
1 

 

 
 Meaning of Life/“معنای زندگی” و انگلیسی فارسی شناسیو مقاله شناسیکتاب

 
 1401 خرداد :آخرین ویرایش                                مهدی اخوانتدوین: 

                    makhavan77@gmail.com                    Website:www.makhavan.ir           
 

 )ترجمه و تألیف(هاکتاب
 

 : سه ترجمهس متس/ ودئ/ تمعنای زندگی  (1
 / نشر مینوی خرد. “در جستجوی خرد و آزادی”نامۀ دکتر عزت الله فوالدوند هدایت علوی تبار در ارج
  1396/ققنوسدانشنامۀ فلسفۀ استنفورد؛ ابولفضل توکلی شاندیز/ 

 1390/کتاب ماه دین/ تیر لو زهرا رمضان
 1384 -32و 31، 30و 29) دو شماره ویژۀ معنای زندگی( /مجلۀ نقد و نظر (2
 1395/ ُاسوالد هنفلینگ/ ترجمۀ امیرحسین خداپرست و غزاله حجتی/ نشر کرگدن/در جستجوی معنا (3
 1396/ ترجمۀ عباس مخبر/ انتشارات بان/  تری ایگلتونمعنای زندگی/  (4
 .1399/ ایدو الندو/ مترجمان: حسین فرخی و مارال الریجانی/ انتشارات ترانه/یافتن معنا در دنیایی ناقص (5
 :جان کاتینگم/ دو ترجمه/ معنای زندگی (6

 زمانی و مریم دریانی اصل / انتشارات حکمت. الف( امیرعباس علی
 ماعیل علیخانی/ علمی و فرهنگی.ب( اس

 1394/گرت تامسون/ ترجمه غزاله حجتی و امیرحسین خداپرست/ نشر نگاه معاصر/معنای زندگی (7
 1389پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ معنای زندگی) مجموعه مقاالت(/ (8
 139نشر نگاه معاصر/. گزینش و ترجمه محمد آزاده/ فلسفه و معنای زندگی/  (9

 ترجمۀ اکبر معارفی/ انتشارات دانشگاه تهران/ ویکتور فرانکل/ ]ترجمه های بسیاری دارد[ جوی معنا انسان در جست و (10
 .1398بیگلو/ انتشارات کرگدن// پیتر کریفت/ ترجمۀ بتول قزلسه فلسفۀ زندگی (11
 .1399// آروین آذرگین/انتشارات نگاه معاصرمعنای زندگی پشت چراغ قرمز؛ پدیدارشناسی معنا در زندگی روزمره (12
 فرناندو سواتر /ترجمۀ مینا اعظامی/ نقش و نگار معمای زندگی/ (13
 فرناندو سوتر /ترجمۀ عباس مخبر/ طرح نو های زندگی/پرسش (14
 رضا بیات/ دانشگاه ادیان و مذاهب.محمددین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی/  (15
 1396تشارات حکمت/ / جولیان یانگ/ ترجمۀ بهنام خداپناه/ انای و معنای زندگیفلسفۀ قاره (16
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 عرفان ثابتی/ ققنوس لوک فری/ ترجمۀ/انسان و خدا یا معنای زندگی (17
 الدین عباسی/ پارسهویل دورانت/ شهاب/معنای زندگی دربارۀ  (18
 / ویل دورانت / ترجمۀ زهرۀ زاهدی/ نشر پندار تابان/معنای زندگی (19
 .1399لوگوس// ویل دورانت/ ترجمۀ گلرخ سعیدنیا/ نشر در جستجوی معنای زندگی  (20
 .1390/نشر ادیان ویراستۀ مصطفی ملکیان/ترجمۀ اعظم پویا/گردآوری و / معنای زندگی )مجموعه مقاالت( (21
 .1389/ نذیر قیصر/ مترجم محمد بقایی ماکان/ انتشارات تهران / معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال  (22
 1387پور و رضا دانشمندی/ نشر مرندیز مشهد/ / استن  روکالین لیث / ترجمۀ محمد قلیدربارۀ معنای زندگی  (23
 / علیرضا موفق/ کانون اندیشه جوان/مکاتب بشری  ؛ تأملی بر دیدگاه دین وی زندگی امعن (24
 .1396/ محمدتقی جعفری/ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار عالمه جعفری/11؛ مجموعه آثار جلد معنای زندگی (25
 / مسیحا برزگر/ انتشارات خانۀ معنامعنای زندگی (26
 1396/ عبداله نصری/ دفتر نشر فرهنگ اسالمی/معنای زندگی از دیدگاه عالمه جعفری و متفکران غرب() گویی به زندگیآری (27
 / ترجمۀ عرفان ثابتی/ ققنوس/ آلن دوباتن های فلسفهبخشیتسلی (28
 .1395عاصر/ گ ممه : خسرو ناقد/ انتشارات فرهن/ تدوین و ترجورزان در جستجوی معنای زندگی/ گفتگو با اندیشه (29
ین (30 یچهبهتر / تامس ِهرکا/ ترجمۀ شقایق محمدزاده/ ویراستۀ مصطفی ملکیان/ نشر نگاه ای به سوی امور براستی مهمهای زندگی؛ در

 .1396معاصر/ 
یستن 30زندگی خوب؛  (31  .1396/ مارک ِورنون/ ترجمۀ پژمان طهرانیان/ نشر نو/ گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر ز
ینش هدفدارحکمت اله (32  .1391/ امیر شیرزاد/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ی و آفر
 1396فشین خاکباز/ نشر نو/ا/ سیسال بوک/ ترجمۀ در جستجوی خوشبختی (33
 1396/ فردریک لونوار/ترجمۀ هوشمند دهقان/ نشر پیام امروز/ خوشبختی در پیش رو  (34
 /جین کازز/ ترجمۀ عباس مخبر/ نشر اگه وزن چیزها  (35
 .1396/ نشرنو/ پژمان طهرانیان/ ترجمۀ مارک ورنون/ چیز دیگرآن دیشه ناب: تأمالتی در باب زندگی، جهان و هر ان ۴۲ (36
 1397/ نشر پیام امروز /افسانه نجابتی /ترجمۀ  /لوک فری فلسفه، مشق زندگی (37
یخچ  (38  / نشر گمانخشایار دیهیمیترجمۀ /  / نیکالس وایت/ خوشبختی ۀتار
یستن در درنیای امروزای برای زندگیفلسفه  (39  ./ ویلیام اروین / ترجمۀ محمود مقدسی/ نشر گمان؛ رواقی ز
 .1399آرنه نیس و پراینگوار هوکالن/ترجمۀ نسترن خسروی/ نشر حکمت کلمه/ ای برای زندگی/فلسفه   (40
 .1398شوپنهاور/ ترجمۀ علی عبداللهی/ نشر مرکز/  ماندن/هنر زنده (41
 .1399ۀ محمد کریمی/ نشر لگا/ترجم آلن دوباتن/ معنای زندگی/ (42
یر نظر آلن دوباتنمعنای زندگی؛ مؤسسۀ مدرسۀ زندگی (43  .1398کان/ترجمۀ هما قناد/ نشر میل/، ز
 فقهآموزش عالی / محمدهادی معصومی/ مؤسسۀ معنای زندگی از دیدگاه اسالم و بودیسم (44
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 .1398سلگی و نفیسه امیری/ نشر اندیشۀ احسان// مریم ؛ بررسی و تحلیل نقش دین در معنابخشی به زندگیدین و معنای زندگی (45
 .1382/ مصطفی ملکیان/ درسنامۀ معنای زندگی (46
 .1396/بردلی ترور گریو/مترجمان بهادر صادقی و الهام عباسی فرد/ انتشارات سایه گستر/معنای زندگی (47
 .1399و فرهنگ اسالمی/ علوم پژوهشگاه / اسماعیل علیخانی/معنای زندگی در خوانش انتقادی نیچه، کامو و سارتر  (48
 .1393/ علیرضا دهقان پور/ انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا/ حکمت متعالیه و معنای زندگی  (49
 .1400/ گارسیا و مرالس/سارا مقیم پور/ نشر شورآفرین/ایکیگای برای همه/ راهنمای یافتن معنای زندگی  (50
 .1394نوشاد قاسمی/ انتشارات نوید شیراز/ / دیوید گاتمن/ ترجمۀمعنای زندگی در میانسالی و سالمندی (51

 
 

 مقاالت )ترجمه و تألیف(
 

  27ص   1382، بهار و تابستان 30 و  29فصلنامه نقد و نظر، شمارهسوزان ولف/ ترجمۀ محمدعلی عبداللهی/ /  یزندگ یمعنا (52
  . 1393/مرداد 100ۀ ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت/ شمار امنش/یمترجم مسعود فر  / سوزان ولف/یزندگ یمعنا (53
  187ص   1394ز یی، پا25ه حکمت اسرا، شماره یتبار/ نشر یت علویلور / ترجمۀ هدایچارد تی/ر یزندگ یمعنا (54
 .1390/ گزینش و ترجمۀ محمد آزاده/ نشر نگاه معاصر/ فلسفه و معنای زندگیلور / در کتاب یچارد تی/ر یزندگ یمعنا (55
ز یی، پا21، شماره یمجله تامالت فلسف/  ی/ ذوالفقار ناصرلور(یچارد تیدگاه ر یوالر )نقد دات سکیو ح ینیات دیدر ح یزندگ یمعنا (56

