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کتابها

 )1تنوع دینی /دیوید بیسینگر /ترجمۀ مهدی اخوان ( ازمجموعۀ مدخلهای دانشنامۀ فلسفۀ ُ
استنفرد)  /ققنوس
 )2تعارض دعاوی ادیان /عبدالرحیم سلیمانی /دانشگاه مفید
 )3صراطهای مستقیم (مجموعه مقاالت)؛ سروش و دیگران ،صراط.
 )4مباحث پلورالیسم دینی؛ جان هیک ،عبدالرحیم گواهی ،نشر علم.
 )5رویکردهای مختلف به پلورالیسم دینی؛ گلین ریچاردز ،ترجمه رضا گندمی و احمدرضا مفتاح ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
 )6پلورالیسم دینی( دین ،حقیقت ،کثرت)؛ هادی صادقی ،انجمن معارف.
 )7اسالم و کثرتگرایی دینی؛ محمد لگنهاوسن ،ترجمه نرجس جواندل،طه.
 )8صراط مستقیم؛ (ویرایش جدید) عباس نیکزاد ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 )9پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین؛ سید حسن حسینی ،سروش.
 )10پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم ،علی اسالمی،بوستان کتاب.
 )11ساحتهای معنوی در ادیان جهان-نشانه راه-؛هانس کونگ ،ترجمه حسن قنبری،دانشگاه ادیان و مذاهب.
 )12کندوکاوی در سویههای پلورالیسم؛ محمدحسن قدردان قراملکی ،کانون اندیشه جوان.
 )13پلورالیسم تحویلی؛ علیرضا قائمینیا ،دارالصادقین.
 )14نگاه یهودیت به ادیان دیگر /رضا گندمی نصرآیادی /دانشگاه ادیان و مذاهب
ُ )15بعد پنجم ،کاوشی در قلمرو معنوی ؛ جان هیک ، ،ترجمه بهزاد سالکی ،قصیده سرا.
 )16مسیحیت و ادیان جهان؛ آرنولد توینبی،ترجمه حسین توفیقی ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
 )17درآمدی کوتاه بر گناه و رستگاری در ادیان جهان /هارولد کاور /ترجمۀ علی بورونی /دفتر تبلیغات اسالمه شعبه اصفهان.1396/
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ُجنگ ها/مجموعهها/مقاالت
 )1مهرنامه؛ شماره  (21به مناسبت درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
 )2مدرسه (به مناسبت حضور هیک در ایران)؛ شماره دوم ،پاییز .1384
 )3اخبار ادیان؛ به مناسبت حضور هیک در ایران ،اسفند .1383
 )4زمانه( ،به مناسبت درگذشت هیک) ش 25و 26خرداد و تیر.1391،
 )5کتاب نقد (ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ ش1376 .4
 )6کتاب ماه دین ( پروندۀ جان هیک) ،ش 199و  200اردیبهشت و خرداد 1393
 )7فرضیه کثرتگرا( ترجمه فصل چهاردهم از کتاب تفسیری از دین هیک)؛ ترجمه بهزاد سالکی ،مهرنامه ،شماره  (21به مناسبت درگذشت
هیک)،اردیبهشت .1391
 )8کثرتگرایي دیني؛ جان هیك ،مترجم مهدي اخوان ،ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،134آبان و آذر  1387ص .78
« )9بررسی تحلیلی نسبت زبان و امر متعالی در مسئلۀ تنوع دینی» ،جستارهای فلسفۀ دین ،بهار و تابستان .1395
 )10جان هیك  ،گذر از کثرت تجربه دیني به کثرت گرایي دیني؛ مهدي اخوان  ،فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،48پاییز و زمستان 1386
ص .232
 )11رویکردهای موالنا به سنتها ی دینی /مصطفی ملکیان /کتاب ماه دین/شمارۀ  /134آبان و آذر .1387
” )12هیك ،واقعگرای انتقادي ،ناواقعگراي ارجاعي“ مهدی اخوان ،زمانه ،ش 25و 25خرداد و تیر.1391
” )13کثرتگرایی دینی جان هیک و نظریۀ ارجاع“ ،مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای فلسفۀ دین ،پاییز .1392
” )14دفاعی از انحصارگرایی دینی“؛ الوین پلنتینجا ،ترجمه احمد نراقی ،در کتاب صراطهای مستقیم ،سروش .صراط.
” )15دفاعیهای معرفتشناختی از انحصارگرایی دینی“؛ (ترجمه فصلی از کتاب  )Warraned Christian Beliefالوین پلنتینگا،
ترجمه سیدحسین عظیمیدخت ،قبسات،ش.37
 )16پلنتینگا ،کثرتگرایی و باور دینی ّ
موجه ،دیدید بازینجر ،ترجمۀ مهدی اخوان ،کتاب ماه دین ،شماره194آذر.1392
 [ )17پلنتینگا ]،کثرتگرایی و کارکرد درست ،جیمز کلی کالرک ،ترجمۀ مهدی اخوان،کتاب ماه دین ،شماره194آذر.1392
 )18مدخل کثرتگرایی دینی در دائره المعارف فلسفه ،جان هیک ،ترجمۀ نیلوفر نمیرانیان ،کتاب ماه دین ،ش200خرداد .1393
 )19گزارش کتاب تفسیری از دین ،چستر گیلیس ،ترجمۀ معصومه نظری ،کتاب ماه دین ،ش200خرداد .1393
 )20کثرتگرایی دینی و و حدت متعالی ادیان ،روالند پیچ ،ترجمۀ علیرضا هدائی ،کتاب ماه دین ،ش200خرداد .1393
 )21دربارۀ جان هیک ( زندگی و آثار جان هیک) ،سعید پاشائی ،کتاب ماه دین ،ش199خرداد .1393
)22نور یکی است و چراغها متفاوت ،جان هیک ،هاشم قربانی ،کتاب ماه دین ،ش199خرداد .1393
 )23نردبانهای آسمان؛ سید امیر اکرمی ،کیان شماره .40
 )24میزگرد پلورالیسم دینی؛ شبستری ،احمد و محمود صدری و فرهادپور ،کیان ش .28
 )25دینداری و صراط مستقیم :نقدی بر پلورالیسم بروندینی و دروندینی /مثبت و منفی؛ علیرضا قائمی نیا ،کیان،ش .38
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 )26صراطهای مستقیمتر؛ سید مجتبی شبیری ،کیان،ش .38
 )27پلورالیسم دینی در ترازوی معرفتشناسی؛جان هیک ،ترجمه سروش ،در کتاب صراطهای مستقیم ،سروش .صراط.
