ٔ
نمایه سال ۱۳۹۳

ٔ
ٔ
مجله علمیـپژوهشی پژوهش ٔ
ٔ
(نامه حکمت) (شمارههای  ۲۳و )۲۴
فلسفه دین
نامه
راهنما :در زیر نمایه پدیدآورنده ،عنوان ،و موضوع را میبینید که تنظیم آنها به ترتیب
حروف الفباست .در نمایه پدیدآورنده مشخصات کامل هر مقاله درج شده است.
در نمایههای عنوان و موضوع ،مقابل عناوین و واژگان کلیدی موضوعی شماره
بازیابی قرار گرفته است که ارجاع به نمایه پدیدآورنده دارد.

ٔ
نمایه پدیدآورنده

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

اکبریان ،رضا؛ سعیدیمهر ،محمد؛ صفری ،پیمان (بهار و تابستان « .)1393تحلیل منطقی
برهان صدیقین عالمه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن» .س  ،12ش :1
.70 -۴9
باغبانزاده ،محمدرضا؛ خادمی ،عینالله (بهار و تابستان « .)1393ایمان در اندیشه
اشعری» .س  ،12ش .1۶۴ –1۴9 :1
بهشتینژاد ،میثم (بهار و تابستان «.)1393نقش دین در شكلگیری حكمت متعالیه» .س
 ،12ش .2۴ -5 :1
پورحسن ،قاسم؛ اسكندری دامنه ،حمیدرضا (پاییز و زمستان « .)1393مقایسه دیدگاه
مطهری و سوئینبرن درباره مسئله شر» .س  ،12ش .23-1 :2
پیرهادی ،محسن؛ کریمی واال ،محمدرضا (پاییز و زمستان « .)1393تبیین فلسفی کالم
الهی از نظرگاه مالصدرا» .س  ،12ش .132-109 :2
حسینی ،نصیراحمد؛ کشفی ،عبدالرسول (پاییز و زمستان « .)1393تحلیل انتقادی دیدگاه
جان شلنبرگ در باب مسئله خفای الهی» .س  ،12ش .157-133 :2
خدری ،غالمحسین (پاییز و زمستان « .)1392رابطه اخالق و دین در اخالق فضیلت با تكیه
بر نظرات اخالقی عالمه طباطبایی» .س  ،12ش .72-51 :2
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.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15
.16

سروریان ،حمیدرضا؛ بنیانی ،محمد (پاییز و زمستان « .)1393شكلگیری و تطور نظریه
عوض در رهیافت کالمی» .س  12ش .90–73 :2
سنایی ،علی؛ شامحمدی ،رستم (بهار و تابستان « .)1393تحلیل انتقادی نظریه لین رادر
بیكر در تبیین رستاخیز با رویكرد اجمالی به حكمت متعالیه» .س  ،12ش .1۴8 - 127 :1
شهریاری ،شیما؛ جوادی ،محسن (پاییز و زمستان « .)1393نظریه انگیزش الهی زاگزبسكی
درباره نسبت دین و اخالق» .س  ،12ش .۴9-25 :2
عباسی حسینآبادی ،حسن (پاییز و زمستان « .)1393معناشناسی اوصاف الهی در اندیشه
عالمه حلی و توماس آ کوئینی» .س  ،12ش .107-91 :2
معینالدینی ،نعیمه؛ نصیری ،علیاکبر (بهار و تابستان « .)1393علم قبل از ایجاد خداوند
به اشیاء؛ برتری دیدگاه علم بال معلوم بر نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» .س ،12
ش .188–1۶5 :1
مقربی ،نواب؛ علیزمانی ،امیرعباس (بهار و تابستان « .)1393لوازم و نتایج دیدگاه متأخر
ویتگنشتاین درباره دین و باور دینی» .س  ،12ش .۴8–25 :1
منافیان ،محمد؛ حكمت ،نصرالله (بهار و تابستان « .)1393شناخت یقینی مبدأ هستی؛
بازخوانی دیدگاه میرداماد» .س  ،12ش .102–71 :1
موالیی ،میثم؛ عبداللهی ،محمدعلی (بهار و تابستان « .)1393تصور خدا و نقش آن در
معناشناسی اوصاف االهی» .س  ،12ش .12۶ -103 :1
نصری ،عبدالله( ،پاییز و زمستان « .)1393اختیار و ضرورت از دیدگاه حكمت متعالیه،
مكتب نائینی و محمدتقی جعفری» .س  ،12ش .183-159 :2

