کتابشناسی و مقالهشناسی فارسی و انگلیسی ”معنای زندگی“Meaning of Life/
آخرین ویرایش :مهر 1399

تدوین :مهدی اخوان

makhavan77@gmail.com

Website:www.makhavan.ir

کتابها(ترجمه و تألیف)
 )1معنای زندگی  /تئودس متس /سه ترجمه :
هدایت علوی تبار در ارجنامۀ دکتر عزت الله فوالدوند ”در جستجوی خرد و آزادی“ /نشر مینوی خرد.
ابولفضل توکلی شاندیز /دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد؛ ققنوس1396/
زهرا رمضانلو /کتاب ماه دین /تیر 1390
 )2مجلۀ نقد و نظر ( /دو شماره ویژۀ معنای زندگی)29و 31 ،30و 1384 -32
ُ
 )3در جستجوی معنا /اسوالد هنفلینگ /ترجمۀ امیرحسین خداپرست و غزاله حجتی /نشر کرگدن1395/
 )4معنای زندگی /تری ایگلتون  /ترجمۀ عباس مخبر /انتشارات بان1396 /
 )5معنای زندگی /جان کاتینگم /دو ترجمه
الف) امیرعباس علیزمانی و مریم دریانی اصل  /انتشارات حکمت.
ب) اسماعیل علیخانی /علمی و فرهنگی.
 )6معنای زندگی/گرت تامسون /ترجمه غزاله حجتی و امیرحسین خداپرست /نشر نگاه معاصر1394/
 )7معنای زندگی( مجموعه مقاالت) /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1389/
 )8فلسفه و معنای زندگی /گزینش و ترجمه محمد آزاده /نشر نگاه معاصر139./
 )9یافتن معنا در دنیایی ناقص /ایدو الندو /مترجمان :حسین فرخی و مارال الریجانی /انتشارات ترانه.1399/
 )10انسان در جست و جوی معنا  /ویکتور فرانکل /ترجمۀ اکبر معارفی /انتشارات دانشگاه تهران
 )11سه فلسفۀ زندگی /پیتر کریفت /ترجمۀ بتول قزلبیگلو /انتشارات کرگدن.1398/
 )12معنای زندگی پشت چراغ قرمز؛ پدیدارشناسی معنا در زندگی روزمره /آروین آذرگین/انتشارات نگاه معاصر.1399/
 )13معمای زندگی /فرناندو سواتر /ترجمۀ مینا اعظامی /نقش و نگار
 )14پرسشهای زندگی /فرناندو سوتر /ترجمۀ عباس مخبر /طرح نو
 )15دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی /محمدرضا بیات /دانشگاه ادیان و مذاهب.
 )16فلسفۀ قارهای و معنای زندگی /جولیان یانگ /ترجمۀ بهنام خداپناه /انتشارات حکمت1396 /
1

 )17انسان و خدا یا معنای زندگی/لوک فری /ترجمۀ عرفان ثابتی /ققنوس
 )18دربارۀ معنای زندگی /ویل دورانت /شهابالدین عباسی /پارسه
 )19معنای زندگی /ویل دورانت  /ترجمۀ زهرۀ زاهدی /نشر پندار تابان/
 )20معنای زندگی (مجموعه مقاالت) /گردآوری و ترجمۀ اعظم پویا/ویراستۀ مصطفی ملکیان /نشر ادیان.1390/
 )21معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال /نذیر قیصر /مترجم محمد بقایی ماکان /انتشارات تهران .1389 /
 )22دربارۀ معنای زندگی  /استن روکالین لیث  /ترجمۀ محمد قلیپور و رضا دانشمندی /نشر مرندیز مشهد1387 /
 )23معنای زندگی ؛ تأملی بر دیدگاه دین و مکاتب بشری  /علیرضا موفق /کانون اندیشه جوان/
 )24معنای زندگی /محمدتقی جعفری /مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار عالمه جعفری.1396/
 )25معنای زندگی /مسیحا برزگر /انتشارات خانۀ معنا
 )26آریگویی به زندگی (معنای زندگی از دیدگاه عالمه جعفری و متفکران غرب) /عبداله نصری /دفتر نشر فرهنگ اسالمی1396/
 )27تسلیبخشیهای فلسفه  /آلن دوباتن /ترجمۀ عرفان ثابتی /ققنوس
 )28در جستجوی معنای زندگی /گفتگو با اندیشهورزان  /تدوین و ترجمه  :خسرو ناقد /انتشارات فرهنگ معاصر.1395 /
 )29بهترینهای زندگی؛ دریچهای به سوی امور براستی مهم /تامس ِهرکا /ترجمۀ شقایق محمدزاده /ویراستۀ مصطفی ملکیان /نشر نگاه

معاصر.1396 /

 )30زندگی خوب؛  30گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن /مارک ِورنون /ترجمۀ پژمان طهرانیان /نشر نو.1396 /

 )31حکمت الهی و آفرینش هدفدار /امیر شیرزاد /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1391/
 )32در جستجوی خوشبختی /سیسال بوک /ترجمۀ افشین خاکباز /نشر نو1396/
 )33خوشبختی در پیش رو  /فردریک لونوار/ترجمۀ هوشمند دهقان /نشر پیام امروز1396/
 )34وزن چیزها /جین کازز /ترجمۀ عباس مخبر /نشر اگه

 ۴۲ )35اندیشه ناب :تأمالتی در باب زندگی ،جهان و هر آن چیز دیگر /مارک ورنون /ترجمۀ پژمان طهرانیان  /نشرنو.1396/
 )36فلسفه ،مشق زندگی /لوک فری /ترجمۀ افسانه نجابتی /نشر پیام امروز 1397/
 )37تاریخچۀ خوشبختی  /نیکالس وایت / /ترجمۀ خشایار دیهیمی /نشر گمان
 )38فلسفهای برای زندگی؛ رواقی زیستن در درنیای امروز /ویلیام اروین  /ترجمۀ محمود مقدسی /نشر گمان.