 )28اندر باب هیک؛ الوین پلنتینجا ،ترجمه نراقی ،درکتاب صراطهای مستقیم ،سروش .صراط.
)29معرفتشناسی اصالح شده و کثرتگرایی دینی هیک؛ دیوید بازینجر ،ترجمه ابراهیم سلطانی ،درکتاب صراطهای مستقیم ،سروش.
صراط.
 )30ادیان و مفهوم ذات غایی؛ گفتوگوی جان هیك و سیدحسین نصر ،ترجمه احمد رضا جلیلی ،مجله معرفت ،ش .23
 )31نگاهي به تعامل اسالم و کثرتگرایي دینی؛ جان هیك ،مترجم :مسعود سعادتمند ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،88مرداد 1386
ص .66
 )32بررسي و نقد مباني فلسفي کثرتگرایي جان هیك؛ محمدکاظم رضازاده جودي ،مجله نامه مفید ،شماره  ،74آبان  1388ص .17
 )33چرا و چگونه به پلورالیزم رسیدم؟ (گفت و شنودي کوتاه با جان هیك ،نظریه پرداز کثرتگرایي دینی)؛ دو ماهنامه اخبار ادیان،
شماره  ،12اسفند  83و فروردین  1384ص 42
 )34نظریههاي کثرتگرایي دیني؛ جان هیك ،مترجم :مسعود فریامنش ،دو ماهنامه اخبار ادیان ،شماره  ،7اردیبهشت  1383ص 86
 )35چراغها متفاوت اما نور یکی است؛ جان هیک ،ترجمه مسعود خیرخواه ،اخبار ادیان،ش  12اسفند .1383
 )36چراغها مختلفاند ،ولي نور واحد است؛ جان هیك  ،مترجم :الهام روشنروان ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،60اسفند - 1383
فروردین  1384ص 20
 )37سفر به تهران (گزارش هیک از سفرش به تهران)؛ ترجمه رضا خجسته رحیمی ،مدرسۀ شماره دوم ،پاییز .1384
 )38جان هیک و ناواقعگرایی دینی؛ سید امیر اکرمی ،،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )39نگاهي به نظریۀ پلورالیسم دیني هیك؛ ویلیم رو ،برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص .58
 )40صورتی بر بیصورتی ،گفتگوی هیک و سروش ،ترجمه توکلیان و دباغ ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )41فلسفۀ ادیان جهان به روایت جان هیک؛ پیتر بایرن ،ترجمه حمیدرضا نمازی ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )42فیلسوف پلورالیست (تصویری از زندگی ،آثار و اندیشههای جان هیک)؛سعید عدالتنژاد ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )43واقعیت غایی و کثرتگرایی دینی؛ مصاحبه با جان هیک،ترجمه هومن پناهنده ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )44زندگی که کردهام زندگی که خواهم کرد (زندگینامه مختصر جان هیک)؛ سید امیر اکرمی ،مهرنامه شماره  (21به مناسبت
درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
 )45نقد فلسفه دیني «وین رایت» بر کثرت گرایي دیني هیک؛ و  .ج  .وین رایت ،برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص .62
 )46بررسی انتقادی فرضیۀ پلورالیسم دینی جان هیک؛ استیو ریچارد ،ترجمه حیدر شادی ،مجله حوزه و دانشگاه،ش.27
 )47تفکر سیار و نگاه واقعگرایانه(گفتوگو با سیدامیر اکرمی) ،مهرنامه شماره  (21به مناسبت درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
 )48سیاست اخالقی کثرتگروانه( در باب اهمیت اخالقی-سیاسی جان هیک)؛ محمد مهدی مجاهدی ،مهرنامه شماره  (21به
مناسبت درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
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 )49نیازمند پلورالیسم هستیم تا اهل مدارا شویم(جان هیک و روشنفکری دینی در ایران)؛ گفتوگو با سروش دباغ ،مهرنامه شماره
 (21به مناسبت درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
ً
 )50باید همه ادیان را پذیرفت یا اصال دین را نپذیرفت( وحدت متعالی ادیان ،پلورالیسم دینی و جان هیک در گفتگو با سید حسین
نصر) ،مهرنامه شماره  (21به مناسبت درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
 )51مباني و ادله فکري و فلسفي کثرت گرایي؛ حسن کامران  ،ماهنامه معرفت ،شماره  ،54خرداد  1381ص .16
 )52نظریة کثرتگرایانة جان هیك در بوتة نقد؛ رضا اکبري ،قبسات،ش.37
 )53وحدت متعالي ادیان؛علیرضا قائمي نیا ،قبسات،ش.37
 )54کثرتگرایي دیني؛ کیث .اي .یاندل ،مترجم :حسن رضایي خاوري ،مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،شماره  ،3بهار
 1381ص .171
 )55بررسي انتقادي مدل پلورالیسم دیني جان هیك ؛ امیر عباس علیزماني  ،مرجان نوري  ،فلسفه و کالم اسالمي  ،سال چهل و دوم،
شماره  ،1پاییز و زمستان  1388ص 85
” )56کثرتگرایي دیني“ در بوته نقد؛ سید مرتضي حسیني شاهرود ،مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،شماره  ،3بهار 1381
ص .191
 )57کثرت گرایي در بوته نقد؛ حسن کامران  ،ماهنامه معرفت ،شماره  ،53اردیبهشت  1381ص .113
 )58پلورالیزم (کثرتگرایي) دیني؛ محمد تقي جعفري ،فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،8تابستان و پاییز  1375ص 14
 )59ابهامات مفهوم شناختي پلورالیسم دیني جان هیك ؛ علي اکبر رشاد ،قبسات ،شماره  ،64تابستان .1391
 )60پلورالیسم دیني و معرفتي؛ دوماهنامه آفاق مهر ،شماره  ،50خرداد و تیر  1391ص .38
 )61اسالم و پلورالیسم؛ اصغر علي انجینیر ،دوماهنامه تبیان ،شماره  ،80دي  1390ص .10