نمایۀ پدیدآورندۀ همکار
اسكندری دامنه ،حمیدرضا۴ ،
بنیانی ،محمد8 ،
جوادی ،محسن10 ،
حكمت ،نصرالله1۴ ،
خادمی ،عینالله2 ،
سعیدیمهر ،محمد1 ،
شامحمدی ،رستم9 ،

صفری ،پیمان1 ،
عبداللهی ،محمدعلی15 ،
علیزمانی ،امیرعباس13 ،
کریمی واال ،محمدرضا5 ،
کشفی ،عبدالرسول۶ ،
نصیری ،علیاکبر12 ،
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ٔ
نمایه عنوان
اختیار و ضرورت از دیدگاه حكمت متعالیه ،مكتب نائینی و محمدتقی جعفری1۶ ،
ایمان در اندیشه اشعری2 ،
تبیین فلسفی کالم الهی از نظرگاه مالصدرا5 ،
تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئله خفای الهی۶ ،
تحلیل انتقادی نظریه لین رادر بیكر در تبیین رستاخیز با رویكرد اجمالی به حكمت متعالیه9 ،
تحلیل منطقی برهان صدیقین عالمه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن1 ،
تصور خدا و نقش آن در معناشناسی اوصاف االهی15 ،
رابطه اخالق و دین در اخالق فضیلت با تكیه بر نظرات اخالقی عالمه طباطبایی7 ،
شكلگیری و تطور نظریه عوض در رهیافت کالمی8 ،
شناخت یقینی مبدأ هستی؛ بازخوانی دیدگاه میرداماد1۴ ،
علم قبل از ایجاد خداوند به اشیاء؛ برتری دیدگاه علم بال معلوم بر نظریه علم اجمالی در عین
کشف تفصیلی12 ،
لوازم و نتایج دیدگاه متأخر ویتگنشتاین درباره دین و باور دینی13 ،
معناشناسی اوصاف الهی در اندیشه عالمه حلی و توماس آ کوئینی11 ،
مقایسه دیدگاه مطهری و سوئینبرن درباره مسئله شر۴ ،
نظریه انگیزش الهی زاگزبسكی درباره نسبت دین و اخالق10 ،
نقش دین در شكلگیری حكمت متعالیه3 ،
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ٔ
نمایه موضوع
اشعری ،علیبن اسماعیل2 ،

ابوالحسن اشعری نگاه کنید به اشعر ی،
علیبن اسماعیل
اختیار نگاه کنید به اراده
اخالق

مفهوم2 ،
باور
و یتگنشتاین ،لودویگ13 ،

دین10 ،7 ،

باور دینی نگاه کنید به باور

زاگزبسكی ،لیندا ترینكائوس10 ،

برهان انی

طباطبائی ،سیدمحمدحسین7 ،
اراده (نیز نگاه کنید به جبر و اختیار)
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم،
1۶
جعفری ،محمدتقی1۶ ،
مطهری ،مرتضی1۶ ،
نائینی ،محمد حسن1۶ ،
استدالل خفا نگاه کنید به برهان خفای الهی
اسالم
حكمت متعالیه3 ،
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم،
3
اشعر ی ،علیبن اسماعیل
ایمان2 ،

میرداماد ،محمد باقر بن محمد1۴ ،
برهان خفای الهی
شلنبرگ ،جان۶ ،
برهان صدیقین
طباطبائی ،سیدمحمدحسین1 ،
برهان لمی
میرداماد ،محمد باقر بن محمد1۴ ،
برهان معقولیت ناباوری نگاه کنید به برهان
خفای الهی
بیکر ،لین رادر
رستاخیز9 ،
تكلم الهی نگاه کنید به کالم الهی
توماس آ کویناس قدیس
صفات خدا11 ،

آالم نگاه کنید به رنج

جبر و اختیار نیز نگاه کنید به اراده

اوصاف الهی نگاه کنید به صفات خدا

جعفری ،محمدتقی

اوصاف خدا نگاه کنید به صفات خدا
ایمان

اراده1۶ ،
حکمت متعالیه
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اسالم3 ،
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم،
3
حلی ،جمالالدین حسن نگاه کنید به عالمه
حلی ،حسنبن یوسف
حلی ،حسن بن یوسف نگاه کنید به عالمه
حلی ،حسنبن یوسف
خداشناسی