 227-201 صص  1397و زمستان 
 .64 / ص 97/ زمستان 1طالعات حکمت و معرفت/ شمارۀ نامۀ اتبار/ فصل/ پل ادواردز/ ترجمۀ هدایت علویمعنای و ارزش زندگی (57
 .7.ش1395تبار/ اطالعات حکمت و معرفت/ مانوئل والسکز/ ترجمۀ هدایت علوی آیا زندگی معنا دارد؟/ (58
 1398/انتشارات فرزانگی/1شماره  .الهیات تبار/ / ترجمۀ هدایت علویسوئنسن  / دیویدمنزلت زندگی بشری (59
، بهار و 30/ غالمرضا اعوانی، محمد لگنهاوسن، مصطفی ملکیان/ فصلنامه نقد و نظر، شماره ی از دانشورانمعنای زندگی در نظرخواه (60

 .5ص   1382تابستان 
 . 19/ش 1391تبار و مریم محبتی/ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین/ بهار و تابستان / هدایت علویمعنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی (61
 92ص  1382، بهار و تابستان 30و   29فصلنامه نقد و نظر، شماره /هریاری/ تامس نیگل/ ترجمۀ حمید شپوچی (62
 1396/تامس نیگل ترجمه حیدری و ملکیان/نشرنگاه معاصر/شندهپرسشهای ک  /تامس نیگل /ترجمۀ مصطفی ملکیان/ در کتاب منطقیبی (63
 .1390نشر نگاه معاصر/ / گزینش و ترجمۀ محمد آزاده/ فلسفه و معنای زندگینیگل/ در کتاب تامس /معناییبی (64
 2ص  1382ز و زمستان یی، پا32و  31/ عسکری سلیمانی امیری/ / فصلنامه نقد و نظر، شمارهپوچِی پوچی ]نقد مقالۀ نیگل[  (65
 44ص  1382ز و زمستان یی، پا32و  31/ حمید شهریاری/ فصلنامه نقد و نظر، شمارهحیات طیبه ]نقد مقالۀ نیگل[  (66
 108ص  1382، بهار و تابستان 30و   29والتر استیس/ ترچمۀ اعظم پویا/ فصلنامه نقد و نظر، شماره/ هست معنایی معنادر بی (67
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یستن با خدا (68  63ص  1382ز و زمستان یی، پا32و  31/ هادی صادقی/ فصلنامه نقد و نظر، شماره]نقد مقاله استیس[ و اینک ز
 77ص  1382ز و زمستان یی، پا32و  31ه نقد و نظر، شماره/ مصطفی ملکیان/ فصلنامبیدلیلی بیمعنایی ]نقد مقالۀ استیس[  (69
 141ص  1382، بهار و تابستان 30و   29/ لوییس هاپ واکر/ترجمۀ اعظم پویا/ فصلنامه نقد و نظر، شماره بخشددین به زندگی معنا می (70
، بهار و 10امه محفل، شماره / فصلنیشمس یدعلیسس هاپ واکر / ییاثر لو « بخشد یمعنا م ین به زندگید»و نقد مقاله  یبررس (71

  45ص   1392تابستان 
، 30فصلنامه نقد و نظر، شماره مهر/ تدئوس ِمتز/ ترجمۀ محمد سعیدی/ باشد؟  یزندگ یتواند سرچشمه معنایا هدف خداوند میآ (72

  149ص   1382بهار و تابستان 
/ فصلنامه   یریام یمانیسل یعسکرباشد؟ [/  یزندگ یتواند سرچشمه معنایا هدف خداوند می]نقد مقالۀ آ  یزندگ یخدا و معنا (73

 95ص   1382ز و زمستان یی، پا32و  31نقد و نظر، شماره
 38ص   1382، بهار و تابستان 30/ دیوید ویگینز/ ترجمۀ مصطفی ملکیان/فصلنامه نقد و نظر، شماره  یزندگ یقت، َجْعل، و معنایحق (74
، 72، شماره یکالم - یفلسف ی/ فصلنامه پژوهش ها یظیسه حفی، نف ین جوادمحس/یزندگ یگنز در باب معنایدگاه و یل دیتحل (75

  25-5صص   1396تابستان 
  217ص   1382، بهار و تابستان 30فصلنامه نقد و نظر، شماره سیدمحمود موسوی// ك کتاب( یاز  یگزارش) یزندگ یمعنا (76
  266ص   1382، بهار و تابستان 30فصلنامه نقد و نظر، شماره  تدئوس متز/ ترجمۀ محسن جوادی//  یزندگ ید درباره معنایآثار جد (77
  314ص   1382، بهار و تابستان 30فصلنامه نقد و نظر، شماره (/ یزندگ ی)معنا گوناگون مسئله یچشم اندازها (78
 145ص   1382ز و زمستان یی، پا32و  31/ غالمحسین توکلی/ فصلنامه نقد و نظر، شمارههدفداری خلقت (79
 162ص   1382ز و زمستان یی، پا32و  31/رضا بابایی/ فصلنامه نقد و نظر، شمارهوایت مرگزندگی به ر  (80
  1382ز و زمستان یی، پا32و  31/ نینیان اسمارت / ترجمۀ عبدالرسول کشفی/ فصلنامه نقد و نظر، شمارهحقیقت دین ابعاد چندگانۀ معنا (81

 178ص 
 ص  1382ز و زمستان یی، پا32و  31نامه نقد و نظر، شماره/ کیت وارد/ترجمۀ اعظم پویا/ فصلدین و مسئلۀ معنا (82
ص   1382ز و زمستان یی، پا32ان / فصلنامه نقد و نظر، شماره یملک یت/  مترجم  مصطفیوستن اسمیه ان جهان/یدر اد یزندگ یمعنا (83

219  
 ص  1382ز و زمستان یی، پا32و  31/ جان هیک / ترجمۀ اعظم پویا/ فصلنامه نقد و نظر، شمارهمعنای دینی زندگی (84
 302ص   1382ز و زمستان یی، پا32و  31/ فصلنامه نقد و نظر، شماره یگانی. ام . آدامز/  مترجم: زهرا گلپا یا/  یزندگ یمعنا (85
ز یی، پا44/ ویکتور امیل فرانکل/ ترجمه و مقدمه: احمدرضا محمدپور/ فصلنامه نقد و نظر، شماره وجوی معنای نهاییانسان در جست (86

 2ص   1385مستان و ز
  27ص   1385ز و زمستان یی، پا44/ فصلنامه نقد و نظر، شماره  یمژگان محمد/  یزندگ یمعنا یدر جست و جو یو تولستو یغزال (87
ص  1385ز و زمستان یی، پا44امنش/ فصلنامه نقد و نظر، شماره یمسعود فرشه حافظ(/ یدر شعر و اند یزندگ ینقش مقصود ) معنا (88

56  
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   8ص   1380ز یی، پا3بد، شماره یان  / هفته نامه میملک یمصطفابد / یخود را ب یزندگ ید معنایباخود  یهرکس (89
 1397، مهر و آبان 122-121ازدهم، شماره یسال  دانایی/ ماهنامه سپیدۀ  یغزاله حجت /ا مجعولیمکشوف  ی: امر یزندگ نایمع (90
، مهر و 122-121ازدهم، شماره یسال  ماهنامه سپیدۀ دانایی /اپرست ن خدیرحسیمترجم: ام /گرت تامسن /ینید یزندگ یبرا یچارچوب (91

 1397آبان 
  20ص   1382 ی، د64ت، شماره یدو هفته نامه موفقد / ییرا در عشق بجو  یزندگ یمعنا (92
 164-143/ صص 1395/ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین )نامۀحکمت( / بینانه و معناداری زندگیگرایی خوشطبیعت (93
، مهر و آبان 122-121ازدهم، شماره یسال  / ماهنامه سپیدۀ داناییییناصر آقابابا / معنا یدر روان شناس یر ی؛ سآمدنم بهر چه بود (94

1397 
 1397، مهر و آبان 122-121ازدهم، شماره یسال  ماهنامه سپیدۀ دانایی /  یرضا احمد / یزندگ یمعنا یو تراژد یگر ید (95
 1397، مهر و آبان 122-121ازدهم، شماره یسال  ماهنامه سپیدۀ دانایی /یو غرب یرانیلسوفان ایدر نظر دانشمندان و ف یزندگ یمعنا (96
  1396شهریور و مهر ماهنامۀ سپیدۀ دانایی  /ستریاف باوم ی، رویمکنز یك کجیما/ ؟یزندگ یاز به معنایا نی یزندگ یل به معنایما  (97
 30ص1396/ شهریور و مهر 108شماره  ماهنامه سپیدۀ دانایی / / یزهره قربان/یزندگ یو معنا ییشکوفا   (98
 1394مهر / 114 شمارۀ  /نامه اطالعات حکمت و معرفت/ماه یغزاله حجت/دگاه گرت تامسونیاز د یزندگ یو معنا یخوشبخت (99