 )62نجاتبخشي یا پلورالیسم دیني؛ هفته نامه پنجره ،شماره  ،128شنبه ششم اسفند  1390ص .64
 )63بررسي و نقد نظریه تکثر فهم پیامبران؛ محمدحسن موحدي ساوجی ،فصلنامه پژوهش هاي فلسفي  -کالمي ،شماره  ،42زمستان
 1388ص .203
 )64احترام آري ،تسامح خیر  /تاملي در کتاب جدید طارق رمضان  :در جستجوي معنا  ،توسعه ي فلسفه پلورالیسم؛کتاب ماه دین،
شماره  ،157آبان  1389ص .36
 )65مقایسۀ دیدگاه جان هیك و سیدحسین نصر در باب کثرتگرایي دیني؛ محمد محمدرضایي ،طاهر کریمزاده ،الهیات تطبیقي،
شماره  ،2تابستان  1389ص .19
 )66رویکردي انتقادي به پلورالیسم از منظر عالمه طباطبایي؛ ولي الله عباسي ،دو هفته نامه پگاه حوزه ،شماره  ،291آبان  1389ص
.12
 )67مغالطه در صراطهاي مستقیم؛ کاظم ابشی ،فصلنامه کتاب نقد ،شماره  ،49زمستان  1387ص .175
 )68پلورالیسم؛ محمود فائزي ،فصلنامه کالم اسالمي ،شماره  ،74تابستان  1389ص 75
 )69ادیان الهي و پلورالیسم دیني؛ محمد جعفری ،ماهنامه سما ،شماره  ،188تیر  1389ص .8
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)70پلورالیسم دیني و نقش ساختاري تجربه دیني؛ محمود فائزي ،فصلنامه کالم اسالمي ،شماره  ،73بهار  1389ص .135
 )71پلورالیسم دیني آري یا خیر؟ با بررسي ضرورت دین اسالم و بعثت انبیاء ،حامد جمالي  ،فصلنامه فروغ وحدت ،شماره  ،19بهار
 1389ص .31
 )72ابن عربي و پلورالیسم دیني ؛ ولي الله عباسي  ،سعید رحیمیان  ،قبسات ،شماره  ،54زمستان  1388ص113.
 )73موالنا و تکثرگرایي دیني؛ علي اکبر رشاد ،مجله حکمت و فلسفه ،شماره  ،1پاییز  1388ص 46
 )74مولوي و پلورالیسم دیني؛ احمدرضا بسیج  ،ماهنامه کیهان فرهنگي ،شماره  ،233اسفند  1384ص 45
ُ
 )75خدعه با موالنا؛ قادر فاضلی ،کتاب نقد( و یژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )76وحدت ادیان و کثرت گرایي دیني از نظر حافظ و ابن فارض؛ محمدرضا نصراصفهاني  ،مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده
ادبیات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،شماره  ،38پاییز  1383صص 144-109
 )77پلورالیسم دیني و عصر ظهور؛ حسن پناهي آزاد مشرق موعود ،شماره  ،8زمستان  1387ص .87
 )78پلورالیسم دیني؛ فصلنامه کتاب نقد ،شماره  ،46بهار  1387ص .233
 )79پلورالیسم نجات در اندیشه اسالمي؛ مهدي عزیزان ماهنامه معرفت ،شماره  ،121دي  1386ص 13
 )80نقد و بررسي پلورالیسم دیني؛ احمدرضا بسیج؛ فصلنامه ادبیات و علوم انساني دانشگاه شهرکرد ،شماره  ،5بهار و تابستان 1386
ص .45
 )81پاسخ به کثرت گرایي دیني و انحصارگرایي مسیحی؛ علي کربالیي پازوکي ،فصلنامه آینه معرفت ،شماره  ،8تابستان  1385ص
.25
 )82اسالم و پلورالیسم ,ماهنامه پرسمان ،شماره  ،52دي  1385ص .28
 )83پلورالیسم دیني از مسئلهنما تا مسئله؛ زینب برخورداری ،مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،شماره  ،18زمستان 1384
ص 153
 )84پلورالیسم نجات در اندیشه اسالمي؛ مهدي عزیزان ،فصلنامه کالم اسالمي ،شماره  ،57بهار  1385ص .136
 )85پلورالیسم دیني و اسالم؛ جان هیك ،مترجم :محمد محمدرضایي ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص 39
 )86مسیحیت دیني همچون دیگر ادیان؟ ( پیش فرض هاي فلسفي تکثر گرایي دیني) ؛جان هیك  ،مترجم :علي صباغي ،ماهنامه
بازتاب اندیشه ،شماره  ،65شهریور  1384ص 84
 )87مباحثه با جان هیك؛ علي اکبر رشاد  ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص 27
 )88فرایند ظهور و بسط نظریه پلورالیستي جان هیك و تهافت هاي آن؛ عبدالحسین خسروپناه قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص
121
 )89نقد مدعیات قرآني پلورالیسم دیني؛ محمدحسن قدردان قراملکي ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص .137
 )90نگاهی دروندینی به پلورالیزم دینی؛ عبدالحسین خسروپناه ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )91پلورالیسم دیني و قرآن؛ محمدجواد ارسطا  ،قبسات ،شماره  ،23تابستان  1381ص .4
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)92نقد و بررسي پلورالیسم حقانیت از نگاه قرآن کریم ؛محمدمهدي گرجیان ،ایلقار اسماعیل زاده  ،فصلنامه طلوع نور ،شماره ،34
زمستان  1389ص .69
 )93قرآن کر یم و کثرتگرایي دیني؛ محمد بیدهندي  ،ابوذر نوروزي ،پژوهشهاي میان رشته اي قرآن کریم ،شماره  ،3تابستان  1388ص
.41
 )94پلورالیزم دیني ناسازگار با قرآن؛ محمدحسن قدردان قراملکی ،فصلنامه مطالعات تفسیري ،شماره  ،3پاییز  1389ص .53
 )95بررسي پلورالیسم نجات از نگاه قرآن؛ ایلقار اسماعیل زاده  ،فصلنامه بینات ،شماره  ،69بهار  1390ص .20
 )96پلورالیسم دیني  :نقد  ،راه حل؛ محمد محمدرضایی ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص .55
 )97استدالل تجربه دیني بر وجود خدا و پلورالیسم دیني؛ محمد محمدرضایی ،فصلنامه فلسفه دین ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 1384
ص .77
 )98مباني پلورالیسم دیني (رابطه تجربه دیني و پلورالیسم)؛ محمد محمدرضایی ،فصلنامه فلسفه دین ،سال اول ،شماره  ،1بهار 1384