 )39فلسفهای برای زندگی /آرنه نیس و پراینگوار هوکالن/ترجمۀ نسترن خسروی /نشر حکمت کلمه.1399/
 )40هنر زندهماندن /شوپنهاور /ترجمۀ علی عبداللهی /نشر مرکز.1398 /
 )41معنای زندگی؛ مؤسسۀ مدرسۀ زندگی ،زیر نظر آلن دوباتن/ترجمۀ هما قناد /نشر میلکان.1398/
 )42معنای زندگی از دیدگاه اسالم و بودیسم /محمدهادی معصومی /مؤسسۀ آموزش عالی فقه
 )43دین و معنای زندگی؛ بررسی و تحلیل نقش دین در معنابخشی به زندگی /مریم سلگی و نفیسه امیری /نشر اندیشۀ احسان.1398/
 )44درسنامۀ معنای زندگی /مصطفی ملکیان.1382 /
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مقاالت (ترجمه و تألیف)
 )45معنای زندگی  /سوزان ولف /ترجمۀ محمدعلی عبداللهی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره 29و  ،30بهار و تابستان  1382ص 27
 )46معنای زندگی /سوزان ولف /مترجم مسعود فریامنش /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ /100مرداد .1393
 )47معنای زندگی /ریچارد تیلور  /ترجمۀ هدایت علوی تبار /نشریه حکمت اسرا ،شماره  ،25پاییز  1394ص 187
 )48معنای زندگی /ریچارد تیلور  /در کتاب فلسفه و معنای زندگی  /گزینش و ترجمۀ محمد آزاده /نشر نگاه معاصر.1390/
 )49معنای زندگی در حیات دینی و حیات سکوالر (نقد دیدگاه ر یچارد تیلور) /ذوالفقار ناصری  /مجله تامالت فلسفی ،شماره  ،21پاییز
و زمستان  1397صص 227-201
 )50معنای و ارزش زندگی /پل ادواردز /ترجمۀ هدایت علویتبار /فصلنامۀ اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ  /1زمستان  / 97ص .64
 )51آیا زندگی معنا دارد؟ /مانوئل والسکز /ترجمۀ هدایت علویتبار /اطالعات حکمت و معرفت.1395 /ش.7
 )52منزلت زندگی بشری /دیوید سوئنسن  /ترجمۀ هدایت علویتبار /الهیات .شماره /1انتشارات فرزانگی1398/
 )53معنای زندگی در نظرخواهی از دانشوران /غالمرضا اعوانی ،محمد لگنهاوسن ،مصطفی ملکیان /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،30بهار و
تابستان  1382ص .5
 )54معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی /هدایت علویتبار و مریم محبتی /پژوهشنامۀ فلسفۀ دین /بهار و تابستان /1391ش .19
 )55پوچی /تامس نیگل /ترجمۀ حمید شهریاری /فصلنامه نقد و نظر ،شماره 29و  ،30بهار و تابستان  1382ص92
 )56بیمنطقی/تامس نیگل /ترجمۀ مصطفی ملکیان /در کتاب پرسشهای کشنده/تامس نیگل ترجمه حیدری و ملکیان/نشرنگاه معاصر1396/
 )57بیمعنایی/تامس نیگل /در کتاب فلسفه و معنای زندگی  /گزینش و ترجمۀ محمد آزاده /نشر نگاه معاصر.1390/
 )58پوچی پوچی [نقد مقالۀ نیگل]  /عسکری سلیمانی امیری / /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص2
ِ
 )59حیات طیبه [نقد مقالۀ نیگل]  /حمید شهریاری /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص44
 )60در بیمعنایی معنا هست /والتر استیس /ترچمۀ اعظم پویا /فصلنامه نقد و نظر ،شماره 29و  ،30بهار و تابستان  1382ص108
 )61و اینک زیستن با خدا [نقد مقاله استیس] /هادی صادقی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص63
 )62بیدلیلی بیمعنایی [نقد مقالۀ استیس]  /مصطفی ملکیان /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص77
 )63دین به زندگی معنا میبخشد  /لوییس هاپ واکر/ترجمۀ اعظم پویا /فصلنامه نقد و نظر ،شماره 29و  ،30بهار و تابستان  1382ص141
 )64بررسی و نقد مقاله «دین به زندگی معنا می بخشد» اثر لو ییس هاپ واکر  /سیدعلی شمسی /فصلنامه محفل ،شماره  ،10بهار و
تابستان  1392ص 45
 )65آیا هدف خداوند میتواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟  /تدئوس ِمتز /ترجمۀ محمد سعیدیمهر /فصلنامه نقد و نظر ،شماره ،30
بهار و تابستان  1382ص 149
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 )66خدا و معنای زندگی [نقد مقالۀ آیا هدف خداوند میتواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟ ] /عسکری سلیمانی امیری  /فصلنامه
نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص 95
 )67حقیقتَ ،ج ْعل ،و معنای زندگی  /دیوید ویگینز /ترجمۀ مصطفی ملکیان/فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،30بهار و تابستان  1382ص 38
 )68تحلیل دیدگاه ویگنز در باب معنای زندگی/محسن جوادی  ،نفیسه حفیظی  /فصلنامه پژوهش های فلسفی  -کالمی ،شماره ،72
تابستان  1396صص 25-5
 )69معنای زندگی (گزارشی از یك کتاب)  /سیدمحمود موسوی/فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،30بهار و تابستان  1382ص 217
 )70آثار جدید درباره معنای زندگی  /تدئوس متز /ترجمۀ محسن جوادی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،30بهار و تابستان  1382ص 266
 )71چشم اندازهای گوناگون مسئله (معنای زندگی) /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،30بهار و تابستان  1382ص 314
 )72هدفداری خلقت /غالمحسین توکلی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص 145
 )73زندگی به روایت مرگ/رضا بابایی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص 162
 )74حقیقت دین ابعاد چندگانۀ معنا /نینیان اسمارت  /ترجمۀ عبدالرسول کشفی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان 1382
ص 178
 )75دین و مسئلۀ معنا /کیت وارد/ترجمۀ اعظم پویا /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص
 )76معنای زندگی در ادیان جهان /هیوستن اسمیت /مترجم مصطفی ملکیان  /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،32پاییز و زمستان  1382ص
219
 )77معنای دینی زندگی /جان هیک  /ترجمۀ اعظم پویا /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص
 )78معنای زندگی  /ای  .ام  .آدامز /مترجم :زهرا گلپایگانی  /فصلنامه نقد و نظر ،شماره31و  ،32پاییز و زمستان  1382ص 302
 )79انسان در جستوجوی معنای نهایی /ویکتور امیل فرانکل /ترجمه و مقدمه :احمدرضا محمدپور /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،44پاییز
و زمستان  1385ص 2
 )80غزالی و تولستوی در جست و جوی معنای زندگی  /مژگان محمدی  /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،44پاییز و زمستان  1385ص 27
 )81نقش مقصود ( معنای زندگی در شعر و اندیشه حافظ) /مسعود فریامنش /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،44پاییز و زمستان  1385ص
56
 )82هرکسی خود باید معنای زندگی خود را بیابد  /مصطفی ملکیان  /هفته نامه میبد ،شماره  ،3پاییز  1380ص 8
 )83معنای زندگی :امر ی مکشوف یا مجعول /غزاله حجتی  /ماهنامه سپیدۀ دانایی سال یازدهم ،شماره  ،122-121مهر و آبان 1397
 )84چارچوبی برای زندگی دینی /گرت تامسن /مترجم :امیرحسین خداپرست  /ماهنامه سپیدۀ دانایی سال یازدهم ،شماره  ،122-121مهر و
آبان 1397
 )85معنای زندگی را در عشق بجو یید  /دو هفته نامه موفقیت ،شماره  ،64دی  1382ص 20