سال نهم، شماره  ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت // یره پنج تنیمن/ زارع یکمپان ی؛ گفت وگو با مهدیزندگ ی، عشق و معنایمولو (100
  1393، آبان 103

ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت/ شمارۀ  /نغمه پروان/یر یرضا ش یگو با عل؛ گفت و یناسدگاه روانشیاز د یزندگ یمعنا (101
   . 1393/مرداد 100

   . 1393/مرداد 100ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت/ شمارۀ  مترجم زهره همت/ /مزی/ لورنس جیزندگ یتمندیو غا یابیکام (102
   . 1393/مرداد 100ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت/ شمارۀ  مترجم زهرا پروان/ من/یپو یس پی/ لوئبخشدیمعنا م یزندگن به ید  (103
   . 1393/مرداد 100ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت/ شمارۀ مترجم نغمه پروان/  / /جان ککسبخشد یمعنا م یز به زندگیچه چ (104
   . 1393/مرداد 100ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت/ شمارۀ  / یزدی یابوطالب ی/مهدوبیرنج انسان در کتاب ا (105
   . 1393/مرداد 100ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت/ شمارۀ  /ینیده زهرا حسی/سستنیز  یمرگ و معنا (106
 1390/ 66،رقیه  طلوعی/ خردنامۀ صدرا/ شمار ۀ یتوران ی/اعلشیلیاز منظر مالصدرا و پل ت یزندگ یمعنا (107
 21/ ص1390/ مرداد46/ شمارۀ ماهنامه سپیده دانایی / معنا دارد؟ ین زندگیاا یاما آ (108
 کتاب ماه دین /یزندگ یدر باره معنا یزمان یمصاحبه با دکتر عباس عل (109
 32/ ص1390/ مرداد46/ ماهنامه سپیده دانایی/ شمارۀ یدیه مفیمترجم مهد گمن/یسل یپ ین ای/دکتر مارتیتا شادکام شو با معنا باش (110
 36/ ص1390/ مرداد46/ ماهنامه سپیده دانایی/ شمارۀ ید براتیفر ات چقدر معنا دارد؟/ یزندگ (111
فصلنامه / ی، گودرز رازانیثم امانی، میفرج الله برات/ كیاز نظر موالنا و جان ه یبه زندگ ینسبت درد و رنج و معنابخش یقیتطب یبررس (112

 296-275 صص  1397، زمستان 48، شماره یقیات تطبیمطالعات ادب

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6723&Number=48&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6723&Number=48&Appendix=0
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ز یی، پا3سال پانزدهم، شماره  ن،یفصلنامه فلسفه د/، زهرا کریمییعبدلله نصر/ در حادثه عاشورا یمولفه معنابخش یهدف و هدفمند (113
 756-739 صص  1397

سال فصلنامه حکمت و فلسفه،/ /  یرضا فرج یعل/ نیتگنشتایشه و یدر اند یزندگ یارزش و معنا زبان با یارتباط ساختار منطق (114
 98-77 صص  1397ز ییپا، 3چهاردهم، شماره 

سادات، عباس/  یدحسن عبدی/ سانیبا سالمت روان دانشجو  یجانیو هوش ه یزندگ ی، معنایاسالم یرابطه سبك زندگ (115
 118-103 صص  1397ز یی، پا43ن، شماره یو د یسفصلنامه روان شنا/   له رودیفرد پ ینا طاهری، میابوالقاسم

، محمد ی، محسن قمیزدی یعسگر یعل/ یسم الحادیالیستانسیو اگز  ییدر حکمت صدرا یآن به زندگ یبر مرگ و معنابخش یتامل (116
 60-45 صص  1397ز یی، پا54، شماره ینین دیشه نویفصلنامه اند/   یرازآباد

، 2ن، سال پانزدهم، شماره یفصلنامه فلسفه د/  ی، ناصر مومنیزمان ی، مهدیقیالله حقتیآ/ نایسابن یلیدر آثار تمث یزندگ یمعنا (117
 396-365 صص  1397تابستان 

، بهار و 57، شماره ینویه حکمت سی/ نشریزمانیرعباس علیان ، امیده نرجس عمرانی/ س نایساز نگاه ابن یزندگ یرابطه لذت و معنا (118
 148ص   1396تابستان 

ن یشه نویفصلنامه اند /  یمیتا مقی، گ یانیشرب ی، رضا رسول یسهام مخلص ، رضا اکبر/  یزندگ ینا درباره معنایه ابن سینظر  یبازساز  (119
 7ص   1396ز یی، پا50، شماره ینید

ه ی/ نشریمیتا مقی، گ یانیشرب ی، رضا رسول ی/ سهام مخلص ، رضا اکبر یزندگ ین از معناینماد یتینا، فراروایسر ابنیرساله الط (120
  118-103صص   1395ز و زمستان یی، پا56، شماره ینویحکمت س

 ی، ولیزمان ی، مهدیزمان یر عباس علی، امیزهراسادات هاشم/یبه زندگ یر آن بر معنابخشیم و تاثالو ین یاز منظر ارو  یشیمرگ اند (121
 150-121 صص  1397، تابستان 88فصلنامه قبسات، شماره /  نتیاله خوش ط

سال ن،/یفلسفه د یه جستارهاینشر/  ال پوراکبری، ل ین اله خادمی، ع یعبداله صلوات/در فلسفه مالصدرا یزندگ یل تکثر معنایتحل (122
 90-67 صص  1397، بهار و تابستان 1هفتم، شماره 

، تابستان 46فصلنامه مشرق موعود، شماره /   یاحمدرضا مفتاح، ناصر محمد/ یفرد یگزند  یت در معنابخشینقش باور به مهدو  (123
 209 ص  1397

/فصلنامه علوم اعصاب یمشهد یا، علید محمدنی/سعین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگیدر رابطه ب یزندگ یر معنایتاث (124
  51-43صص   1397، تابستان 35خاتم، شماره  یشفا

بشارت، دکتر  ی، دکتر محمد عل یال محمدی/لیو سالمت روان یزندگ ین معنایدر رابطه ب یعواطف مثبت و منف یانقش واسطه  (125
  157ص   1397بستان ، تا86، شماره ی/فصلنامه روانشناس یلواسان یمحمدرضا رضازاده، دکتر مسعود غالمعل

، بهار 22، شماره یفلسف یه پژوهش های/نشر ی، رضا اکبر یثم امانی/مدگاه سورن کرکگوریدر د یزندگ یمعنا یشواهد جعل باور  (126
  15-1صص   1397

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5580&Number=1503&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5580&Number=1503&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4500&Number=55&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4500&Number=55&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5378&Number=43&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4930&Number=54&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5580&Number=1502&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5580&Number=1502&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1256&Number=88&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6728&Number=701&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6728&Number=701&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5399&Number=46&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5399&Number=46&Appendix=0
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 یگت از زند یو رضا ینیب ، خوشیزندگ ی، معنایروانشناخت یستیت استرس بر بهز یر یو مد یتاب آور  یر برنامه ارتقایتاث یبررس  (127
پرست یزنان ب صص  1397 ری، خرداد و ت2، سال ششم، شماره یه روان پرستاری/ نشریوسف اعظمی، ی، فرامرز سهرابیخانجان یمهد/سر

1-11  
، هاجر یانیسند ی/ سارا نور سمیفرزند مبتال به ُات یو عملکرد خانواده در مادران دارا یزندگ یبر معنا یگروه یمعنا درمان یاثربخش (128

  149-135صص   1397، بهار 53، شماره یم، ندا نظربلند  / فصلنامه خانواده پژوهیپورابراه یتقفالح زاده، 
 ییحی،  یرکرمیان ، جهانگی، حمزه احمد یرمرادی/ فرزانه پ پرستاران یذهن یستیبر بهز  یزندگ یبر معنا یمبتن یبرنامه آموزش یاثربخش (129

  47-41صص   1397، بهار 141ران، شماره یا یاسالم یجمهور ی/ مجله سازمان نظام پزشک  یاراحمدی
 ن منجر به نقص عضو/یدر افراد مواجه شده با انفجار م یزندگ یو معنا یشناخت یر یبه خود بر انعطاف پذ یر آموزش دلسوز یتاث (130

  67-61صص   1397، بهار 39ه طب جانباز، شماره ی، عاطفه مبشر   / نشر یعی، معصومه شفیمسعود صادق
، سبك یزندگ ین خداپرست؛ مترجم و پژوهشگر فلسفه از نسبت معنایرحسیام :کرده است یجد یر ییتغ یاز زندگدر کمان     (131

  48ص   1397بهشت ی، ارد96ت ارتباطات، شماره یری/ ماهنامه مد یرابی/ مهناز پد: یگو یو عصر ارتباطات م یزندگ
ص   1397، بهار 45/ فصلنامه مشرق موعود، شماره یوذر رجباب/  یر نگرش به زندگییو تغ یپوچ یت در نفینقش باورداشت مهدو  (132