ص
 )99پلورالیسم کنکاشي در تکثرگرایي دیني؛ حمیدرضا فهیمي تبار  ،فصلنامه رسانه دانشگاه ،شماره  ،25تابستان و پاییز  1383ص 28
 )100نقد ز یستن در جهان کثرت باور (پلورالیسم یا کثرتگرایي روز) ؛ فرشاد نصرتي ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،56آبان و آذر
 1383ص 45
 )101اسالم و پلورالیسم در کانادا؛ داوود همداني ،ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگي ،شماره  ،11آبان  1383ص .23
 )102نقد مباني معرفتشناختي پلورالیسم دیني جان هیك؛ ولي اله عباسي  ،مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،شماره ،12
تابستان  1383ص 57
 )103شیوههاي پلورالیسم دیني در روند جهاني شدن؛ پروفسور ال ریس ،مترجم :فائزه ارکان ،ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگي،
شماره  ،7اسفند  1382ص 14
 )104پلورالیسم و وحي از منظر صدرالمتالهین و پل تیلیش؛ اعالء توراني ،فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره  ،25پاییز  1380ص 45
 )105توحید مسیحي در نگاهي از منظر پلورالیسم دیني جان هیك  ،برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص 49
 )106پلورالیسم؛ برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص .156
 )107پلورالیسم معرفتي؛ در مصاحبه با دکتر محمد لگنهاوسن قبسات ،شماره  ،18بهار  1380ص .11
 )108پلورالیزم دیني یا پلورالیزم در دین؛ عبدالله محمدي ،عبدالحسین خسروپناه ،فصلنامه اندیشه نوین دیني ،شماره  ،22پاییز  1389ص
.1
 )109بررسي و نقد کثرتگرایي دیني به روایت سید حسین نصر ؛ محمد محمدرضایي  ،طاهر کریم زاده ،پژوهشنامه فلسفه دین  ،شماره
 ،15بهار و تابستان  1389ص .127
 )110سکوالریزه شدن :دین و کثرت گرایي؛ حسین هوشمند ،دو ماهنامه چشم انداز ایران ،شماره  ،61اردیبهشت و خرداد 1389ص 88
« )111راه چنین است و دیگر نیست» نقد امکان بازشناسي رویکرد کثرتگرایانه دیني در تعالیم جیني و بودایي زرواني ؛ موسي پور
فصلنامه فلسفه و کالم ،شماره  ،83پاییز و زمستان  1388ص 69
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 )112طرح سنجش تاثیر کثرتگرایي بر سکوالر شدن افراد با تحصیالت عالیه؛ مجید کافي ،دو فصلنامه اسالم و علوم اجتماعي ،شماره
 ،2پاییز و زمستان  1388ص 49
 )113تنوع و کثرتگرایي فرهنگي ،دیني؛ علي اصغر میرجعفري مطالعات فرهنگ  -ارتباطات ،شماره  ،8زمستان  1388ص 173
 )114مفهوم نبوت را خراب نکنیم؛ گفتوگو با محمد لگنهاوزن ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )115مدارا بدون شک؛ سیدیحیی یثربی کتاب نقد ( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )116زمینههای عقیدتی و اجتماعی پلورالیزم؛ حمید پارسانیا کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )117طرح مسأله قرائتی شفاف از پلورالیزم دینی؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )118لوازم فلسفی -کالمی پلورالیزم دینی؛ علیاکبر رشاد کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )119صراطهای نامستقیم؛ غالمرضا مصباحی کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )120کالبدشکافی پلورالیزم دینی؛ علی ربانی گلپایگانی ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )121کافر مسلمان و مسلمان کافر؛ محمدحسن قدردان قراملکی ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )122چهارده استدالل مخدوش به نفع تساوی ادیان؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )123گزاره اول «استاد مصباح یزدی و پلورالیزم دینی»؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )124گزاره دوم «استاد عالمه جعفری و پلورالیزم دینی»؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )125گزاره سوم «استاد جوادی آملی و پلورالیزم دینی»؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )126نگاهي به رابطه احکام اسالم با ادیان دیگر ؛علي گالیري ،ماهنامه رواق هنر و اندیشه ،شماره  ،40فروردین  1384ص 81
 )127کثرتگرایي :خودکامگي آزادي؛سوزي گابلیك،مترجم :امید نیك فرجام ،فصلنامه حرفه  :هنرمند ،شماره  ،9پاییز 1383ص 166
 )128وحدت ادیان و کثرت گرایي دیني از نظر حافظ و ابن فارض؛ محمدرضا نصراصفهانی ،مطالعات و پژوهشهاي دانشکده ادبیات و
علوم انساني دانشگاه اصفهان ،شماره  ،38پاییز  1383صص 144-109
 )129از کثرت گرایي تا جهان شمولي معرفت ؛ احد فرامرز قراملکی ،فصلنامه مقاالت و بررسیها ،شماره  1383 ،76صص .67-53
 )130درآمدي تحلیلي بر روش شناسي گفت و گوي ادیان؛ سید مجید ظهیري ،دو ماهنامه اندیشه حوزه ،شماره  ،46خرداد و تیر 1383
ص4
 )131مساله رستگاري و نجات پیروان ادیان از دیدگاه جان هیك ،عالمه طباطبایي و استاد مطهري؛ علي کربالیي پازوکي ،فصلنامه
اندیشه دیني ،شماره  ،20پاییز  1385ص .49
 )132بررسي ریشه ها و خاستگاه هاي تکثر گرایي؛ مهدي منفرد ،ماهنامه رواق هنر و اندیشه ،شماره  ،46مهر  1384ص .43
)133