 )86طبیعتگرایی خوشبینانه و معناداری زندگی /پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀحکمت)  /1395 /صص 164-143
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 )87آمدنم بهر چه بود؛ سیر ی در روان شناسی معنا /ناصر آقابابایی /ماهنامه سپیدۀ دانایی سال یازدهم ،شماره  ،122-121مهر و آبان
1397
 )88دیگر ی و تراژدی معنای زندگی /رضا احمدی  /ماهنامه سپیدۀ دانایی سال یازدهم ،شماره  ،122-121مهر و آبان 1397
 )89معنای زندگی در نظر دانشمندان و فیلسوفان ایرانی و غربی /ماهنامه سپیدۀ دانایی سال یازدهم ،شماره  ،122-121مهر و آبان 1397
 )90مایل به معنای زندگی یا نیاز به معنای زندگی؟ /مایك کجی مکنزی ،روی اف باومیستر /ماهنامۀ سپیدۀ دانایی شهریور و مهر 1396
 )91شکوفایی و معنای زندگی/زهره قربانی  /ماهنامه سپیدۀ دانایی  /شماره  /108شهریور و مهر 1396ص30
 )92خوشبختی و معنای زندگی از دیدگاه گرت تامسون/غزاله حجتی /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ  /114مهر 1394
 )93مولوی ،عشق و معنای زندگی؛ گفت وگو با مهدی کمپانی زارع /منیره پنج تنی /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت  /سال نهم ،شماره
 ،103آبان 1393
 )94معنای زندگی از دیدگاه روانشناسی؛ گفت وگو با علی رضا شیر ی/نغمه پروان /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ
/100مرداد .1393
 )95کامیابی و غایتمندی زندگی /لورنس جیمز /مترجم زهره همت /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ /100مرداد .1393
 )96دین به زندگی معنا میبخشد /لوئیس پی پو یمن /مترجم زهرا پروان /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ /100مرداد .1393
 )97چه چیز به زندگی معنا می بخشد/جان ککس  /مترجم نغمه پروان /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ /100مرداد .1393
 )98رنج انسان در کتاب ایوب/مهدی ابوطالبی یزدی  /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ /100مرداد .1393
 )99مرگ و معنای ز یستن/سیده زهرا حسینی /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت /شمارۀ /100مرداد .1393
 )100معنای زندگی از منظر مالصدرا و پل تیلیش/اعلی تورانی،رقیه طلوعی /خردنامۀ صدرا /شمار ۀ 1390 /66
 )101اما آیا این زندگی معنا دارد؟  /ماهنامه سپیده دانایی /شمارۀ  /46مرداد /1390ص21
 )102مصاحبه با دکتر عباس علی زمانی در باره معنای زندگی /کتاب ماه دین
 )103با معنا باش تا شادکام شوی/دکتر مارتین ای پی سلیگمن /مترجم مهدیه مفیدی /ماهنامه سپیده دانایی /شمارۀ  /46مرداد /1390ص32
 )104زندگی ات چقدر معنا دارد؟ /فرید براتی /ماهنامه سپیده دانایی /شمارۀ  /46مرداد /1390ص36
 )105بررسی تطبیقی نسبت درد و رنج و معنابخشی به زندگی از نظر موالنا و جان هیك /فرج الله براتی ،میثم امانی ،گودرز رازانی /فصلنامه
مطالعات ادبیات تطبیقی ،شماره  ،48زمستان  1397صص 296-275
 )106هدف و هدفمندی مولفه معنابخشی در حادثه عاشورا /عبدلله نصری ،زهرا کریمی/فصلنامه فلسفه دین ،سال پانزدهم ،شماره  ،3پاییز
 1397صص 756-739
 )107ارتباط ساختار منطقی زبان با ارزش و معنای زندگی در اندیشه ویتگنشتاین /علی رضا فرجی /فصلنامه حکمت و فلسفه /،سال
چهاردهم ،شماره  ،3پاییز  1397صص 98-77
 )108رابطه سبك زندگی اسالمی ،معنای زندگی و هوش هیجانی با سالمت روان دانشجو یان /سیدحسن عبدی سادات ،عباس/
ابوالقاسمی ،مینا طاهری فرد پیله رود  /فصلنامه روان شناسی و دین ،شماره  ،43پاییز  1397صص 118-103
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 )109تاملی بر مرگ و معنابخشی آن به زندگی در حکمت صدرایی و اگز یستانسیالیسم الحادی /علی عسگری یزدی ،محسن قمی ،محمد
رازآبادی  /فصلنامه اندیشه نو ین دینی ،شماره  ،54پاییز  1397صص 60-45
 )110معنای زندگی در آثار تمثیلی ابنسینا /آیتالله حقیقی ،مهدی زمانی ،ناصر مومنی /فصلنامه فلسفه دین ،سال پانزدهم ،شماره ،2
تابستان  1397صص 396-365
 )111رابطه لذت و معنای زندگی از نگاه ابنسینا  /سیده نرجس عمرانیان  ،امیرعباس علیزمانی /نشریه حکمت سینوی ،شماره  ،57بهار و
تابستان  1396ص 148
 )112بازساز ی نظر یه ابن سینا درباره معنای زندگی  /سهام مخلص  ،رضا اکبری  ،رضا رسولی شربیانی  ،گیتا مقیمی  /فصلنامه اندیشه نو ین
دینی ،شماره  ،50پاییز  1396ص 7
 )113رساله الطیر ابنسینا ،فراروایتی نمادین از معنای زندگی  /سهام مخلص  ،رضا اکبری  ،رضا رسولی شربیانی  ،گیتا مقیمی /نشریه
حکمت سینوی ،شماره  ،56پاییز و زمستان  1395صص 118-103
 )114مرگ اندیشی از منظر اروین یالوم و تاثیر آن بر معنابخشی به زندگی/زهراسادات هاشمی ،امیر عباس علی زمانی ،مهدی زمانی ،ولی
اله خوش طینت /فصلنامه قبسات ،شماره  ،88تابستان  1397صص 150-121
 )115تحلیل تکثر معنای زندگی در فلسفه مالصدرا/عبداله صلواتی  ،عین اله خادمی  ،لیال پوراکبر /نشریه جستارهای فلسفه دین/،سال
هفتم ،شماره  ،1بهار و تابستان  1397صص 90-67
 )116نقش باور به مهدویت در معنابخشی زندگی فردی /احمدرضا مفتاح ،ناصر محمدی  /فصلنامه مشرق موعود ،شماره  ،46تابستان
 1397ص 209
 )117تاثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگی/سعید محمدنیا ،علی مشهدی/فصلنامه علوم اعصاب
شفای خاتم ،شماره  ،35تابستان  1397صص 51-43
 )118نقش واسطهای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سالمت روانی/لیال محمدی  ،دکتر محمد علی بشارت ،دکتر
محمدرضا رضازاده ،دکتر مسعود غالمعلی لواسانی /فصلنامه روانشناسی ،شماره  ،86تابستان  1397ص 157
 )119شواهد جعل باور ی معنای زندگی در دیدگاه سورن کرکگور/میثم امانی  ،رضا اکبری /نشریه پژوهش های فلسفی ،شماره  ،22بهار
 1397صص 15-1
 )120بررسی تاثیر برنامه ارتقای تاب آور ی و مدیر یت استرس بر بهز یستی روانشناختی ،معنای زندگی ،خوش بینی و رضایت از زندگی
زنان بی سرپرست/مهدی خانجانی ،فرامرز سهرابی ،یوسف اعظمی /نشریه روان پرستاری ،سال ششم ،شماره  ،2خرداد و تیر  1397صص
11-1
ُ
 )121اثربخشی معنا درمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتال به اتیسم  /سارا نوری سندیانی ،هاجر
فالح زاده ،تقی پورابراهیم ،ندا نظربلند  /فصلنامه خانواده پژوهی ،شماره  ،53بهار  1397صص 149-135
 )122اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهز یستی ذهنی پرستاران  /فرزانه پیرمرادی  ،حمزه احمدیان  ،جهانگیرکرمی  ،یحیی
یاراحمدی  /مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،شماره  ،141بهار  1397صص 47-41
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 )123تاثیر آموزش دلسوز ی به خود بر انعطاف پذیر ی شناختی و معنای زندگی در افراد مواجه شده با انفجار مین منجر به نقص عضو/
مسعود صادقی ،معصومه شفیعی  ،عاطفه مبشر  /نشریه طب جانباز ،شماره  ،39بهار  1397صص 67-61