335  
، بهار 1ن، سال پانزدهم، شماره ی/ فصلنامه فلسفه دییرزای، مسعود م یزدی یعسگر ی/ علدگر یدر ها یزندگ یو معنا یشیاندمرگ  (133

  49-25صص   1397
ص   1396ز و زمستان یی، پا16الم فلسفه عرفان، شماره محسن آزموده  / فصلنامه نقد کتاب کدر تعامل خلق و کشف /  یزندگ یمعنا (134

207  
/ ماهنامه زنان امروز، یده کشاورزی/ سعم اقدم(ینس یبه بهانه خودکش یزندگ یمعنا یده شدن )درباره واژگونید یکردن برا یزندگ (135

  40ص    1397بهشت ین و اردی، فرورد32شماره 
انوش زهراکار  ین آسوده ، فرشاد محسن زاده، کیمحمدحس/  سالمندان یزندگ یر معناب یبر مرور زندگ یمبتن یمشاوره گروه یاثر بخش (136

  26-13صص   1397، بهار 1، سال چهارم، شماره یریپ یه روانشناسی/ نشر
نژاد  / یرضا فارسیاخگر ، عل ی/ محمدعل یزندگ یبه مسئله معنا یو عالمه جعفر  یکرد استاد مطهر یدر رو  یاساس یهاتفاوت (137

  114-93صص   1396، زمستان 53نه معرفت، شماره یمه آفصلنا
  1397، بهار و تابستان 31ن )نامه حکمت(، شماره ی/ پژوهشنامه فلسفه د یداله رستمی/  یزندگ یه شوپنهاور درباره معناینظر  یابیارز   (138

  126-109صص 
 ینصرت ییم ناروی،رح یرین ،ابوالقاسم بشیمحمد عجم/  کتور فرانکلیدگاه و یم و نقد دیدر گستره قرآن کر  یارتباط معنا و سبك زندگ (139

  29-9صص   1396ز و زمستان یی، پا9زنان و خانواده، سال پنجم، شماره  ی/ پژوهش نامه اسالم
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روده بزرگ/ سرطان ماران مبتال به یسالمت روان در ببا  یزندگ یو معنا ین سالمت معنویدر رابطه ب یتاب آور  یاواسطه نقش   (140
صص   1396، 4، سال پانزدهم، شماره یقات علوم رفتاریبه شفاعت  / مجله تحقی، طییرفخرایتا امیم بزرگ منش، آزی، مریلوچه بیهان

411-419  
 یه پژوهش های/ نشریپورمحمد یدامنه ، عل یدرضا اسکندریحم / یزندگ یو معنا یان مرگ، جاودانگینسبت و تالزم م یبررس (141

  52-29صص   1396مستان ز و زیی، پا4ن، شماره ینو یعقل
گاه یزندگ یبراساس معنا یذهن یستیبهز  ینیش بیپ (142 ه روان ی/ نشریبهمن کرد، پروانه رهبر / یعروق یماران قلبین بیدر ب یو ذهن آ

  23-16صص   1396، بهمن و اسفند 6، سال پنجم، شماره یپرستار
ز یی، پا87ان  / فصلنامه نقد و نظر، شماره یزنجان یآرزو مهد ، یزمانیرعباس علیام/  یتولستو یمعنا در چهار دوره زندگ یمعنا  (143

  62-34صص   1396
  33-4صص   1396ز یی، پا87/ فصلنامه نقد و نظر، شماره یقدرت الله قرباندر دوره مدرن /  یزندگ یکانت و جعل معنا (144
ه یدهقان زاده / نشر یا، شادین یکمعصومه کوچ/  یزندگ یشگاه: نقش ادراك از خدا و معنایم آسایسالمندان مق یتاب آور  (145

  270-263صص   1396، زمستان 4، سال سهم، شماره یریپ یروانشناس
 یهاشم یال اورنگ ، هادیسه/ سالمندان یروان شناخت یستیو بهز  یزندگ یه با معنایناسازگار اول یرابطه طرح واره ها یبررس (146

  345-326صص   1396ز ییا، پ46/ فصلنامه سالمند، شماره ین عبداللهی، محمدحسینیرز
،  یبناوند یالهام سلطان/  یزندگ یبر اساس معنا یلیتحص یسرزندگ ینیش بیمثبت نگر: پ یروان شناس یکنکاش در سازه ها (147

  287-277صص   1396، مهر و آبان 44، شماره یآموزش در علوم پزشک یه راهبردهای/ نشریاسدیمقدم، حسن بن یروان خضرینوش
/فصلنامه مییعظ ی، افسانه لطف یریشهرام وزمقابله با درد /  یادراك شده در راهبردها یت اجتماعیو حما یزندگ یسهم معنا (148

   382-375صص   1396، تابستان 52، شماره یرانی: روانشناسان ایتحول یروانشناس
/محمدجواد فالح ، ت )ع(یب د برکالم اهلیبا تاک یزندگ یان در معنایعت گرایدگاه طبید یانسان شناخت یمبان یل انتقادیتحل (149

  205-183صص   1396، بهار و تابستان 37، شماره ینید ی/ دو فصلنامه انسان پژوه  یزاهد یعاطفه قاض
ن حکمت، شماره ییثم شادپور   / فصلنامه آی، م یدمحمود موسوی/ س یسم الهیالیستانسیاز منظر اگز  یزندگ یمعنا یانتقاد یبررس  (150

  233-206صص   1396، تابستان 32
   130ص   1396ور و مهر ی، شهر108، شماره ییده دانای/ ماهنامه سپیزهره قربان/  یزندگ یو معنا ییشکوفا (151
ور ی، شهر108، شماره ییده دانایستر  / ماهنامه سپیاف باوم ی، رویمکنز یك کجیما؟ / یزندگ یاز به معنایا نی یزندگ یل به معنایتما (152

   133ص   1396و مهر 
ثم ی، م یار نادرپور ، رضا اکبریهوشاد/ یداده بن یه پرداز ین با استفاده از نظر یتگنشتایت مرگ از منظر و یدر موقع یگزند  یمعنا  (153

  111-95صص   1396، بهار و تابستان 1ه فلسفه، سال چهل و پنجم، شماره ی/ نشر  یفیلط
ان ، محمود ی، فاطمه باقر یه احمدیسمان سالمند / منابع و ابعاد معنا در زنان و مرد یدانیم ی: بررسیزندگ یو معنا یسالمند (154

  22-1صص   1396، بهار و تابستان 1ست و چهارم، شماره ی، سال بیروانشناخت ی/ مجله دستاورد ها  ی، عبدالرسول کشف یدریح
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رفان، سال هشتم، / پژوهشنامه عیروزیرضا ف/ یابن عرب ید بر آرایبا تاک یت و نکاح از منظر عرفان اسالمین زوجیل نمادیتحل (155
  121-97صص   1396، بهار و تابستان 16شماره 

/    یشاهرود ینیحس ید مرتضی، س  یمسلم نجفو کرکگور /  ییبا فطرت از نگاه عالمه طباطبا یزندگ یرابطه معنا یقیتطب یبررس (156
  28-1صص   1396، بهار و تابستان 17، شماره یقیات تطبیمجله اله

ه ی، مرض یانیشرب ی، رضا رسول یصفار یسعدومالصدرا / یشه تولستویدر اند یزندگ یو معنا یاودانگرابطه ج یابیسه و ارز یمقا (157
  124-111صص   1396، بهار و تابستان 2، سال پنجم، شماره ییه حکمت صدرای/ نشر  یاخالق

ت ی/ پژوهشنامه ترب  یگودرز یته معظم، فرش یاکبر صالحاز آن /  یتیدر نهج البالغه به منظور استنتاج اصول ترب یزندگ ین معناییتب (158
 85ص   1395، بهار و تابستان 2، شماره ینید

  333-331صص   1396، بهار 51، شماره یرانی: روانشناسان ایتحول ی/ فصلنامه روانشناس  یزهره مجدآباد/ یزندگ یپرسشنامه معنا   (159
  1396، بهار 50نه معرفت، شماره یفصلنامه آ / یزمانیرعباس علیان، میده نرجس عمرانی/ ساز نگاه ارسطو  یزندگ یرابطه لذت و معنا (160

  134-107صص 
ز و زمستان یی، پا28ن )نامه حکمت(، شماره ی/ پژوهشنامه فلسفه دیثم امانی/ م ییدگاه طباطبایدر د یزندگ یمعنا یباور شواهد کشف  (161

  23-1صص   1395
ن )نامه حکمت(، ی/ پژوهشنامه فلسفه دیفرد، محسن جواد یدیزهرا رشده ی/ س فتیتر کر یاز نگاه پ یزندگ یکتاب جامعه و معنا (162

  122-105صص   1395ز و زمستان یی، پا28شماره 
  101-81صص   1395ز و زمستان یی، پا2ن، شماره ینو یعقل یه پژوهش های/ نشر  یقدرت الله قربان/  یزندگ یمساله شر و معنا    (163
 ی، ملوك خادم یمناد ی، مرتضیال طالب زاده شوشتریل/ یدارشناسیپد یمطالعه  كیان: یدر دانشجو  یزندگ یمعنا ییشناسا (164