حقوق بشر و کثرت گرایي دیني؛ سیدحسن امین ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،64مرداد  1384ص .43

)134کثرت گرایي در چشم انداز پسامدرن ؛ ایهاب حسن ،مترجم :محمدباقر قهرماني و هلن حقاني راد ،ماهنامه صحنه ،شماره ،39
فروردین و اردیبهشت  1384ص 19
)135نگاهی به مقاله هیک با عنوان «دین به عنوان وسیلهای ماهرانه»؛ خ-دوستدار ،اخبار ادیان،ش  12اسفند .1383
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)136سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسالمی؛ عباس یزدانی و زهرا ولینژاد ،تأمالت فلسفی دانشگاه زنجان ،ش 5
بهار .1389
)137بررسي کتاب مباني اسالمي کثرت گرایي دموکراتیك؛ محمد لگنهاوسن ،مترجم :نرجس جواندل ،ماهنامه معرفت ،شماره ،63
اسفند 1381ص .76
)138کثرتگرایي دیني در کتاب االنسان الکامل عزیزالدین نسفي ایمان زرگران * ،غالمحسین غالمحسین زاده دو فصلنامه مطالعات
عرفاني ،شماره  ،24پاییز و زمستان  1395صص -105
 )139کثرتگرایي دیني (نجات شناختي) در مثنوي مولوي جدیداالسالم قلعه نویي* ،علي وفایي مجله پژوهش هاي اعتقادي کالمي،
شماره  ،22تابستان  1395صص -125
 )140حقانیت ادیان و مسئله نجات از دیدگاه عالمه طباطبائي ،سیداحمد طباطبائي ستوده ماهنامه معرفت ،شماره  ،230بهمن 1395
ص
 )141کثرتگرایي دیني :بررسي و تحلیل تطبیقي دیدگاه مطهري و کارل رانر محمد جواد نجفي  ،جواد محمدي فصلنامه پژوهش هاي
فلسفي  -کالمي ،شماره  ،61پاییز  1393صص -121
 )142انسان کامل؛ مبناي انسان شناختي عرفاني در کثرت گرایي دینيعلیرضا کرماني ،محمد محمودي دو فصلنامه حکمت عرفاني،
شماره  ،7بهار و تابستان 1393
 )143تحلیل و بررسي پلورالیسم دیني و گوهر و صدف دین عبدالحسین خسروپناه  ،محمد کاشي زاده فصلنامه اندیشه نوین دیني ،شماره
 ،37تابستان.1393
)144کثرتگرایي دیني با رویکرد حقیقتشناختي با تکیه بر قرآن و آراء استاد مطهري محمد صافحیان پژوهشنامه معارف قرآني،
شماره  ،13تابستان 1392
 )145اسالم و کثرت گرایي دیني حسین سیاح فصلنامه محفل  ،شماره  ،4زمستان 1390
 )146قرآن کریم و کثرت گرایي دیني دکترمحمد بیدهندي  ،ابوذر نوروزي مجله پژوهشهاي میان رشته اي قرآن کریم ،سال اول ،شماره ،3
تابستان 1388