 )124در کمان از زندگی تغییر ی جدی کرده است :امیرحسین خداپرست؛ مترجم و پژوهشگر فلسفه از نسبت معنای زندگی ،سبك
زندگی و عصر ارتباطات میگو ید / :مهناز پیرابی  /ماهنامه مدیریت ارتباطات ،شماره  ،96اردیبهشت  1397ص 48
 )125نقش باورداشت مهدویت در نفی پوچی و تغییر نگرش به زندگی  /ابوذر رجبی /فصلنامه مشرق موعود ،شماره  ،45بهار  1397ص
335
 )126مرگاندیشی و معنای زندگی در هایدگر  /علی عسگری یزدی  ،مسعود میرزایی /فصلنامه فلسفه دین ،سال پانزدهم ،شماره  ،1بهار
 1397صص 49-25
 )127معنای زندگی در تعامل خلق و کشف  /محسن آزموده  /فصلنامه نقد کتاب کالم فلسفه عرفان ،شماره  ،16پاییز و زمستان  1396ص
207
 )128زندگی کردن برای دیده شدن (درباره واژگونی معنای زندگی به بهانه خودکشی نسیم اقدم) /سعیده کشاورزی /ماهنامه زنان امروز،
شماره  ،32فروردین و اردیبهشت  1397ص 40
 )129اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مرور زندگی بر معنای زندگی سالمندان  /محمدحسین آسوده  ،فرشاد محسن زاده ،کیانوش زهراکار
 /نشریه روانشناسی پیری ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار  1397صص 26-13
 )130تفاوتهای اساسی در رویکرد استاد مطهر ی و عالمه جعفر ی به مسئله معنای زندگی  /محمدعلی اخگر  ،علیرضا فارسینژاد /
فصلنامه آینه معرفت ،شماره  ،53زمستان  1396صص 114-93
 )131ارز یابی نظر یه شوپنهاور درباره معنای زندگی  /یداله رستمی  /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،شماره  ،31بهار و تابستان 1397
صص 126-109
 )132ارتباط معنا و سبك زندگی در گستره قرآن کر یم و نقد دیدگاه ویکتور فرانکل  /محمد عجمین ،ابوالقاسم بشیری ،رحیم نارو یی نصرتی
 /پژوهش نامه اسالمی زنان و خانواده ،سال پنجم ،شماره  ،9پاییز و زمستان  1396صص 29-9
 )133نقش واسطه ای تاب آور ی در رابطه بین سالمت معنوی و معنای زندگی با سالمت روان در بیماران مبتال به سرطان روده بزرگ/
هانیه بلوچی ،مریم بزرگ منش ،آزیتا امیرفخرایی ،طیبه شفاعت  /مجله تحقیقات علوم رفتاری ،سال پانزدهم ،شماره  1396 ،4صص
419-411
 )134بررسی نسبت و تالزم میان مرگ ،جاودانگی و معنای زندگی  /حمیدرضا اسکندری دامنه  ،علی پورمحمدی /نشریه پژوهش های
عقلی نو ین ،شماره  ،4پاییز و زمستان  1396صص 52-29
 )135پیش بینی بهز یستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن آ گاهی در بین بیماران قلبی عروقی  /بهمن کرد ،پروانه رهبری /نشریه روان
پرستاری ،سال پنجم ،شماره  ،6بهمن و اسفند  1396صص 23-16
 )136معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی  /امیرعباس علیزمانی  ،آرزو مهدی زنجانیان  /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،87پاییز
 1396صص 62-34
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 )137کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن  /قدرت الله قربانی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،87پاییز  1396صص 33-4
 )138تاب آور ی سالمندان مقیم آسایشگاه :نقش ادراك از خدا و معنای زندگی  /معصومه کوچکی نیا ،شادی دهقان زاده  /نشریه
روانشناسی پیری ،سال سهم ،شماره  ،4زمستان  1396صص 270-263
 )139بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با معنای زندگی و بهز یستی روان شناختی سالمندان /سهیال اورنگ  ،هادی هاشمی
رزینی ،محمدحسین عبداللهی /فصلنامه سالمند ،شماره  ،46پاییز  1396صص 345-326
 )140کنکاش در سازه های روان شناسی مثبت نگر :پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس معنای زندگی  /الهام سلطانی بناوندی ،
نوشیروان خضری مقدم ،حسن بنیاسدی /نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ،شماره  ،44مهر و آبان  1396صص 287-277
 )141سهم معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراك شده در راهبردهای مقابله با درد  /شهرام وزیری  ،افسانه لطفی عظیمی/فصلنامه
روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ،شماره  ،52تابستان  1396صص 382-375
 )142تحلیل انتقادی مبانی انسان شناختی دیدگاه طبیعت گرایان در معنای زندگی با تاکید برکالم اهل بیت (ع)/محمدجواد فالح ،
عاطفه قاضی زاهدی  /دو فصلنامه انسان پژوهی دینی ،شماره  ،37بهار و تابستان  1396صص 205-183
 )143بررسی انتقادی معنای زندگی از منظر اگز یستانسیالیسم الهی  /سیدمحمود موسوی  ،میثم شادپور  /فصلنامه آیین حکمت ،شماره
 ،32تابستان  1396صص 233-206
 )144شکوفایی و معنای زندگی  /زهره قربانی /ماهنامه سپیده دانایی ،شماره  ،108شهریور و مهر  1396ص 130
 )145تمایل به معنای زندگی یا نیاز به معنای زندگی؟  /مایك کجی مکنزی ،روی اف باومیستر  /ماهنامه سپیده دانایی ،شماره  ،108شهریور
و مهر  1396ص 133
 )146معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظر یه پرداز ی داده بنیاد /هوشیار نادرپور  ،رضا اکبری  ،میثم
لطیفی  /نشریه فلسفه ،سال چهل و پنجم ،شماره  ،1بهار و تابستان  1396صص 111-95
 )147سالمندی و معنای زندگی :بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند  /سمیه احمدی  ،فاطمه باقریان  ،محمود
حیدری  ،عبدالرسول کشفی  /مجله دستاورد های روانشناختی ،سال بیست و چهارم ،شماره  ،1بهار و تابستان  1396صص 22-1
 )148تحلیل نمادین زوجیت و نکاح از منظر عرفان اسالمی با تاکید بر آرای ابن عربی /رضا فیروزی /پژوهشنامه عرفان ،سال هشتم،
شماره  ،16بهار و تابستان  1396صص 121-97
 )149بررسی تطبیقی رابطه معنای زندگی با فطرت از نگاه عالمه طباطبایی و کرکگور  /مسلم نجفی  ،سید مرتضی حسینی شاهرودی /
مجله الهیات تطبیقی ،شماره  ،17بهار و تابستان  1396صص 28-1
 )150مقایسه و ارز یابی رابطه جاودانگی و معنای زندگی در اندیشه تولستوی ومالصدرا /سعدی صفاری  ،رضا رسولی شربیانی  ،مرضیه
اخالقی  /نشریه حکمت صدرایی ،سال پنجم ،شماره  ،2بهار و تابستان  1396صص 124-111
 )151تبیین معنای زندگی در نهج البالغه به منظور استنتاج اصول تربیتی از آن  /اکبر صالحی  ،فرشته معظمی گودرزی  /پژوهشنامه تربیت
دینی ،شماره  ،2بهار و تابستان  1395ص 85
 )152پرسشنامه معنای زندگی /زهره مجدآبادی  /فصلنامه روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ،شماره  ،51بهار  1396صص 333-331
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 )153رابطه لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو  /سیده نرجس عمرانیان ،میرعباس علیزمانی  /فصلنامه آینه معرفت ،شماره  ،50بهار 1396
صص 134-107
 )154شواهد کشفباور ی معنای زندگی در دیدگاه طباطبایی  /میثم امانی /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،شماره  ،28پاییز و زمستان
 1395صص 23-1