  76-59صص   1395، بهار و تابستان 1، سال ششم، شماره ی، احمد خامسان  / دو فصلنامه مشاوره کاربرد یاشکذر
، زهرا  یغالمرضا منشئخانواده/ نوجوانان مراکز شبه  ییو احساس تنها یزندگ یرش و تعهد بر معنایبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش (165

  39-32صص   1395، زمستان 18، سال پنجم، شماره یاجتماع یجوانبخت  / فصلنامه مددکار
ز و زمستان یی، پا3، شماره ی/ پژوهشنامه سبك زندگییفدا یمهدشه آلفرد آدلر / یدر اند« یزندگ یمعنا»و « یسبك زندگ»نسبت  (166

  65ص   1395
  103ص   1395ز یی، پا67/ فصلنامه ذهن، شماره   ی/ عبدالله نصر یدگزن یل معنا در معنایتحل (167
، یحسن مرادت / یا و وال یانسان در دن یهات رسالهیبا محور  ییدگاه عالمه طباطبایاز د یویدن یت و هدف زندگیل ماهیتحل (168

  106-85صص   1395ز و زمستان یی، پا28ه حکمت اسرا، شماره ی/ نشری، الهه کابل یدیمحمود ص
  32ص   1395، آذر 26شت، شماره ی/ مجله مع دیدا کنیخود را پ یزندگ یمعنا  (169
، فاطمه  یدری، محمود ح یه احمدیسمدر دختران و پسران نوجوان / یزندگ یسه منابع و ابعاد معنایو تحول معنا: مقا ینوجوان  (170

  177-149صص   1395، تابستان 23، شماره ینیبال ی/ فصلنامه مطالعات روانشناس  یان ، عبدالرسول کشفیباقر
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/ ید صدرمجلس ، حسن فتحیدمجیطوق ، س ییپروانه آقا«/ ریمثال خ»ه بر آموزه یدر فلسفه افالطون با تک یزندگ یتمندیا غایمعنا  (171
 264-243صص   1395، بهار و تابستان 18، شماره یفلسف یه پژوهش هاینشر

م ی، مرین رستمی، حس یثان یمیز کریپرو/ رمجرم ین افراد مجرم و غیدر ب یو تحول اخالق یزندگ ی، معنایتیهو  یهاسه سبكیمقا (172
     119ص   1395، بهار 41، شماره ین روانشناختینو ید/ فصلنامه پژوهش هایحداد فر

، یقیات تطبی/ مجله اله  یرضا فرجی، عل  یجعفر شانظررکگور و سارتر/ یشه کیدر اند یزندگ یا کشف معنایق جعل یو تطب یبررس  (173
  80-65صص   1395، بهار و تابستان 15شماره 

زدهم، ین، سال سیفصلنامه فلسفه د/   یزمانیرعباس علی، امیعاطفه مرو /در نظرگاه کرکگور یزندگ ینو در مسئله معنا یافتیره (174
  377-349صص   1395، تابستان 2شماره 

ثم یهاشم نادرپور ، م/ادیداده بن یه پرداز یده از روش نظر چمران با استفا ید مصطفیشه شهیدر اند یزندگ یمعنا یلیتحل یبررس   (175
  66-47صص   1395، تابستان 26، شماره ینظام یمجله روانشناس/   ی، رضا اکبر یفیلط

/ یزمان ی، مهد یگرج ی، مصطف ین مسجدی، حس یجروکان ید حامد موسویس/یشابور ینامه عطار نبتیدر مص یزندگ یمعنا   (176
  90-65صص   1395، بهار و تابستان 14شماره ، یات عرفانیمجله ادب

 ده با و بدون اختالل استرس پس از سانحهیب دیدر زنان آس یفات شناختیو تحر  ی، افکار خودکشیزندگ یسه معنایمقا   (177
  68ص   1395، تابستان 40، شماره ینیبال یشه و رفتار در روان شناسیفصلنامه اند/ راد  یدریث حی، سجاد بشرپور، حدیعیمعصومه شف/
، دیاصغر اصغر نژاد فر ی، دکتر علیمظفر ینق/  یفیك مطالعه کیسته کودکان مبتال به سرطان: ی، تجربه ز یزندگ یخداوند و معنا (178

، تابستان 85ران، شماره یا ینیبال یو روانشناس یمجله روانپزشک/ فرانوش، دکتر محمد یلواسان یمه فتحعلیدکتر معصومه دژمان، دکتر فه
  102-93 صص  1395

ن  یاسی، فاطمه سادات آل  یجه ابوالمعالیخد/  کتور فرانکلیدگاه و یسه آن با دی)ع( و مقایدگاه امام علیاز د یزندگان یمعنا یبررس  (179
  38-23صص   1395، بهار و تابستان 6دگاه اسالم، شماره یاز د یتیه علوم تربینشر/ 

  6ص   1395، مرداد 276ره ماهنامه دوست نوجوانان، شما/  یزندگ یداستان/ معنا (180
، سال سوم، شماره یفصلنامه اسالم و مطالعات اجتماع/ دفر یاعتماد ید مهدیس/  ه و مصریران، ترکین در ایت دیوضع یقیتطب یبررس (181

  65ص   1394، تابستان 1
، بهار و 27(، شماره ن )نامه حکمتیپژوهشنامه فلسفه د/  یدیسع یمسعود طوس / یزندگ ینانه و معنادار یخوش ب ییگراعتیطب (182

  164-143صص   1395تابستان 
پژوهشنامه فلسفه /   یزمانیر عباس علی، امیقیداود صد/  ییگراشناخت یآن بر اساس مبان یجعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررس (183

  142-119صص   1395، بهار و تابستان 27ن )نامه حکمت(، شماره ید
 یمصطفائ ی،مرتض یفاطمه مصطفائ/ رمجرمین افراد مجرم و غیدر ب یزان رشد اخالقیو م یگزند  یسه کارکرد خانواده، معنایمقا (184

  102-85صص   1395، بهار 41، شماره ییو جنا یاطالعات یفصلنامه پژوهش ها/   ی،قادر زارع مهدو
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ز و یی، پا14ن، شماره یل و ده عقینشر/ اخگر یمحمد عل/  ین رابطٔه معنا و سبك زندگییدر تب یانیو وح یمعرفت عقالن ییراهم (185
  40-19صص   1394زمستان 

  97ص   1394ز یی، پا6فصلنامه سخن جامعه، شماره /  ید موسوید سعیس / دگاه اسالمیآن از د یو مولفه ها یزندگ یمعنا (186
ك، یزیه متافینشر/   یزاده اصفهان یکرباس ی، عل یده آزاده امامیس/ چهیآن از منظر ن یامدهای؛ خاستگاه، اقسام، و پیانگار ستین (187

 110-93 صص  1394ز و زمستان یی، پا20سال هفتم، شماره 
  1393، زمستان 76/ فصلنامه نقد و نظر، شماره  یدمحمود موسویثم شادپور ، سی/ م یزندگ یچه درباره معنایدگاه نید یل انتقادیتحل (188

  33ص 
، بهار و تابستان 15ك، سال پنجم، شماره یزیه متافی/ نشریده آزاده امامیستبار ،  یت علویهداچه  / یشه نیدر سپهر اند“ابرانسان”طلوع    (189

  96-77صص   1392
پور/ فصلنامه ده فاطمه احسانیحشمت، سمانی، رضا سلیچاوش ی، محمدتقی/ عبدالله نصرچهیاز نظر شوپنهاور و ن یزندگ یمعنا (190

  108-97صص   1397، بهار 27، سال هشتم، شماره یستیاخالق ز
  1392ز یی، پا3/ فصلنامه حکمت و فلسفه، سال نهم، شماره یآران یدرضا محبوبیحمو مرگ /  یبه زندگ یونوسوسیکرد دیو رو “هچین” (191

  61ص 
 170ص   1386، بهار و تابستان 46/ فصلنامه نقد و نظر، شماره ییروزجایکرد ف یارعلیانسان معاصر/  یازهایچه و نین (192
، شماره یه مطالعات معنوینشر/ یگل، احمد شهیاردکان یاحسان کرد/  دگاه قرآنیاز د یزندگ یناانسان معاصر و مع ییگرابحران پوچ (193

  33ص   1392، زمستان 10
ر ی، ام یمیحانه سادات عظی، ر یاحمد پورقاسم شاده/  كیاز نظر جان ه یزندگ یدار  یو فرهنگ در معنا یهانیک ینینقش خوش ب (194

  90-73صص   1394ز و زمستان یی، پا26ن )نامه حکمت(، شماره یپژوهشنامه فلسفه د/   یزمانیعباس عل
ز و زمستان یی، پا11، شماره یتیریمد یه اسالم و پژوهش هاینشر/  یمحمد مراد/ یم قرآنیدر پرتو تعال یه معنویسرما یمفهوم یالگو (195

  41ص   1394
، سال سوم، شماره یقات کالمیفصلنامه تحق/   یاندان یه طاهریاحمدوند، سم یمعروفعل/ یبه زندگ ینقش اعتقاد به خدا در معنابخش (196