8

برخی منابع انگلیسي
Aslan. Adnan. 1998: Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The Thought of John Hick and
Seyyed Hossein Nasr. Surrey. Curzon Press..


Alston, W., 1988, “Religious Diversity and the Perceptual Knowledge of God,” Faith and Philosophy, 5:
433–448.


Arthur, C., 2000, Religious Pluralism: A Metaphorical Approach, The Davies Group Publishers.
 Ahmad, S.F. and Ahmad, S.S., 2004, God, Islam, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religious
Diversity, Ethics, and the Problem of Evil, Blue Nile Publishing, 2nd edition.
 Aijaz, I., 2016, “The Islamic Problem of Religious Diversity,” forthcoming in Religious Perspectives on
Religious Diversity, Robert McKim, (ed.), Brill.
 –––, 2015, “Islamic Conceptions of Divinity,” in The Routledge Handbook of Contemporary Philosophy of
Religion, Graham Oppy, (ed.), Routledge, pp. 114–126.
 –––, 2014, “Traditional Islamic Exclusivism: A Critique,” European Journal for the Philosophy of Religion, 6:
185–209.
 Alston, W., 1988, “Religious Diversity and the Perceptual Knowledge of God,” Faith and Philosophy, 5:
433–448.
 Anderson, P., 2011, “A Feminist Perspective,” in The Oxford Handbook of Religious Diversity, C. Meister,
(ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 405–420.
 Baker-Hytch, M., 2014, “Religious Diversity and Epistemic Luck,” International Journal for Philosophy of
Religion, 76: 171–191.
 Basinger, D., 1992, “Divine Omniscience and the Soteriological Problem of Evil: Is the Type of
Knowledge God Possesses Relevant?” Religious Studies, 28: 1–18.
 –––, 2002, Religious Diversity: A Philosophical Assessment, Burlington, VT: Ashgate Publishing Company.
 –––, 2008, “How Religious Diversity Can and Does Foster Religious Tolerance,” in Religious Tolerance
Through Epistemic Humility: Thinking With Philip Quinn,, J. Kraft and D. Basinger, (eds.), Burlington, VT:
Ashgate Publishing Company, pp. 29–42.
 –––, 2011, “Religious Diversity in Public Education,” in The Oxford Handbook of Religious Diversity, C.
Meister, (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 277–289.
 Burton, D., 2011, “A Buddhist Approach,” in The Oxford Handbook of Religious Diversity, C. Meister,
(ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 321–336.
 Byrne, P., 2011, “A Philosophical Approach to Questions about Religious Diversity,” in The Oxford
Handbook of Religious Diversity, C. Meister, (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 29–41.


9



……. 1990, Critical Note: A Religious theory of Religion. Religious Studies. 27., 121-132.



__________ . 1995, Prolegomena to Religious Pluralism. London. Macmillan.



Cheng, C., 2011, “A Chinese Religions Perspective,” in The Oxford Handbook of Religious Diversity, C.
Meister, (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 351–364.
 Christensen, D., 2007 “Epistemology of Disagreement: The Good News,” The Philosophical Review, 116:
187–217.
 –––, 2009, “Disagreement as Evidence: The Epistemology of Controversy,” Philosophy Compass, 5: 756 –
767.
 Clark, K., 1997 “Perils of Pluralism,” Faith and Philosophy, 14: 303–320.
 Craig, W., 2008, “Is Uncertainty a Sound Foundation for Religious Tolerance?” in Religious Tolerance
Through Epistemic Humility: Thinking With Philip Quinn, J. Kraft and D. Basinger, (eds.), Burlington, VT:
Ashgate Publishing Company, pp. 13–28.
 Dastmalchian, A., 2013, “The Epistemology of Religious Diversity in Contemporary Philosophy of
Religion,” Philosophy Compass, 8: 298–308.
 D'Costa G.,1986, Theology and Religious Pluralism: The Challenge of Other Religions, London: Blackwell
Publishers.
 –––, 1990, Christian Uniqueness Reconsidered: the Myth of a Pluralistic Theology of Religions, Maryknoll,
NY: Orbis Books.
 Feldman R., 2006, “Epistemological Puzzles About Disagreement,” in Epistemology Futures, R.
Hetherington, (ed.), Oxford: Oxford Press, pp. 216–236.
 Feldman R. and Warfield, T., 2010, Disagreement, Oxford: Oxford Press.
 Gellman, J., 1993, “Religious Diversity and the Epistemic Justification of Religious Belief,” Faith and
Philosophy, 10: 345–64.
 –––, 1998, “Epistemic Peer Conflict and Religious Belief: A Reply to Basinger,” Faith and Philosophy, 15:
229–235.
 –––, 2000, “In Defense of Contented Religious Exclusivism,” Religious Studies, 36: 401–417.
 Griffiths, P., 1988, “An Apology for Apologetics,” Faith and Philosophy, 5: 399–420.
 –––, 1991, An Apology for Apologetics: A Study in the Logic of Inter-religious Dialogue, Maryknoll, NY:
Orbis Books.
 –––, 2002, Problems of Religious Diversity, London: Blackwell.
 Griffin, D., (2014), “Deep Religious Pluralism,” forthcoming in The Blackwell Companion to Religious
Diversity, K. Schilbrack (ed.), Oxford: Wiley-Blackwell.