 )155کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کر یفت  /سیده زهرا رشیدی فرد ،محسن جوادی /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)،
شماره  ،28پاییز و زمستان  1395صص 122-105
 )156مساله شر و معنای زندگی  /قدرت الله قربانی  /نشریه پژوهش های عقلی نو ین ،شماره  ،2پاییز و زمستان  1395صص 101-81
 )157شناسایی معنای زندگی در دانشجو یان :یك مطالعه ی پدیدارشناسی /لیال طالب زاده شوشتری ،مرتضی منادی  ،ملوك خادمی
اشکذری  ،احمد خامسان  /دو فصلنامه مشاوره کاربردی ،سال ششم ،شماره  ،1بهار و تابستان  1395صص 76-59
 )158اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس تنهایی نوجوانان مراکز شبه خانواده /غالمرضا منشئی  ،زهرا
جوانبخت  /فصلنامه مددکاری اجتماعی ،سال پنجم ،شماره  ،18زمستان  1395صص 39-32
 )159نسبت «سبك زندگی» و «معنای زندگی» در اندیشه آلفرد آدلر  /مهدی فدایی /پژوهشنامه سبك زندگی ،شماره  ،3پاییز و زمستان
 1395ص 65
 )160تحلیل معنا در معنای زندگی  /عبدالله نصری  /فصلنامه ذهن ،شماره  ،67پاییز  1395ص 103
 )161تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه عالمه طباطبایی با محور یت رسالههای انسان در دنیا و والیت  /حسن مرادی،
محمود صیدی  ،الهه کابلی /نشریه حکمت اسرا ،شماره  ،28پاییز و زمستان  1395صص 106-85
 )162معنای زندگی خود را پیدا کنید  /مجله معیشت ،شماره  ،26آذر  1395ص 32
 )163نوجوانی و تحول معنا :مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان /سمیه احمدی  ،محمود حیدری  ،فاطمه
باقریان  ،عبدالرسول کشفی  /فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،شماره  ،23تابستان  1395صص 177-149
 )164معنا یا غایتمندی زندگی در فلسفه افالطون با تکیه بر آموزه «مثال خیر» /پروانه آقایی طوق  ،سیدمجید صدرمجلس  ،حسن فتحی/
نشریه پژوهش های فلسفی ،شماره  ،18بهار و تابستان  1395صص 264-243
 )165مقایسه سبكهای هو یتی ،معنای زندگی و تحول اخالقی در بین افراد مجرم و غیرمجرم  /پرو یز کریمی ثانی  ،حسین رستمی ،مریم
حداد فرید /فصلنامه پژوهش های نو ین روانشناختی ،شماره  ،41بهار  1395ص 119
 )166بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر /جعفر شانظری  ،علیرضا فرجی  /مجله الهیات تطبیقی،
شماره  ،15بهار و تابستان  1395صص 80-65
 )167رهیافتی نو در مسئله معنای زندگی در نظرگاه کرکگور /عاطفه مروی ،امیرعباس علیزمانی  /فصلنامه فلسفه دین ،سال سیزدهم،
شماره  ،2تابستان  1395صص 377-349
 )168بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظر یه پرداز ی داده بنیاد/هاشم نادرپور  ،میثم
لطیفی  ،رضا اکبری  /مجله روانشناسی نظامی ،شماره  ،26تابستان  1395صص 66-47
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 )169معنای زندگی در مصیبتنامه عطار نیشابور ی/سید حامد موسوی جروکانی  ،حسین مسجدی  ،مصطفی گرجی  ،مهدی زمانی/
مجله ادبیات عرفانی ،شماره  ،14بهار و تابستان  1395صص 90-65
 )170مقایسه معنای زندگی ،افکار خودکشی و تحر یفات شناختی در زنان آسیب دیده با و بدون اختالل استرس پس از سانحه
/معصومه شفیعی ،سجاد بشرپور ،حدیث حیدری راد  /فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی ،شماره  ،40تابستان  1395ص 68
 )171خداوند و معنای زندگی ،تجربه ز یسته کودکان مبتال به سرطان :یك مطالعه کیفی  /نقی مظفری ،دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید،
دکتر معصومه دژمان ،دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی ،دکتر محمد فرانوش /مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،شماره  ،85تابستان
 1395صص 102-93
 )172بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل  /خدیجه ابوالمعالی  ،فاطمه سادات آل یاسین
 /نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسالم ،شماره  ،6بهار و تابستان  1395صص 38-23
 )173داستان /معنای زندگی  /ماهنامه دوست نوجوانان ،شماره  ،276مرداد  1395ص 6
 )174بررسی تطبیقی وضعیت دین در ایران ،ترکیه و مصر  /سید مهدی اعتمادی فرد /فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی ،سال سوم ،شماره
 ،1تابستان  1394ص 65
 )175طبیعتگرایی خوش بینانه و معنادار ی زندگی  /مسعود طوسی سعیدی  /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،شماره  ،27بهار و
تابستان  1395صص 164-143
 )176جعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررسی آن بر اساس مبانی شناختگرایی  /داود صدیقی ،امیر عباس علیزمانی  /پژوهشنامه فلسفه
دین (نامه حکمت) ،شماره  ،27بهار و تابستان  1395صص 142-119
 )177مقایسه کارکرد خانواده ،معنای زندگی و میزان رشد اخالقی در بین افراد مجرم و غیرمجرم /فاطمه مصطفائی ،مرتضی مصطفائی
،قادر زارع مهدوی  /فصلنامه پژوهش های اطالعاتی و جنایی ،شماره  ،41بهار  1395صص 102-85
ٔ
رابطه معنا و سبك زندگی  /محمد علی اخگر /نشریه عقل و دین ،شماره  ،14پاییز و
 )178همرایی معرفت عقالنی و وحیانی در تبیین
زمستان  1394صص 40-19
 )179معنای زندگی و مولفه های آن از دیدگاه اسالم /سید سعید موسوی  /فصلنامه سخن جامعه ،شماره  ،6پاییز  1394ص 97
 )180نیستانگار ی؛ خاستگاه ،اقسام ،و پیامدهای آن از منظر نیچه /سیده آزاده امامی  ،علی کرباسی زاده اصفهانی  /نشریه متافیز یك،
سال هفتم ،شماره  ،20پاییز و زمستان  1394صص 110-93
 )181تحلیل انتقادی دیدگاه نیچه درباره معنای زندگی  /میثم شادپور  ،سیدمحمود موسوی  /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،76زمستان 1393
ص 33
 )182طلوع ”ابرانسان“در سپهر اندیشه نیچه  /هدایت علوی تبار  ،سیده آزاده امامی /نشریه متافیز یك ،سال پنجم ،شماره  ،15بهار و تابستان
 1392صص 96-77
 )183معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه /عبدالله نصری ،محمدتقی چاوشی ،رضا سلیمانحشمت ،سیده فاطمه احسانپور /فصلنامه
اخالق زیستی ،سال هشتم ،شماره  ،27بهار  1397صص 108-97
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” )184نیچه“و رویکرد دیونوسوسی به زندگی و مرگ  /حمیدرضا محبوبی آرانی /فصلنامه حکمت و فلسفه ،سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1392
ص 61
 )185نیچه و نیازهای انسان معاصر /یارعلی کرد فیروزجایی /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،46بهار و تابستان  1386ص 170
 )186بحران پوچگرایی انسان معاصر و معنای زندگی از دیدگاه قرآن  /احسان کردی اردکانی ،احمد شهگلی /نشریه مطالعات معنوی ،شماره
 ،10زمستان  1392ص 33
 )187نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای دار ی زندگی از نظر جان هیك  /احمد پورقاسم شادهی  ،ریحانه سادات عظیمی  ،امیر
عباس علیزمانی  /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،شماره  ،26پاییز و زمستان  1394صص 90-73