 7ص   1394، زمستان 11
/ پور  یزاده، دکتر احمد عل ینژاد، محسن زال یمیدکتر عباس رح/ یزندگ یمعنا یت با حضور و جستجویهو  یهارابطه سبك (197

  504ص   1394، زمستان 56، شماره یفصلنامه علوم روانشناخت
ز و یی، پا2ن، سال چهارم، شماره یفلسفه د یه جستارهاینشر/ یخانیل علیاسماع/  معنادار در اسالم یزندگ یاز شاخصه ها یبرخ (198

  132-111صص   1394زمستان 
، سال چهل یان فر  / مجله فلسفه و کالم اسالمی، شهناز شا یعبداله صلوات/  یزندگ یمالصدرا در تنوع معنا یشناسر انسانین تاثییتب (199

  82-69صص   1394ار و تابستان ، به1و هشتم، شماره 
  30ص   1394، بهمن و اسفند 322ماهنامه جهان کتاب، شماره /  م اخوتیمحمدرح/  یزندگ یمعنا (200
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/ یزمانیرعباس علی، امیزیالد عزیم/ یزندگ یو معنا یشیمرگ اند یوجود یالوم درباره ارتباط دغدغه هاین یدگاهِ ارو ید یبررس (201
  37-19صص   1394ز و زمستان یی، پا8، شماره یشناخت یهست یه پژوهش هاینشر

ز یپرو/ انیرغبت به ازدواج دانشجو  ینیش بیدر پ یر منطقیغ یو باورها یزندگ ی(، معناید )با نگرش به منابع اسالمینقش ام (202
-365صص   1394 زیی، پا16، شماره یفصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالم/   یمیابراه ی، مرتض ی، احمد شجاع یمانیپرزور ، محمد نر

384  
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یان مقطع کارشناسیبر اساس تصور از خدا و اضطراِب مرگ در دانشجو  یزندگ ین معناییتب (203

  5ص   1393ز و زمستان یی، پا3دگاه اسالم، شماره یاز د یتیه علوم تربینشر/   ، مهدی گودرزیخديجه ابوالمعالي/ رودهن
  1394، آبان 115ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره / زهرا پروان/ یزمانیرعباس علیو گو با ام : گفتیزندگ یو معنا یشاد (204

  5ص 
  103ص   1394، بهار و تابستان 1دو فصلنامه اسفار، شماره /   یرچقماقید امیحم/  دگر متقدمیمعنادار از منظر ها یزندگ (205
ومرث فرح بخش ، یپسند، ک یتیزهرا گ/  ییتمند زناشو ین رضایك در زوجمشتر  ی، ازدواج و زندگیزندگ یمعنا یمولفه ها یبررس (206

  5ص   1394، تابستان 30ن، شماره یو د یفصلنامه روان شناس/   یید ذکای، محمد سع یلیعامعصومه اسم
)ادب و  یادب فارس ات دریمجله عرفان/ یزمانیرعباس علیبا اکبرزاده ، امیفر/ یدگاه مولویاز د یزندگ یل مرگ و معنایو تحل یبررس (207

  154-130صص   1394، تابستان 23عرفان(، شماره 
  1394، تابستان 9، سال سوم، شماره یقات کالمیفصلنامه تحق/ یریام یقائم یمحمدمهد/ ، ضرورت و کارکرد نبوتیزندگ یمعنا (208

  51ص 
ر ی، ت190ش، شماره یماهنامه نما/ یلرضا لطفعیعل/  یزندگ یمعنا یبرا ی/ مفهوم مناسب و ماندگار یگفتگو با رضا کمال علو (209

   114ص   1394
  ید ذکائی، محمد سع یلیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیپسند ، ک یتیزهرا گ/  طالق ین متقاضیدر زوج یزندگ یمعنا یهامولفه  (210

  80-50صص   1394، تابستان 17خانواده، شماره  یه مشاوره و روان درمانینشر/ 
  130ص   1393ز یی، پا173ه حوزه، شماره ینشر/   یمسلم نجف/  ییدگاه عالمه طباطباید بر دیکتأ نه با منامؤ یو سبك زندگ یمعن (211
ه زبان و ادب ینشر/   یجروکان ی، حامد موسویگرج یدکتر مصطف / ن پوریصر امیدر اشعار ق “یزندگ یمعنا”ل مفهوم یو تحل یبررس (212

  156-135صص   1393ز و زمستان یی، پا230، شماره یفارس
 116ص   1394بهشت ین و اردی، فرورد13ماهنامه هنگام، شماره / یرنادر الهیمترجم: ام/ وادارد یزندگ یننده را به فکر معناید بیهنر با (213
، 105فصلنامه نگاه نو، شماره /   یفید سادات شریفرش/  و نسبت آن را با آرا و آثار گونتر گراس یزندگ ینوشتن؛ معنا یزفیند سیفرآ (214

   141ص   1394بهار 
 یلی، اعظم اسماعییکوال یتا خدابخشیآناه/  ر معلولینا و افراد غی، نابیعه نخاعین ضایدر معلول یدوار یو ام یزندگ یسه معنایمقا  (215

  64-54صص   1394، بهار 3، شماره یدر پرستار یه پژوهش توانبخشینشر/ نژاد   یفر، محمدرضا فاسف
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، 2ن، سال سوم، شماره یفلسفه د یه جستارهاینشر/    یده آزاده امامیتبار ، س یت علویهدا/  چهیآن در فلسفه ن یامدهایمرگ خدا و پ (216
  23-1صص   1393ز و زمستان ییپا

   1393، تابستان 20ن حکمت، شماره ییفصلنامه آ/ یقائم ی، محمد مهد یاحمد واعظ/ یزندگ یو معنا یشیاندقت مرگ، مرگیحق (217
  183-155صص 

، ییکوال یتا خدابخشیآناه/  یحرکت-یفرزند معلول جسم یدر مادران دارا یآور و تاب ییبر معناجو  یگروه یاثربخشی امیددرمان (218
  25-15صص   1394، بهار 3کودکان، سال اول، شماره  یه پرستارینشر/ م درخشنده   یمر

یه (219 فصلنامه / زهیمحمود پاک/ )ع( یعل منانؤامیرمی شه واال یاندی و بازخوانی شمندان غربیاند یهامعنای زندگی؛ نگاهی به نظر
  33ص   1393، بهار 19ن حکمت، شماره ییآ
 یقت، داوود معنویپور، سارا حقیقه گلیصد/ ین واکنش اضطرار یدر داوطلب یزندگ یبا معنا یو هوش اخالق یرابطه هوش معنو (220

  29-20صص   1393، پاییز 10خاتم، شماره  یفصلنامه علوم اعصاب شفا/ پور  
،  ی، مسلم نجف یشاهرود ینیحس یدمرتضیس/  ییدگاه عالمه طباطباید بر دیبا تاک یزندگ ینش با معنایخدا و آفر ۀ ابطر  یبررس (221

  72-49صص   1393ز یی، پا52، شماره ینیشه دیفصلنامه اند/ یر مسعودی، جهانگ یدمحمد مرتضویس
  109ص   1392ز یی، پا71نامه نقد و نظر، شماره فصل/ انیفی، محدثه شریریمنصور نص/ دگاه آلبرکاموی، از دیزندگ یمعنا (222
ات معاصر جهان، سال یه پژوهش ادبیان  / نشری، محمدجواد صاف ییقاسم رضا/ یزندگ یکرد آلبر کامو به معنایبر رو  یمطالعه و تامل (223

  63ص   1392ز و زمستان یی، پا2هجدهم، شماره 
  45-23صص   1393، بهار و تابستان1ه اشارات، شماره یرنش/  یقدرت الله قربان/ یزندگ یمعنا یدگر و جستجویها (224
فصلنامه /   یخ االسالمیه شیاءکننده، راضیژه احیمن/ ان دختریدانشجو  یدر بهداشت روان یزندگ یت و معنایهو  یهانقش سبك (225

  137-117صص   1393ز یی، پا31، شماره یکاربرد یروان شناس
، 103ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره /  یره پنج تنیمن/  زارع یکمپان ی: گفت وگو با مهدیزندگ ی، عشق و معنایمولو (226

   67ص   1393آبان 
مجله /   ی، جعفر شانظر یدهباش یبا اکبرزاده، مهدیفر/ دگر یو ها یدگاه مولویاز د یزندگ یمرگ و معنا یقیل تطبیو تحل یبررس (227

  20-1صص   1393، بهار و تابستان 11، شماره یقیات تطبیاله
    16ص   1393، مرداد 100ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره / نغمه پروان/ یزندگ یمعنا (228
  ص  1393بهشت ین و اردی، فرورد52ك توانا، شماره یماهنامه پ/   یزدانی یدکتر عباسعل/  یزندگ ینشاط و معنا (229
، زمستان 74فصلنامه خردنامه صدرا، شماره / یکرمان یبدکتر طو/  )از منظر مالصدرا( یت و سبك زندگیر یبر فلسفه، مد یدرآمد (230

  43ص   1392
دو فصلنامه / اصل  یحسن رضازاده، محمدرضا رحمان/ چهیش نیدر یو فر  یزیتبر  یجعفر  یدگاه محمدتقیاز د یزندگ یمعنا ۀسیمقا (231