10

Hasker, W., 2008, “‘Thinner Theologies,’ in Religious Tolerance Through Epistemic Humility: Thinking
With Philip Quinn, J. Kraft and D. Basinger, (eds.), Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, pp. 85–
98.
 Heim, M., 1995, Salvation: Truth and Difference in Religion, Maryknoll, NY: Orbis Books.
 Hick, J., 1980, God Has Many Names, London: Macmillan Press, Ltd.
 –––, 1983, “On Conflicting Religious Truth-Claims,” Religious Studies, 19: 485-491.
 –––, 1984, “The Philosophy of World Religions,” Scottish Journal of Theology, 37: 229–236.
 –––, 1985, Problems of Religious Pluralism, New York: St. Martin's Press.
 –––, 1989, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, New Haven: Yale University
Press.
 –––, 1997a, “The Epistemological Challenge of Religious Pluralism,” Faith and Philosophy, 14: 277–286.
 –––, 1997b, “The Possibility of Religious Pluralism: A Reply to Gavin D'Costa,” Religious Studies, 33: 161–
166.




Hick, J., 1980, God Has Many Names, London: Macmillan Press, Ltd.



–––, 1983, “On Conflicting Religious Truth-Claims,” Religious Studies, 19: 485-491.



–––, 1984, “The Philosophy of World Religions,” Scottish Journal of Theology, 37: 229–236.



–––, 1997a, “The Epistemological Challenge of Religious Pluralism,” Faith and Philosophy, 14: 277–286.

___________ 1993Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion.New Haven Yale
University Press


___________ 1995: The Rainbow of Faiths: Critical Dialogues on Religious Pluralism(=A Cristian
Theology of Religions). London: SCM press.


___________ 1997a, "Religious pluralism" in 607-614, A Companion to Philosophy of Religion" (ed)
P.L. Ouinn and Ch. Taliaferro. Blackwell. London..


–––, 1997b, “The Possibility of Religious Pluralism: A Reply to Gavin D'Costa,” Religious Studies, 33: 161–
166.




___________ "Dialogues in the Philosophy of Religion. NewYork. Palgrave. 2001.

___________ A Note in Critical realism in www.JohnHick.org.UK. 2001.
 Himma, K., 2002, “Finding a High Road: The Moral Case for Salvific Pluralism,” International Journal for
Philosophy of Religion, 52: 1–33.


11

Kasprisin, L., 2003, “Religious Diversity, Education, and the Concept of Separation: Some Further
Questions,” in Philosophy of Education, K. Alston, (ed.), Urbana: Philosophy of Education
Society/University of Illinois Urbana-Champaign, pp. 420–422.
 Kelly T., 2005, “The Epistemic Significance of Disagreement,” in Oxford Studies in Epistemology, T.
Szabo (ed.), Oxford: Clarendon Press, pp. 167–195.
 Kim, J., 2011, Reformed Epistemology and the Problem of Religious Diversity: Proper Function, Epistemic
Disagreement, and Christian Exclusivism, Eugene, OR: Wipf & Stock Publishers.
 Kraft, J., 2006, “Philip Quinn's Contribution to the Epistemic Challenge of Religious Diversity,”
Religious Studies, 42: 453–465.
 –––, 2007, “Religious Disagreement, Externalism, and the Epistemology of Disagreement: Listening to
Our Grandmothers,” Religious Studies, 43: 417–432.
 –––, 2011, The Epistemology of Religious Disagreement: A Better Understanding, Palgrave Macmillan,
chapter 4.
 Kunzman, R., 2006, “Imaginative Engagement with Religious Diversity in the Public School
Classrooms,” Religious Education, 101(4): 516–531.
 Lackey, J., 2010, “A Justificationist View of Disagreement's Epistemic Significance,” in Social
Epistemology, A. Haddock, A. Millar & D. Pritchard (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 298–325.
 Lamptey, J., 2014, Never Wholly Other: A Muslima Theology of Religious Pluralism, Oxford: Oxford
Press.
 Legenhausen, M., 1997, “Islam and Religious Pluralism,” Al-Tawhid, 14 (3), available online.
 –––, 2005, “A Muslim's Non-Reductive Religious Pluralism,” in Islam and Global Dialogue: Religious
Pluralism and the Pursuit of Peace, Boase, R., (ed.), Surrey: Ashgate, pp. 51–75.
 –––, 2009, “On the Plurality of Religious Pluralisms,” International Journal of Hekmat, 1 (Autumn): 6–42.
 Mutahhari, S., 2006, Islam and Religious Pluralism, Stanmore: The World Federation of KSIMC.
 Meeker, K., 2003, “Exclusivism, Pluralism, and Anarchy,” in God Matters: Readings in the Philosophy of
Religion, R. Martin and C. Bernard, (eds.), New York: Longman, pp. 524–534.
 McKim, R., 2001, Religious Ambiguity and Religious Diversity, Oxford: Oxford Press.
 –––, 2008, “A Path to (and beyond) Tolerance,” in Religious Tolerance Through Epistemic Humility:
Thinking With Philip Quinn, J. Kraft and D. Basinger, (eds.), Burlington, VT: Ashgate Publishing Company,
pp. 75–84.
 –––, 2012, On Religious Diversity, Oxford: Oxford Press.
 Moser, P., 2011,, “Religious Exclusivism”, in The Oxford Handbook of Religious Diversity, C. Meister,
(ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 77–88.


