بهار و تابستان  ،)1376ص 12
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 .222وجود شر در عالم هستی /یاسر جهانی پور /ماهنامه مبلغان ،پیاپی ( 117تیر و مرداد  ،)1388ص 61
 .223پلنتینگا و مساله منطقی شر /حسن میانداری /فصلنامه حکمت و فلسفه ،سال سوم شماره ( 4زمستان  ،)1386ص 126
 .224بازکاوی نظریه نیستی انگاری شر /عبدالکریم رضایی /مجله آموزه های قرآنی ،سال سوم شماره ( 7بهار و تابستان
 ،)1382ص 175
 .225مسئله شر /صفدر تبار صفر /ماهنامه معرفت ،سال چهاردهم شماره ( 1پیاپی  ،88فروردین  ،)1384ص 89
 .226خیر و شر در حکمت متعالیه /محمد قراگزلو /فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره ( 12تابستان  ،)1377ص 5
 .227مفهوم شر در فلسفه هانا آرنت (متن سخنرانی در شب آرنت(عزت الله فوالدوند /دو ماهنامه بخارا ،سال نهم شماره 10
(پیاپی  ،58زمستان  ،)1385ص 27
 .228نقد پاسخ فیلسوفان به مساله شر (مبتنی بر نیست انگاری(/ماهنامه دانش غذا و کشاورزی ،پیاپی ( 72مرداد ،)1389
ص0
 .229شر طبیعی /ریچارد سویین برن /مترجم :داود قرجالو /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم شماره ( 61پیاپی  ،181آبان
 ،)1391ص 28
 .230مسئله شر /ریچارد سویین برن /مترجم :سیده رویا موسوی /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم شماره ( 61پیاپی  ،181آبان
 ،)1391ص 34
.231

بررسی کتاب «مشیت الهی و مسئله شر »جان هیک » /مترجم :زکیه احمدی فر /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم

شماره ( 61پیاپی  ،181آبان  ،)1391ص 56
 .232سوئین برن و کتاب «مشیت الهی و مسئله شر» /داود قرجالو /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم شماره ( 61پیاپی
 ،181آبان  ،)1391ص 64
 .233مسئله شر و گونه هایی از الحاد ویلیام ال رو /مترجم :داود قرجالو /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم شماره ( 61پیاپی
 ،181آبان  ،)1391ص 70
 .234شر طبیعی و دفاع مبتنی بر اختیار (بررسی دیدگاه ریچارد سوئین برن) /پل کی موزر
مترجم :طاهره قشقایی /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم شماره ( 61پیاپی  ،181آبان  ،)1391ص 78
 .235هیوم ،دین طبیعی و مسئله شر /سرژیو کالتاگرن /مترجم :پریسا باغبان /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم شماره 61
(پیاپی  ،181آبان  ،)1391ص 91
 .236آشنایی با پاره ای از کتاب ها درباره شر /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال پانزدهم شماره ( 61پیاپی  ،181آبان  ،)1391ص 96
 .237مساله شر و عدل الهی /جان هیک /مترجم :انشاء الله رحمتی /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،سال دهم شماره 8
(پیاپی  ،115آبان  ،)1394ص 52
 .238کتاب شر /چارلز اولسون /مترجم :توفان راه چمنی /ماهنامه تجربه ،پیاپی ( 43اردیبهشت  ،)1395ص 86
 .239معرفی کتاب خدا ،اختیار و شر /سمیه خلیلی آشتیانی /فصلنامه سفینه ،پیاپی ( 50بهار  ،)1395ص 190
 .240تامالتی پیرامون شر /معصومه علی اکبری /ماهنامه نافه ،سال چهاردهم شماره ( 49پیاپی  ،153مرداد و شهریور ،)1393
ص 70
.241

شر طبیعی /طاهره قشقایی /ماهنامه کتاب ماه فلسفه ،پیاپی ( 38آبان  ،)1389ص 58
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 .242سوئین برن ،مشیت الهی و مسئله شر /داود قرجالو /ماهنامه کتاب ماه فلسفه ،پیاپی ( 38آبان  ،)1389ص 69
 .243رنج های بشر /مسئله شر در فلسفه دین /لیندا ترینکاوس زاگربسکی /مترجم :شهاب الدین عباسی /ماهنامه کتاب ماه
دین ،سال هفدهم شماره ( 76پیاپی  ،196بهمن  ،)1392ص 20
 .244علت فاعلی شر از دیدگاه قرآن کریم /قربانعلی کریم زاده قراملکی /نشریه عالمه ،پیاپی ( 37بهار و تابستان ،)1391
صص 166 -139
 .245مسئله شر از دیدگاه برخی مکاتب /زهرا محمودی /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال هفدهم شماره ( 75پیاپی  ،195دی
 ،)1392ص 76
 .246بررسی کتاب خدا ،اختیار و شر /جان هیک /مترجم :حجت اسدی ملکی /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال هفدهم شماره 74
(پیاپی  ،194آذر  ،)1392ص 72
 .247پاسخ به مساله شر در الهیات زردشتی /سعید انواری /نشریه جاویدان خرد ،سال دهم شماره ( 23بهار و تابستان ،)1392
ص 35
 .248بررسی و تحلیل نظریه عدمیت شر از منظر صدرالمتالهین /سید حسن بطحایی ،محمدرضا ضمیری ،عبدالحمید فالح
نژاد ،محمد جواد طالبی چاری /فصلنامه قبسات ،پیاپی ( 72تابستان  ،)1393ص 189
 .249مسئله شر و راه حل های آن /فاطمه پور محمد /فصلنامه محفل ،پیاپی ( 7پاییز  ،)1391ص 88
 .250مساله شر از دیدگاه استاد جوادی آملی /حجت االسالم حسین حمداللهی /فصلنامه محفل ،پیاپی ( 1بهار  ،)1390ص
46
.251

مسئله شر /مقالهای از جان هیک در دایره المعارف فلسفه /داود قرجالو /ماهنامه کتاب ماه دین ،سال هفدهم شماره 8

(پیاپی  ،200خرداد  ،)1393ص 40
 .252تاملی بر سینمای برگمان /الهیات شر /محمدحسین میربابا /مجله سینما و ادبیات ،پیاپی ( 65دی و بهمن  ،)1396ص
56
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