  134-115صص   1392ز و زمستان یی، پا30، شماره ینید یانسان پژوه
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، یت اسالمیرت و تربیاصل، حسن رضازاده  / فصلنامه بص یمحمدرضا رحمان/ یجعفر  یعالمه محمدتقدگاه یاز د یزندگ یمعنا (232
  43ص   1391، بهار و تابستان 21شماره 

/ فصلنامه حکمت ین خدریغالمحس/ینید یشناسبر انسان یمبتن یدگاه عالمه جعفر یاز د یزندگ یل معنادار یو تحل یبررس (233
  86-67صص   1393، 14معاصر، شماره 

 ی، محمدرضا شرف یجواد مداح / ناظر بر آن یتیو اصول ترب یعالمه جعفر  یشناختدگاه انسانیبراساس د“یزندگ یمعنا” یبررس (234
  35ص   1396، بهار و تابستان 8دگاه اسالم، شماره یاز د یتیه علوم تربینوعپرست  / نشر یجم ، خسرو باقر

ت یجمع یرهایه الله )عج( و ارتباط آن با متغیبق ین دانشگاه علوم پزشککارکنا یزان هوش معنویو م یفلسف یمبان یبررس (235
  92-73صص   1392، زمستان 4، سال چهارم، شماره یروانشناخت یکاربرد یمجله پژوهش ها/  آنان یشناخت

، زمستان 4اره سال دوم، شم/نیفلسفه د یه جستارهاینشر/ یمه پورمحمدینع/  یحیات مسیشر در اله یستانسیپاسخ به مسئله اگز  (236
  37-19صص   1392

س، منصور یم برجیمر/یر یادگی یو ناتوان ییسم، ناشنوایدر مادران کودکان مبتال به اوت یزندگ ید و معنایام ،یزان نگرانیسه میمقا (237
 1392 زیی، پا8، شماره یریادگی یها یفصلنامه ناتوان/ ن خانزاده  یحس ی، عباسعلیلواسان ی، محبوبه طاهر، مسعود غالمعلیم جوادیحک
  6ص 

د ی، س ید فروغان ، فاضل بهرامی، مهش یغالم محمد یهاد/ سالمندان مرد یزندگ یبر معنادار  ینید یآموزش یمحتوا یاثربخش (238
 . 42-34صص   1392ز یی، پا5، سال سوم، شماره یمجله مطالعات ناتوان/   ی، مرجان فرض یونسیجالل 

مجله / نژادمحمد رضا رجب/ از منظر قرآن یاسالم یگوناگون آن در سبك زندگ یهاهو مرگ و جنب یزندگ یمفهوم و معنا یبررس (239
  48ص   1392، 3ت سالمت، سال اول، شماره یبا محور یاسالم یسبك زندگ

له مج/ یزمانیرعباس علی، ام یندا خوشقان/ ان خداباور( یسه آن با ادین ذن و مقاییدر آ یزندگ یمعنا یبه مثابه معنا )بررس یزندگ (240
  40-27صص   1392، بهار و تابستان 9، شماره یقیات تطبیاله

  52ص   1390ر ی، ت165ن، شماره ی/ ماهنامه کتاب ماه د  یندا خوشقان ذن / یزندگ ی، معنایزندگ (241
   4ص   1392، آذر 92ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره /   یزمانیرعباس علیام/ یزندگ یمرگ و معنا (242
  151ص   1392، بهار و تابستان 8، شماره یات عرفانیمجله ادب/  زادهییه کسایمهد/  یدگاه ابن عربیز دا یزندگ یمعنا  (243
، 72ماهنامه کتاب ماه فلسفه، شماره /  اعظم یموسو یمصطفدیس/ تدئوس متز/ است؟  یزندگ یشرط الزم معنا یا جاودانگیآ (244

  81ص   1392ور یشهر
 یفصلنامه روان شناس/ زاده   یبناب ، فاطمه شهاب یفاطمه خاکشور ، باقر غبار/ یزندگ یعنادر م یت مذهبینقش تصور از خدا و هو  (245

  43ص   1392، تابستان 22ن، شماره یو د
  1392، بهار 19پژوهش نامه اخالق، شماره / رانوند  ینب بی، ز یسهراب مروت/ ید مطهر یشه شهیدر اند یمفهوم انسان معنو یواکاو (246

  98-83صص 
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  1392بهشت ی، ارد185ماهنامه معرفت، شماره /   یابوالفضل ساجد یبین خطیحس/  یاسالم یسبك زندگ یشاخص ها بر یمرور  (247
  13ص 

/   یریمص ی،فرهاد محمدی،دکتر جواد اژه ایلواسان یدکترمسعود غالمعل/ یذهن یستیبا بهز  ینیشبو خو  یزندگ یرابطه معنا (248
 17-3 صص  1392، بهار 65، شماره یفصلنامه روانشناس

دو فصلنامه مطالعات اسالم و /   ی، دکترمسعود جان بزرگ ید محمد غروی، س یمحمد صادق شجاع/ در نهج البالغه  یزندگ یمعنا (249
  37ص   1391ز و زمستان یی، پا11، شماره یروان شناس

  77ص   1390، زمستان 10ه حکمت اسرا، شماره ینشر/ یلیخل یمصطف/ ییاز نگاه عالمه طباطبا یزندگ یمعنا (250
  69ص   1391، تابستان 68فصلنامه خردنامه صدرا، شماره /   یقاسم پورحسن، فائزه عابدکوه/ دگاه مالصدرایاز د یزندگ یمعنا (251
  135ص   1390ز یی، پا9ه حکمت اسرا، شماره ی/ نشر  یجانیمسعود آذرباه / یت حکمت متعالیبه روا یزندگ یمعنا (252
فصلنامه /  لوید محمود علی، مجیخسروشاه یجعفر بهادر/انیدر دانشجو  یزندگ یت با معنایهو  یهان سبكیرابطه ب یبررس (253

  143ص   1391، تابستان 30، شماره یمطالعات روانشناخت
   36ص   1391ر و مرداد ی، ت36ت، شماره یماهنامه راه موفق/ مشترك )تست( یزندگ یمعنا (254
ر ی، ت177ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ اعظم   یموسو یدمصطفیس/ “یلیدر فلسفه تحل یزندگ ین و معناید”گزارش و نقد کتاب   (255

  65ص   1391
  120ص   1391ر ی، ت58ماهنامه کتاب ماه فلسفه، شماره / از نگاه موالنا و اقبال یزندگ یمعنا (256
  34ص   1391بهشت ی، ارد19، شماره یسندگیماهنامه انشا و نو/   یه منصوریهان/ یزندگ یمعنا (257
ان و عرفان، یه ادینشر/ یزمانیرعباس علی، ام یغزاله حجت/ ( یزندگ یآراء گرت تامُسن در باب معنا یت و ارزش )بررسیمعنا، غا (258

  31ص   1389، بهار و تابستان 1سال چهل و سوم، شماره 
  27ص   1390، زمستان 66فصلنامه خردنامه صدرا، شماره  /یه طلوعی، رقیتوران یاعل/ شیلیاز منظر مالصدرا و پل ت یزندگ یمعنا (259
 ، زمستان5،شماره یاجتماع یفصلنامه معرفت فرهنگ/ یحیامان الله فص/ یزندگ ین و معنایدگاه ماکس وبر درباره دینقد د (260

  53ص 1389
  16ص   1390 ی، د29شماره  /تیماهنامه راه موفق/ یزندگ یمعنا (261
ص 1390 ابستانت،48،شماره یکالم-یفلسف یفصلنامه پژوهش ها/یانیمحمود دی/یطباطبان یسدمحمدحیاز منظر س یزندگ یمعنا (262

23  
  یپورشافع ی، هاد یال طالب زاده شوشتریل/  1389-90رجند در سال یکارکنان دانشگاه ب یبا سالمت عموم یزندگ یرابطه معنا (263

  55ص   1390، بهار 46رجند، شماره یب یمجله دانشگاه علوم پزشک/ 
، مرداد 46، شماره ییده دانایماهنامه سپ/ یزندگ ی، استاد فلسفه دانشگاه تهران در باره معنایزمان یصاحبه با دکتر عباس علم (264

   24ص   1390
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، یقدوس یمینب کریز/)ره(ییدگاه عالمه طباطبایو نقد آن از د« یزندگ یخدا و معنا» دگاه تدئوس متز در باب ید یبررس  (265
  63ص   1390، بهار و تابستان 1، سال چهل و چهارم ، شماره یمجله فلسفه و کالم اسالم /  یزمانیرعباس علیام

ماهنامه کتاب ماه / اعظم یموسو یدمصطفیتدئوس متز، س/ یزندگ یگهام در باب معنایر و کاتنیدگاه بایبر د یانتقاد یامالحظه (266
 92ص   1390، مرداد 47فلسفه، شماره 