12

Netland, H., 1991, Dissonant Voices: Religious Pluralism and the Question of Truth, Grand Rapids:
Eerdmans.
 Peterson, M., Hasker, W., Reichenbach, B., and Basinger, D., 2013, Reason and Religious Belief: An
Introduction to the Philosophy of Religion, New York: Oxford University Press, 5th edition.
 Plantinga, A., 1997, “Ad Hick,” Faith and Philosophy, 14: 295–298.
 –––, 2000, “Pluralism: A Defense of Religious Exclusivism,” in The Philosophical Challenge of Religious
Diversity, K. Meeker and P.Quinn (eds.), New York: Oxford University Press, pp. 172–192.
 Potter, D., 2013, “Religious Disagreement: Internal and External,” International Journal for the Philosophy
of Religion, 74: 21–31.
 Quinn, P., 2000, “Toward Thinner Theologies: Hick and Alston on Religious Diversity,” in The
Philosophical Challenge of Religious Diversity, K. Meeker and P.Quinn, (eds.), New York: Oxford
University Press, pp. 226–243.
 –––, 2001, “Religious Diversity and Religious Toleration,” International Journal for the Philosophy of
Religion, 50: 57–80.
 –––, 2002, “Epistemology in Philosophy of Religion,” in The Oxford Handbook on Epistemology, P. Moser
(ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 533–37.
 –––, 2005a, “On Religious Diversity and Tolerance,” Daedalus, Winter: 136–139.
 –––, 2005b, “Religious Diversity: Familiar Problems, Novel Opportunities,” in The Oxford Handbook of
Philosophy of Religion, W. Wainwright, (ed.), Oxford: Oxford University Press, 392–417.
 Runzo, J., 1988, “God, Commitment, and Other Faiths: Pluralism vs. Relativism,” Faith and Philosophy,
5: 343–364.
 –––, 1993, World Views and Perceiving God, New York: St. Martin's Press.
 Schellenberg, J., 2000, “Religious Experience and Religious Diversity: A Reply to Alston,” in The
Philosophical Challenge of Religious Diversity, K. Meeker and P.Quinn, (eds.), New York: Oxford
University Press, pp. 208–217.
 Senor, T. (ed.), 1995, The Rationality of Belief and the Plurality of Faith. Ithaca: Cornell University Press.
 Sharma, A., 2011, “A Hindu Perspective,” in The Oxford Handbook of Religious Diversity, C. Meister,
(ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 309–320.
 Shatz, D., 2011, “A Jewish Perspective,” in The Oxford Handbook of Religious Diversity, C. Meister, (ed.),
Oxford: Oxford University Press, pp. 365–380.
 Schilbrack, K., 2014, “Religious Pluralism: A Check-Up,” Religious Studies Review, 40: 1–7.
 Schmidt-Leukel P., (ed.), 2015, Buddhism and Religious Diversity, Routledge.
 Silver, D., 2001, “Religious Experience and the Facts of Pluralism,” International Journal for the
Philosophy of Religion, 49: 1–17.


13

Sosa, E., 2010, “The Epistemology of Disagreement,” in Social Epistemology, A. Haddock, A. Millar &
D. Pritchard (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 278–297.
 Suchocki, M., 2003, Divinity and Diversity, Nashville, Abingdon Press.
 Tracy, D., 1995, Blessed Rage of Order: The New Pluralism in Theology, Chicago: University of Chicago
Press.
 van Inwagen, P., 1996, “It is Wrong, Everywhere, Always, and for Anyone, to Believe Anything Upon
Insufficient Evidence,” in Faith, Freedom, and Rationality: Philosophy of Religion Today, J. Jordan and H.
Howard-Snyder, (eds.), Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 137–153.
 Ward, K., 1994, Religion and Revelation: A Theology of Revelation in the World's Religions, Oxford:
Clarendon Press.
 Willard, J., 2001, “Alston's Epistemology of Religious Belief and the Problem of Religious Diversity,”
Religious Studies, 37: 59–74.
 Wuthnow, R., 2005, America and the Challenge of Religious Diversity, Princeton: Princeton University
Press.
 Yandell, K., 2008, “Religious Pluralism and Epistemic Humility,” in Religious Tolerance Through
Epistemic Humility: Thinking With Philip Quinn, J. Kraft and D. Basinger, (eds.), Burlington, VT: Ashgate
Publishing Company, pp. 111–124.


14