 )188الگوی مفهومی سرمایه معنوی در پرتو تعالیم قرآنی /محمد مرادی  /نشریه اسالم و پژوهش های مدیریتی ،شماره  ،11پاییز و زمستان
 1394ص 41
 )189نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی /معروفعلی احمدوند ،سمیه طاهری اندانی  /فصلنامه تحقیقات کالمی ،سال سوم ،شماره
 ،11زمستان  1394ص 7
 )190رابطه سبكهای هو یت با حضور و جستجوی معنای زندگی /دکتر عباس رحیمی نژاد ،محسن زالی زاده ،دکتر احمد علیپور /
فصلنامه علوم روانشناختی ،شماره  ،56زمستان  1394ص 504
 )191برخی از شاخصه های زندگی معنادار در اسالم  /اسماعیل علیخانی /نشریه جستارهای فلسفه دین ،سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و
زمستان  1394صص 132-111
 )192تبیین تاثیر انسانشناسی مالصدرا در تنوع معنای زندگی  /عبداله صلواتی  ،شهناز شایان فر  /مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل
و هشتم ،شماره  ،1بهار و تابستان  1394صص 82-69
 )193معنای زندگی  /محمدرحیم اخوت  /ماهنامه جهان کتاب ،شماره  ،322بهمن و اسفند  1394ص 30
 )194بررسی دیدگاهِ اروین یالوم درباره ارتباط دغدغه های وجودی مرگ اندیشی و معنای زندگی /میالد عز یزی ،امیرعباس علیزمانی/
نشریه پژوهش های هستی شناختی ،شماره  ،8پاییز و زمستان  1394صص 37-19
 )195نقش امید (با نگرش به منابع اسالمی) ،معنای زندگی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجو یان /پرو یز
پرزور  ،محمد نریمانی  ،احمد شجاعی  ،مرتضی ابراهیمی  /فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمی ،شماره  ،16پاییز  1394صص -365
384
اضطراب مرگ در دانشجو یان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن/
 )196تبیین معنای زندگی بر اساس تصور از خدا و
ِ
خدﻳجه ﺍبوﺍلمعالﻲ ،مهدی گودرزی  /نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسالم ،شماره  ،3پاییز و زمستان  1393ص 5

 )197شادی و معنای زندگی :گفت و گو با امیرعباس علیزمانی /زهرا پروان /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،شماره  ،115آبان 1394
ص5
 )198زندگی معنادار از منظر هایدگر متقدم  /حمید امیرچقماقی  /دو فصلنامه اسفار ،شماره  ،1بهار و تابستان  1394ص 103
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 )199بررسی مولفه های معنای زندگی ،ازدواج و زندگی مشترك در زوجین رضایتمند زناشو یی  /زهرا گیتی پسند ،کیومرث فرح بخش ،
معصومه اسماعیلی  ،محمد سعید ذکایی  /فصلنامه روان شناسی و دین ،شماره  ،30تابستان  1394ص 5
 )200بررسی و تحلیل مرگ و معنای زندگی از دیدگاه مولوی /فریبا اکبرزاده  ،امیرعباس علیزمانی /مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و
عرفان) ،شماره  ،23تابستان  1394صص 154-130
 )201معنای زندگی ،ضرورت و کارکرد نبوت /محمدمهدی قائمی امیری /فصلنامه تحقیقات کالمی ،سال سوم ،شماره  ،9تابستان 1394
ص 51
 )202گفتگو با رضا کمال علوی /مفهوم مناسب و ماندگار ی برای معنای زندگی  /علیرضا لطفعلی /ماهنامه نمایش ،شماره  ،190تیر
 1394ص 114
 )203مولفههای معنای زندگی در زوجین متقاضی طالق  /زهرا گیتی پسند  ،کیومرث فرح بخش  ،معصومه اسمعیلی  ،محمد سعید ذکائی
 /نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده ،شماره  ،17تابستان  1394صص 80-50
 )204معنی و سبك زندگی مؤمنانه با تأ کید بر دیدگاه عالمه طباطبایی  /مسلم نجفی  /نشریه حوزه ،شماره  ،173پاییز  1393ص 130
 )205بررسی و تحلیل مفهوم ”معنای زندگی“ در اشعار قیصر امین پور  /دکتر مصطفی گرجی ،حامد موسوی جروکانی  /نشریه زبان و
ادب فارسی ،شماره  ،230پاییز و زمستان  1393صص 156-135
 )206هنر باید بیننده را به فکر معنای زندگی وادارد /مترجم :امیرنادر الهی /ماهنامه هنگام ،شماره  ،13فروردین و اردیبهشت  1394ص
116
 )207فرآیند سیزفی نوشتن؛ معنای زندگی و نسبت آن را با آرا و آثار گونتر گراس  /فرشید سادات شریفی  /فصلنامه نگاه نو ،شماره ،105
بهار  1394ص 141
 )208مقایسه معنای زندگی و امیدوار ی در معلولین ضایعه نخاعی ،نابینا و افراد غیر معلول  /آناهیتا خدابخشی کوالیی ،اعظم
اسماعیلی فر ،محمدرضا فاسفی نژاد  /نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری ،شماره  ،3بهار  1394صص 64-54
 )209مرگ خدا و پیامدهای آن در فلسفه نیچه  /هدایت علوی تبار  ،سیده آزاده امامی  /نشریه جستارهای فلسفه دین ،سال سوم ،شماره ،2
پاییز و زمستان  1393صص 23-1
 )210حقیقت مرگ ،مرگاندیشی و معنای زندگی /احمد واعظی  ،محمد مهدی قائمی /فصلنامه آیین حکمت ،شماره  ،20تابستان 1393
صص 183-155
 )211اثربخشی امیددرمانی گروهی بر معناجو یی و تابآور ی در مادران دارای فرزند معلول جسمی-حرکتی  /آناهیتا خدابخشی کوالیی،
مریم درخشنده  /نشریه پرستاری کودکان ،سال اول ،شماره  ،3بهار  1394صص 25-15
 )212معنای زندگی؛ نگاهی به نظر یههای اندیشمندان غربی و بازخوانی اندیشه واالی امیرمؤمنان علی (ع) /محمود پاکیزه /فصلنامه
آیین حکمت ،شماره  ،19بهار  1393ص 33
 )213رابطه هوش معنوی و هوش اخالقی با معنای زندگی در داوطلبین واکنش اضطرار ی /صدیقه گلیپور ،سارا حقیقت ،داوود معنوی
پور  /فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم ،شماره  ،10پاییز  1393صص 29-20
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 )214بررسی رابطۀ خدا و آفر ینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی  /سیدمرتضی حسینی شاهرودی  ،مسلم نجفی ،
سیدمحمد مرتضوی  ،جهانگیر مسعودی /فصلنامه اندیشه دینی ،شماره  ،52پاییز  1393صص 72-49
 )215معنای زندگی ،از دیدگاه آلبرکامو /منصور نصیری ،محدثه شریفیان /فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،71پاییز  1392ص 109
 )216مطالعه و تاملی بر رویکرد آلبر کامو به معنای زندگی /قاسم رضایی  ،محمدجواد صافیان  /نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان ،سال
هجدهم ،شماره  ،2پاییز و زمستان  1392ص 63
 )217هایدگر و جستجوی معنای زندگی /قدرت الله قربانی  /نشریه اشارات ،شماره  ،1بهار و تابستان 1393صص 45-23
 )218نقش سبكهای هو یت و معنای زندگی در بهداشت روانی دانشجو یان دختر /منیژه احیاءکننده ،راضیه شیخ االسالمی  /فصلنامه
روان شناسی کاربردی ،شماره  ،31پاییز  1393صص 137-117
 )219مولوی ،عشق و معنای زندگی :گفت وگو با مهدی کمپانی زارع  /منیره پنج تنی  /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،شماره ،103
آبان  1393ص 67
 )220بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر  /فریبا اکبرزاده ،مهدی دهباشی  ،جعفر شانظری  /مجله
الهیات تطبیقی ،شماره  ،11بهار و تابستان  1393صص 20-1
 )221معنای زندگی /نغمه پروان /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،شماره  ،100مرداد  1393ص 16