  12ص   1390ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ یزمان یرعباس علیدکتر امدر گفت و گو با  یزندگ یمعنا (267
  58ص   1390ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ زارع   یکمپان یمهد/ یزندگ یموالنا و معنا (268
ن، یامه کتاب ماه دماهن/ اعظم یموسو یدمصطفیمترجم: س  /نیتوماس بالدو / “یزندگ یمرگ خدا و معنا”کتاب  ینقد و بررس (269

  68ص   1390ر ی، ت165شماره 
ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ یقدوس یمینب کریز/  و تدئوس متز ییدگاه عالمه طباطبایاز د یزندگ یخدا و معنا  (270

  73ص   1390
ص   1390ر ی، ت165شماره  /نیه دماهنامه کتاب ما/ یهاجر خاتون قدم/ “ین و مکاتب بشر یدگاه دیاز د یزندگ یمعنا”باره کتاب در  (271

114  
ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ پور یمحمد قل/ ها ،شاخص ها و مطالعات انجام شده(اسی)مق یزندگ یدر باره معنا (272

  77ص   1390
  79ص   1390 ری، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ اعظم   یاکبر موسو یدعلیس/ “یزندگ یدر باب معنا”در باره کتاب  (273
اکبر  یدعلیمترجم: س /جوزف راز / بحث از آن ییو چرا یزندگ یکتاب معنا یلیتحل یاز نگاه سوزان ولف/ معرف یزندگ یمعنا (274

  90ص   1390ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ اعظم یموسو
ص   1390ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/  زارع یکمپان یمهد/ از نگاه موالنا و اقبال یزندگ یکتاب معنا یانتقاد یبررس (275

95  
  106ص   1390ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/   یجمال کاظم/ ستین یزندگ یکه معنا یکتاب (276
  110ص   1390ر ی، ت165ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ از نگاه موالنا و اقبال یزندگ یکتاب معنا یاز نشست نقد و بررس یگزارش (277
  153ص   1389، بهمن 158ماهنامه معرفت، شماره / اصل   یمحمدرضا رحمان/ یزندگ یابعاد گوناگون معنا یل و بررسیتحل (278
اسدپور، دکتر مسعود  یکبر/  متوسطه یدوره  ین و زندگید یدرس یاز منظر اسالم در کتاب ها یزندگ یمعنا یلفه هاؤ م یبررس (279

  1ص   1389، بهار و تابستان 1، سال دوم، شماره یریادگی ه مطالعات آموزش وینشر/   ین چاریحس
،  یانجیزاده میمسعود نورعل/ یو مذهب یسه آنها در سه گروه افراد بزهکار ، عادیو مقا یو اضطراب مرض یرابطه اضطراب وجود (280

  29ص   1389، تابستان 10ن، شماره یو د یفصلنامه روان شناس/   یمسعود جان بزرگ
 یفصلنامه معرفت فرهنگ/ زاده  وسفیحسن / ین و نظم اجتماعیتر برگر در باره دیدارشناسانه پیکرد پدیبر رو  یانتقاد ینگاه (281

  83ص   1389، بهار 2، شماره یاجتماع
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، بهار و تابستان 7ان، شماره یپژوهشنامه اد/ زادهییه سادات کسایمهد/ یعربابن ینیببر اساس جهان یو ارزش زندگ یرابطه عشق اله (282
  144-113صص   1389

هفته نامه / “سالوچو مالنو“ یو کارگردان“ لهلم هاوفیو “ یسندگیبه نو “ موك کوچولو“ش یبه نما ی: نگاهیزندگ یر معنایتصو  (283
  20ص   1389، مرداد 89هنرمند، شماره 

  1389، بهار 1، شماره یقیطبات تیمجله اله/ اصل یانیم دری، مر یزمانیرعباس علیدکتر ام/ نگهامیدگاه جان کاتیاز د یزندگ یمعنا (284
 97ص 

  121ص   1389ر ی، خرداد و ت83نه، شماره یماهنامه گنج/ یزندگ یمعنا (285
  19ص   1389، خرداد 76ت، شماره یو موفق یشادکام یماهنامه روانشناس/ یزندگ یمعنا  (286
  76ص   1389بهار و تابستان  ،56، شماره یرواندرمان یه تازه هاینشر/ سیبر ین لطافتیرام/ یپردازان سالمت روانهینظر  (287
ا یم، دکتر رویپورابراه یدکتر تق/ شگاهیم آسایزنان سالمند مق یزندگ یمعنا یو ارتقا یبر کاهش افسردگ یگروه یر معنادرمانیتاث (288

  673ص   1387ز و زمستان یی، پا8، شماره یکاربرد یفصلنامه روان شناس/    یرسول
  39ص   1388ز یی، پا3، شماره یمجله تامالت فلسف/   یهاشم قربان/ کتور فرانکلیدگاه و یاز د یزندگ یمعنا (289
  60ص   1388، خرداد 140ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/ یسیس یاکرم کارگر/  یزندگ یمعنا (290
  85ص   1388، بهار 7، شماره یفصلنامه اخالق پزشک/ الدن ترك مقدم/ یماران سرطانیب یزندگ یمعنا یابیارز  (291
  7ص   1388، خرداد 66ماهنامه معارف، شماره / یابوذر رجب/  1یزندگ یمعنا (292
  211ص   1387، بهمن 20فصلنامه گوهران، شماره / یفرزانه داور/  ینه ، خود زندگ یزندگ یمن معنا یشمس برا (293
  67 ص  1387ز یی، پا7فصلنامه مشرق موعود، شماره / منفرد یبهروز محمد/ تیشه مهدو یسم و اندیلیهی، نیزندگ یمعنا (294
، شماره یفصلنامه اخالق پزشک/ یه آزادانی، زکیالدن ترك مقدم، دکتر محمود عباس/ لسوفانیدگاه فیاز د یزندگ یدر باب معنا یتامل (295

  71ص   1387، تابستان 4
  59ص   1386، بهار و تابستان 9ن )نامه حکمت(، شماره یپژوهشنامه فلسفه د/ یزمانیرعباس علیدکتر ام/  یزندگ یمعنا یمعنا (296
ابت و یمجله د/ یعبدالرسول کشف/ یگاه آن در اخالق پزشکیمرگ و جاۀ ماران ِ در آستانیب یشناختاز رنج روان یفلسف یلیتحل (297

  45-37صص   1386، زمستان 3ران، سال هفتم، شماره یسم ایمتابول
   5ص   1386، آذر 7، شماره ییده دانایماهنامه سپ/ یزندگ یمعنا (298
   56ص   1386، آذر 28سالمت، شماره  یایمه دنماهنا/ یزندگ یمعنا   (299
ص   1386، تابستان 9، شماره ینین دیشه نویفصلنامه اند/ یآزاد بن یمهدو/ ن رمضان ید ییزاتیانسان و نقش خالق یزندگ یمعنا  (300

53  
  88ص   1386ن ی، فرورد84شه، شماره یماهنامه بازتاب اند/  ی: گفت و گو با رضا داور یزندگ یمعنا یستیچ (301
    63ص   1386ر ی، خرداد و ت35، شماره یث زندگیدوماهنامه حد/ ید هاشمیدسعیس/  یزندگ یبکس باد : معنا (302
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ص   1386ر ی، خرداد و ت35، شماره یث زندگیدوماهنامه حد/ یآمل یدمحسن موسویس/ هادر جاده یزندگ ی: معنایکوچه باغ زندگ  (303
68 

   117ص   1386ر ی، خرداد و ت35، شماره یث زندگیدوماهنامه حد/ بایشاد/ د یانرا بد یزندگ ین معنایر پوست شهر : قدر ایز  (304
   10ص   1386ر ی، خرداد و ت35، شماره یث زندگیدوماهنامه حد/ ده  یعباس پسند/  یزندگ یمواد و معنا   (305
   48ص   1386ر ی، خرداد و ت35، شماره یث زندگیدوماهنامه حد/   ید عابدیحم/ ان یدر اد یزندگ یمعنا  (306
  94ص   1386ر ی، خرداد و ت35، شماره یث زندگیدوماهنامه حد/   یاختر محقق یمهد/ معاصر یایدر دن یزندگ یمعنا (307
   39ص   1385، آذر 51ماهنامه پرسمان، شماره / یزندگ یپروردگارا ! ببخش مرا که ... / معنا (308
  10ص   1385، بهار 45، شماره یقرآن یافصلنامه پژوهش ه/    یم سجادید ابراهیس/ قرآن و معنای زندگی   (309
  16ص   1384، مهر و آبان 96ن، شماره یماهنامه کتاب ماه د/   یدا سالمیو/یزندگ یا معنایانسان و خدا    (310
   26ص   1383، مرداد 116ماهنامه زائر، شماره / نژاد   یسید محمد عیس/ یزندگ یه و معنایگر   (311
  56-43صص   1382، 73ها، شماره یفصلنامه مقاالت و بررس/   ازادهیاعظم پو/  اکر س وهاپ و یدگاه استیاز د یزندگ یمعنا (312
ه هفت آسمان، ینشر/   ین خوانساریکز ، محمدامیزابت میمز ُاکانر ، الیپام مکارول ، توماس ج/  تیها در معنو فیتنوع تعر  یابیارز    (313

 -111صص   1395، زمستان 71شماره 
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