حکمت سینوی (مشکوه النور)
شمارگان 75ـ06
6930ـ6935

مجموعه حاضر ،نمایه مقاالت منتشر شده در  4شماره دوفصلنامه حکمت سینوی دانشگاه امام صادق
پردیس خواهران از بهار و تابستان  6930لغایت پاییز و زمستان  6935در شمارگان  75الی  06همراه با تعداد و
عناوین مقاالت به تفکیک موضوعی زیر میباشد.

* درباره فلسفه4 :عنوان
* مسائل فلسفی:
 معرفت شناسی 6 :عنوان وجود شناسی 4 :عنوان انسانشناسی 7 :عنوان* الهیات فلسفی 0 :عنوان
* حکمت عملی 0 :عنوان
* منطق2 :عنوان
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درباره فلسفه
مقدمات یادگیری فلسفه ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی
سالم ،مریم؛ ش627 :75ـ640
پژوهشی در جایگاه رمز پردازی در روششناسی فلسفی ابنسینا
مرتضوی ،سید رحمان؛ ش-667 :06ـ629
تمایز فلسفه ابنسینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابنرشد
دیباجی ،سید محمد علی؛ ش7 :75ـ20
فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی
مهدی عباسزاده؛ ش45 :06ـ03

منطق
طرح حد مفهومی و جهت حکم از طرف ابوالبرکات بغدادی و نقد اندیشه ابنسینا
ذکیانی ،غالمرضا و حسین اسعدی؛ ش06 :73ـ54
معانی دوگانه ضرورت نزد ابنسینا :پاسخ به اشکالی مشهور در قیاس موجهات ارسطو
مصطفی زالی؛ ش7 :06ـ25

مسائل فلسفی
معرفت شناسی
نگاهی نو به امکان شناسایی ذات در فلسفه ابن سینا
شهیدی ،سعیده سادات ،ش56 : :06ـ57

وجودشناسی
کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی
صیدی ،محمود و احسان کردی اردکانی؛ ش45 :75ـ00
آگاهی مرتبه باالتر در فلسفه ابنسینا
سعیدیمهر ،محمد و اکرم صفرنوراله؛ ش7 :75ـ26
رابطه صور ارتسامی با آفرینش موجودات از منظر ابنسینا
ایمانپور ،منصور؛ ش57 :73ـ36
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خوانشی نو از جایگاه بحث از زمان در نمط پنجم کتاب االشارات و التنبیهات ابنسینا
حسینی ،سید احمد؛ ش40-25 :75

انسان شناسی
بررسی تطبیقی نظریه فارابی و بوعلی سینا پیرامون هدفمندی هنر و کارکرد سرگرمی ،شگفتی و لذات در آن
مفتونی ،نادیا و محمود نوری؛ ش25 :73ـ46
نقش کماالت عقلی در سعادت از نگاه ابنسینا
صادقزاده قمصری ،فاطمه؛ ش26 :75ـ46
مقایسه برهان تجرد نفس ابنسینا و غزالی
سراجیپور ،نسرین؛ ش629 :75ـ695
فرایند خویشفهمی انسان در نظر ابنسینا
رجبی ،حدیث؛ ش36 :73ـ665
تأثیر شناخت «بدن» در نفسشناسی ابنسینا (بررسی هشت مسئله از علمالنفس سینوی)
رحیم پور ،فروغ السادات و مجید یاریان؛ ش669 :75ـ622

الهیات فلسفی
بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی
عباسزاده ،مهدی؛ ش56 :75ـ662
معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابنسینا و شیخ احسائی
هدایت افزا ،محمود و حسن قنبری؛ ش55 :75ـ660
غرض الهی از دید ابنسینا و مقایسه آن با نظر متکلمان
کهندانی تفرشی ،مهناز؛ ش46 :75ـ06
تبیین ابنسینا از خوارق عادات
ذوالحسنی ،فرزانه؛ ش06 :75ـ56
حقیقت وحی رسالی از دیدگاه ابنسینا و مقایسه آن با آموزههای قرآنی
محمودکالیه ،زهرا ؛ ش46 :73ـ06
بررسی برهان عالمه دوانی در اثبات واجب و مواجهه آن با برهان صدیقین ابنسینا
آهسته ،محمود؛ ش627 ::06ـ697
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حکمت عملی
تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخالق با تأکید بر آرای ابنسینا
جمشیدی مهر ،فردین ،جهانگیر مسعودی و علیرضا کهنسال؛ ش665 :75ـ624
لذات و معنای زندگی از نگاه ابنسینا
عمرانیان ،سیده نرجس و امیرعباسعلیزمانی؛ ش05 :75ـ50
مبانی ،روشها و مؤلفههای فلسفه سیاسی ابنسینا
یاری ،حسن علی؛ ش663 :73ـ625
جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی ،ابنسینا و خواجه نصیر
بخشی ،منصوره ،مجید صادقی حسنآبادی و سید مهدی امامی جمعه؛ ش7 :73ـ20
حکمت عملی در فلسفه سینوی؛ جایگاه ،مبادی و علل کم رنگی آن
بدرخانی ،غالمرضا و محمد رضا اسدی؛ ش23 :06ـ47
معرفتشناسی حسن و قبح از منظر ابنسینا
مسعودی ،جهانگیر و رفیده قاضیخانی؛ ش55 :06ـ669