 )222نشاط و معنای زندگی  /دکتر عباسعلی یزدانی  /ماهنامه پیك توانا ،شماره  ،52فروردین و اردیبهشت  1393ص
 )223درآمدی بر فلسفه ،مدیر یت و سبك زندگی (از منظر مالصدرا)  /دکتر طوبی کرمانی /فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره  ،74زمستان
 1392ص 43
 )224مقایسۀ معنای زندگی از دیدگاه محمدتقی جعفر ی تبر یزی و فر یدر یش نیچه /حسن رضازاده ،محمدرضا رحمانی اصل  /دو
فصلنامه انسان پژوهی دینی ،شماره  ،30پاییز و زمستان  1392صص 134-115
 )225معنای زندگی از دیدگاه عالمه محمدتقی جعفر ی /محمدرضا رحمانی اصل ،حسن رضازاده  /فصلنامه بصیرت و تربیت اسالمی،
شماره  ،21بهار و تابستان  1391ص 43
 )226بررسی و تحلیل معنادار ی زندگی از دیدگاه عالمه جعفر ی مبتنی بر انسانشناسی دینی/غالمحسین خدری /فصلنامه حکمت
معاصر ،شماره  1393 ،14صص 86-67
 )227بررسی ”معنای زندگی“براساس دیدگاه انسانشناختی عالمه جعفر ی و اصول تربیتی ناظر بر آن  /جواد مداحی  ،محمدرضا شرفی
جم  ،خسرو باقری نوعپرست  /نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسالم ،شماره  ،8بهار و تابستان  1396ص 35
 )228بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت
شناختی آنان  /مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان  1392صص 92-73
 )229پاسخ به مسئله اگز یستانسی شر در الهیات مسیحی  /نعیمه پورمحمدی /نشریه جستارهای فلسفه دین/سال دوم ،شماره  ،4زمستان
 1392صص 37-19
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 )230مقایسه میزان نگرانی ،امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتال به اوتیسم ،ناشنوایی و ناتوانی یادگیر ی/مریم برجیس ،منصور
حکیم جوادی ،محبوبه طاهر ،مسعود غالمعلی لواسانی ،عباسعلی حسین خانزاده  /فصلنامه ناتوانی های یادگیری ،شماره  ،8پاییز 1392
ص6
 )231اثربخشی محتوای آموزشی دینی بر معنادار ی زندگی سالمندان مرد /هادی غالم محمدی  ،مهشید فروغان  ،فاضل بهرامی  ،سید
جالل یونسی  ،مرجان فرضی  /مجله مطالعات ناتوانی ،سال سوم ،شماره  ،5پاییز  1392صص . 42-34
 )232بررسی مفهوم و معنای زندگی و مرگ و جنبههای گوناگون آن در سبك زندگی اسالمی از منظر قرآن /محمد رضا رجبنژاد /مجله
سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت ،سال اول ،شماره  1392 ،3ص 48
 )233زندگی به مثابه معنا (بررسی معنای زندگی در آیین ذن و مقایسه آن با ادیان خداباور)  /ندا خوشقانی  ،امیرعباس علیزمانی /مجله
الهیات تطبیقی ،شماره  ،9بهار و تابستان  1392صص 40-27
 )234زندگی ،معنای زندگی ذن  /ندا خوشقانی  /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص 52
 )235مرگ و معنای زندگی /امیرعباس علیزمانی  /ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،شماره  ،92آذر  1392ص 4
 )236معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی  /مهدیه کساییزاده  /مجله ادبیات عرفانی ،شماره  ،8بهار و تابستان  1392ص 151
 )237آیا جاودانگی شرط الزم معنای زندگی است؟  /تدئوس متز /سیدمصطفی موسوی اعظم  /ماهنامه کتاب ماه فلسفه ،شماره ،72
شهریور  1392ص 81
 )238نقش تصور از خدا و هو یت مذهبی در معنای زندگی /فاطمه خاکشور  ،باقر غباری بناب  ،فاطمه شهابی زاده  /فصلنامه روان شناسی
و دین ،شماره  ،22تابستان  1392ص 43
 )239واکاوی مفهوم انسان معنوی در اندیشه شهید مطهر ی /سهراب مروتی  ،زینب بیرانوند  /پژوهش نامه اخالق ،شماره  ،19بهار 1392
صص 98-83
 )240مرور ی بر شاخص های سبك زندگی اسالمی  /حسین خطیبی ابوالفضل ساجدی  /ماهنامه معرفت ،شماره  ،185اردیبهشت 1392
ص 13
 )241رابطه معنای زندگی و خوشبینی با بهز یستی ذهنی /دکترمسعود غالمعلی لواسانی،دکتر جواد اژه ای،فرهاد محمدی مصیری  /فصلنامه
روانشناسی ،شماره  ،65بهار  1392صص 17-3
 )242معنای زندگی در نهج البالغه  /محمد صادق شجاعی  ،سید محمد غروی  ،دکترمسعود جان بزرگی  /دو فصلنامه مطالعات اسالم و
روان شناسی ،شماره  ،11پاییز و زمستان  1391ص 37
 )243معنای زندگی از نگاه عالمه طباطبایی /مصطفی خلیلی /نشریه حکمت اسرا ،شماره  ،10زمستان  1390ص 77
 )244معنای زندگی از دیدگاه مالصدرا /قاسم پورحسن ،فائزه عابدکوهی  /فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره  ،68تابستان  1391ص 69
 )245معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه  /مسعود آذربایجانی  /نشریه حکمت اسرا ،شماره  ،9پاییز  1390ص 135
 )246بررسی رابطه بین سبكهای هو یت با معنای زندگی در دانشجو یان/جعفر بهادری خسروشاهی ،مجید محمود علیلو  /فصلنامه
مطالعات روانشناختی ،شماره  ،30تابستان  1391ص 143
14

 )247معنای زندگی مشترك (تست) /ماهنامه راه موفقیت ،شماره  ،36تیر و مرداد  1391ص 36
 )248گزارش و نقد کتاب ”دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی“ /سیدمصطفی موسوی اعظم  /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،177تیر
 1391ص 65
 )249معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال /ماهنامه کتاب ماه فلسفه ،شماره  ،58تیر  1391ص 120
 )250معنای زندگی /هانیه منصوری  /ماهنامه انشا و نو یسندگی ،شماره  ،19اردیبهشت  1391ص 34
 )251معنا ،غایت و ارزش (بررسی آراء گرت ُ
تامسن در باب معنای زندگی)  /غزاله حجتی  ،امیرعباس علیزمانی /نشریه ادیان و عرفان،
سال چهل و سوم ،شماره  ،1بهار و تابستان  1389ص 31
 )252معنای زندگی از منظر مالصدرا و پل تیلیش /اعلی تورانی ،رقیه طلوعی /فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره  ،66زمستان  1390ص 27
 )253نقد دیدگاه ماکس وبر درباره دین و معنای زندگی /امان الله فصیحی /فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی،شماره  ،5زمستان
1389ص 53
 )254معنای زندگی /ماهنامه راه موفقیت /شماره  ،29دی  1390ص 16
 )255معنای زندگی از منظر سیدمحمدحسین طباطبایی/محمود دیانی/فصلنامه پژوهش های فلسفی-کالمی،شماره ،48تابستان 1390ص
23
 )256رابطه معنای زندگی با سالمت عمومی کارکنان دانشگاه بیرجند در سال  / 1389-90لیال طالب زاده شوشتری  ،هادی پورشافعی
 /مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،شماره  ،46بهار  1390ص 55
 )257مصاحبه با دکتر عباس علی زمانی ،استاد فلسفه دانشگاه تهران در باره معنای زندگی /ماهنامه سپیده دانایی ،شماره  ،46مرداد
 1390ص 24
 )258بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب « خدا و معنای زندگی» و نقد آن از دیدگاه عالمه طباطبایی(ره)/زینب کریمی قدوسی،
امیرعباس علیزمانی  /مجله فلسفه و کالم اسالمی ،سال چهل و چهارم  ،شماره  ،1بهار و تابستان  1390ص 63
 )259مالحظهای انتقادی بر دیدگاه بایر و کاتنیگهام در باب معنای زندگی /تدئوس متز ،سیدمصطفی موسوی اعظم /ماهنامه کتاب ماه
فلسفه ،شماره  ،47مرداد  1390ص 92