عدل الهی8 ،
زاگزبسکی ،لیندا ترینکائوس
اخالق10 ،
دین10 ،
نظریه انگیزش الهی10 ،
سوئینبرن ،ریچارد
خیر و شر۴ ،
عدل الهی۴ ،

طباطبائی ،سیدمحمدحسین1 ،

شر نگاه کنید به خیر و شر

فلسفه اسالمی15 ،

شلنبرگ ،جان

میرداماد ،محمد باقر بن محمد1۴ ،
خیر و شر (نیز نگاه کنید به عدل الهی)

برهان خفای الهی۶ ،
شهود

سوئینبرن ،ریچارد۴،

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم،

مطهری ،مرتضی۴ ،

3

دین

صدرا نگاه کنید به صدرالدین شیراز ی،
اخالق10 ،7 ،
زاگزبسكی ،لیندا ترینكائوس10 ،

محمد بن ابراهیم
صدرالدین شیراز ی ،محمد بن ابراهیم

طباطبائی ،سیدمحمدحسین7 ،

اراده1۶ ،

و یتگنشتاین ،لودویگ13 ،

اسالم3 ،

دین اسالم نگاه کنید به اسالم

حكمت متعالیه3 ،

رستاخیز

رستاخیز9 ،

بیكر ،لین رادر9 ،

شهود3 ،

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم،

علم خدا12 ،

9

کالم الهی5 ،

مسیحیت9 ،
رنج
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صدرالمتألهین نگاه کنید به صدرالدین
شیراز ی ،محمد بن ابراهیم
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صفات خدا

عالمه طباطبائی ،محمدحسین نگاه کنید به

توماس آ کویناس قدیس11 ،
عالمه حلی ،حسنبن یوسف11 ،

طباطبائی ،سیدمحمدحسین
علم حصولی

معنیشناسی تطبیقی15 ،11 ،
طباطبائی ،سیدمحمدحسین

علم خدا12 ،
علم حضوری

اخالق7 ،
برهان صدیقین1 ،

علم خدا12 ،
علم خدا

خداشناسی1 ،

صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم،

دین7 ،

12

فضیلت7 ،

علم حصولی12 ،
علم حضوری12 ،

طباطبایی ،محمدحسین نگاه کنید به

فلسفه اسالمی12 ،

طباطبائی ،سیدمحمدحسین
طباطبایی تبریزی ،محمدحسین نگاه کنید به
طباطبائی ،سیدمحمدحسین

مفهوم12 ،
فضیلت

عدل الهی (نیز نگاه کنید به خیر و شر)
رنج8 ،

طباطبائی ،سیدمحمدحسین7 ،
فلسفه اسالمی

سوئینبرن ،ریچارد۴ ،

علم خدا12 ،

مطهری ،مرتضی۴ ،

خداشناسی15 ،

عالمه ،حسن بن یوسف نگاه کنید به عالمه
حلی ،حسنبن یوسف
عالمه حلی ،ابومنصور حسن نگاه کنید به
عالمه حلی ،حسنبن یوسف
عالمه حلی ،جمالالدین حسن نگاه کنید به
عالمه حلی ،حسنبن یوسف
عالمه حلی ،حسنبن یوسف
صفات خدا11 ،

قرآن
کالم الهی5 ،
کالم الهی
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم،
5
قرآن5 ،
متکلمان
نظریه عوض8 ،
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متكلمان اسالمی نگاه کنید به متکلمان

مفاهیم نگاه کنید به مفهوم

متكلمان مسلمان نگاه کنید به متکلمان

مفهوم (نیز نگاه کنید به معناشناسی)

مسیحیت
رستاخیز9 ،
مطهری ،مرتضی
اراده1۶ ،
خیر و شر۴ ،
عدل الهی۴ ،
معناشناسی (نیز نگاه کنید به مفهوم)
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ایمان2 ،
علم خدا12 ،
مالصدرا نگاه کنید به صدرالدین شیراز ی،
محمد بن ابراهیم
مالصدرای شیرازی نگاه کنید به صدرالدین
شیراز ی ،محمد بن ابراهیم
میرداماد ،محمد باقر بن محمد

معناشناسی تطبیقی

برهان لمی1۴ ،

صفات خدا11 ،

برهان انی1۴ ،

صفات خدا15 ،

خداشناسی1۴ ،