 )260معنای زندگی در گفت و گو با دکتر امیرعباس علی زمانی /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص 12
 )261موالنا و معنای زندگی /مهدی کمپانی زارع  /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص 58
 )262نقد و بررسی کتاب ”مرگ خدا و معنای زندگی“  /توماس بالدو ین /مترجم :سیدمصطفی موسوی اعظم /ماهنامه کتاب ماه دین،
شماره  ،165تیر  1390ص 68
 )263خدا و معنای زندگی از دیدگاه عالمه طباطبایی و تدئوس متز  /زینب کریمی قدوسی /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر
 1390ص 73
 )264در باره کتاب ”معنای زندگی از دیدگاه دین و مکاتب بشر ی“ /هاجر خاتون قدمی /ماهنامه کتاب ماه دین /شماره  ،165تیر 1390
ص 114
15

 )265در باره معنای زندگی (مقیاسها ،شاخص ها و مطالعات انجام شده) /محمد قلی پور /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر
 1390ص 77
 )266در باره کتاب ”در باب معنای زندگی“ /سیدعلی اکبر موسوی اعظم  /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص 79
 )267معنای زندگی از نگاه سوزان ولف /معرفی تحلیلی کتاب معنای زندگی و چرایی بحث از آن /جوزف راز  /مترجم :سیدعلی اکبر
موسوی اعظم /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص 90
 )268بررسی انتقادی کتاب معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال /مهدی کمپانی زارع  /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص
95
 )269کتابی که معنای زندگی نیست /جمال کاظمی  /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص 106
 )270گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،165تیر  1390ص 110
 )271تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون معنای زندگی /محمدرضا رحمانی اصل  /ماهنامه معرفت ،شماره  ،158بهمن  1389ص 153
 )272بررسی مؤلفه های معنای زندگی از منظر اسالم در کتاب های درسی دین و زندگی دوره ی متوسطه  /کبری اسدپور ،دکتر مسعود
حسین چاری  /نشریه مطالعات آموزش و یادگیری ،سال دوم ،شماره  ،1بهار و تابستان  1389ص 1
 )273رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار  ،عادی و مذهبی /مسعود نورعلیزاده میانجی ،
مسعود جان بزرگی  /فصلنامه روان شناسی و دین ،شماره  ،10تابستان  1389ص 29
 )274نگاهی انتقادی بر رویکرد پدیدارشناسانه پیتر برگر در باره دین و نظم اجتماعی /حسن یوسفزاده  /فصلنامه معرفت فرهنگی
اجتماعی ،شماره  ،2بهار  1389ص 83
 )275رابطه عشق الهی و ارزش زندگی بر اساس جهانبینی ابنعربی /مهدیه سادات کساییزاده /پژوهشنامه ادیان ،شماره  ،7بهار و تابستان
 1389صص 144-113
 )276تصو یر معنای زندگی :نگاهی به نمایش “موك کوچولو“ به نو یسندگی “ویلهلم هاوف“ و کارگردانی “سالوچو مالنو“ /هفته نامه
هنرمند ،شماره  ،89مرداد  1389ص 20
 )277معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام /دکتر امیرعباس علیزمانی  ،مریم دریانی اصل /مجله الهیات تطبیقی ،شماره  ،1بهار 1389
ص 97
 )278معنای زندگی /ماهنامه گنجینه ،شماره  ،83خرداد و تیر  1389ص 121
 )279معنای زندگی /ماهنامه روانشناسی شادکامی و موفقیت ،شماره  ،76خرداد  1389ص 19
 )280نظر یهپردازان سالمت روانی /رامین لطافتی بریس /نشریه تازه های رواندرمانی ،شماره  ،56بهار و تابستان  1389ص 76
 )281تاثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه /دکتر تقی پورابراهیم ،دکتر رو یا
رسولی  /فصلنامه روان شناسی کاربردی ،شماره  ،8پاییز و زمستان  1387ص 673
 )282معنای زندگی از دیدگاه ویکتور فرانکل /هاشم قربانی  /مجله تامالت فلسفی ،شماره  ،3پاییز  1388ص 39
 )283معنای زندگی  /اکرم کارگری سیسی /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،140خرداد  1388ص 60
16

 )284ارز یابی معنای زندگی بیماران سرطانی /الدن ترك مقدم /فصلنامه اخالق پزشکی ،شماره  ،7بهار  1388ص 85
 )285معنای زندگی / 1ابوذر رجبی /ماهنامه معارف ،شماره  ،66خرداد  1388ص 7
 )286شمس برای من معنای زندگی نه  ،خود زندگی  /فرزانه داوری /فصلنامه گوهران ،شماره  ،20بهمن  1387ص 211
 )287معنای زندگی ،نیهیلیسم و اندیشه مهدویت /بهروز محمدی منفرد /فصلنامه مشرق موعود ،شماره  ،7پاییز  1387ص 67
 )288تاملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان /الدن ترك مقدم ،دکتر محمود عباسی ،زکیه آزادانی /فصلنامه اخالق پزشکی ،شماره
 ،4تابستان  1387ص 71
 )289معنای معنای زندگی  /دکتر امیرعباس علیزمانی /پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،شماره  ،9بهار و تابستان  1386ص 59
 )290تحلیلی فلسفی از رنج روانشناختی بیماران ِ در آستانۀ مرگ و جایگاه آن در اخالق پزشکی /عبدالرسول کشفی /مجله دیابت و
متابولیسم ایران ،سال هفتم ،شماره  ،3زمستان  1386صص 45-37
 )291معنای زندگی /ماهنامه سپیده دانایی ،شماره  ،7آذر  1386ص 5
 )292معنای زندگی /ماهنامه دنیای سالمت ،شماره  ،28آذر  1386ص 56
 )293معنای زندگی انسان و نقش خالقیتزایی دین رمضان  /مهدوی آزاد بنی /فصلنامه اندیشه نو ین دینی ،شماره  ،9تابستان  1386ص
53
 )294چیستی معنای زندگی :گفت و گو با رضا داور ی  /ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،84فروردین  1386ص 88
 )295بکس باد  :معنای زندگی  /سیدسعید هاشمی /دوماهنامه حدیث زندگی ،شماره  ،35خرداد و تیر  1386ص 63
 )296کوچه باغ زندگی :معنای زندگی در جادهها /سیدمحسن موسوی آملی /دوماهنامه حدیث زندگی ،شماره  ،35خرداد و تیر  1386ص
68
 )297ز یر پوست شهر  :قدر این معنای زندگی را بدانید  /شادیبا /دوماهنامه حدیث زندگی ،شماره  ،35خرداد و تیر  1386ص 117
 )298مواد و معنای زندگی  /عباس پسندیده  /دوماهنامه حدیث زندگی ،شماره  ،35خرداد و تیر  1386ص 10
 )299معنای زندگی در ادیان  /حمید عابدی  /دوماهنامه حدیث زندگی ،شماره  ،35خرداد و تیر  1386ص 48
 )300معنای زندگی در دنیای معاصر /مهدی اختر محققی  /دوماهنامه حدیث زندگی ،شماره  ،35خرداد و تیر  1386ص 94
 )301پروردگارا ! ببخش مرا که  / ...معنای زندگی /ماهنامه پرسمان ،شماره  ،51آذر  1385ص 39
 )302قرآن و معنای زندگی  /سید ابراهیم سجادی  /فصلنامه پژوهش های قرآنی ،شماره  ،45بهار  1385ص 10
 )303انسان و خدا یا معنای زندگی/و یدا سالمی  /ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،96مهر و آبان  1384ص 16
 )304گر یه و معنای زندگی /سید محمد عیسی نژاد  /ماهنامه زائر ،شماره  ،116مرداد  1383ص 26
 )305معنای زندگی از دیدگاه استیس وهاپ واکر  /اعظم پو یازاده  /فصلنامه مقاالت و بررسیها ،شماره  1382 ،73صص 56-43
ُ
 )306ارز یابی تنوع تعر یفها در معنو یت  /پام مکارول  ،توماس جیمز اکانر  ،الیزابت میکز  ،محمدامین خوانساری  /نشریه هفت آسمان،
شماره  ،71زمستان  1395صص -111
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