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کتب فارسی

ُ
 )1ایمان و ایمانگرایی/جان بیشاپ و ایمزبری /ترجمۀ مریم خدادادی (دانشنامه فلسفه استنفرد) /ققنوس .1394
 )2ایمان چیست؟ /آنتونی کنی /ترجمه اعظم پویا /هرمس.
 )3ایمان و عقل/پلنتینگا و ولترستروف/ترجمۀ بهناز صفری /دانشگاه قم.
 )4رویکردهای معاصر در معرفتشناسی دینی (مجموعه مقاالت) /داگالس گایوت و برندن اسویتمن /ترجمۀ هاشم مروارید /نشر نی/
.1396
 )5عقالنیت ایمان [تز دکتری]  /هادی صادقی /طه.
 )6بازگشت به عقل؛ نقد بینهجویی /کلی جیمز کالرک  /ترجمۀ مهدی فرجی پاک و نعیمه پورمحمدی /انتشارات علمی و فرهنگی
 )7ایمان و تعقل (درسگفتارهای مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم)  /مصطفی ملکیان/
 )8نظریۀ ایمان در عرصۀ کالم و قرآن/محسن جوادی /نشر معارف.
 )9ایمانگروی/رضا اکبری /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 )10ترس و لرز /کییرکگور /ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان /نشر نی
 )11مجلۀ نقد و نظر شمارۀ  25و  26و 27و  : 28ویژۀ دین و عقالنیت.
 )12مجلۀ پژوهشهای فلسفی کالمی دانشگاه قم (ویژۀ پلنتینگا) ،شمارۀ  11و  ،12بهار و تابستان .1381
 )13مجلۀ کیان (ش  )52بحران ایمان
 )14بی دلیلی باور (در باب در باب یقین ویتگنشتاین) [تز دکتری] /مینو حجت /هرمس
 )15عقالنیت و باوردینی از دیدگاه آلوین پلنتینگا /محمد علی مبینی /مؤسسه امام خمینی.
 )16آیا ایمان به خدا عقالنی است؟ [بررسی آراء پلنتینگا] /نرگس نظر نژاد /انتشارات دانشگاه الزهرا.
 )17معرفتشناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا  /حسین عظیمیدخت /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 )18تجربۀ دینی و چرخش هرمنوتیکی (بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون) /بابک عباسی /هرمس
 )19رساله دینشناخت؛ مدلی در تحلیلی ایمان ابراهیمی /آرش نراقی /طرح نو .1378/
 )20عقل و دل /ویلیام وین رایت /ترجمه محمدعلی شهاب /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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 )21توجیه باور ،آری یا نه؟ بررسی آرای ویلیام ُ
آلستن /محمدعلی مبینی /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 )22کرکگور و ایمانگروی /خلیل پوستینی /انتشارات دانشگاه امام صادق.
 )23عقل و ایمان از دیدگاه کرکگور /یحیی نصرتی و محسن رحیمی غازانی /پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1395 /
 )24درآمدی بر معرفتشناسی دینی و معاصر /محمد تقی فعالی /نشر معارف.
 )25ایمان دینی در اسالم و مسیحیت /محمد تقی فعالی.
 )26نقد برهانناپذیری وجود خدا /عسکری سلیمانی /بوستان کتاب.
 )27دریای ایمان /دان کیوپیت /ترجمۀ حسن کامشاد /طرح نو.
 )28جستارهایی دربارۀ عقالنیت/جوزف پیفل و دیگران /گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی /انتشارات ترجمان علوم انسانی
 )29عقالنیت باور دینی در معرفتشناسیهای برونگرا /محمدعلی مبنینی /سمت
 )30عقل و عقل عقل /شوان  /ترجمۀ بابک عالیخانی /انتشارات هرمس
ِ
 )31واپسین گام ایمان /جان کپیوتو و جیانی واتیمو /ترجمه و توضیحات مرضیه سلیمانی /نشر علم
 )32دیالکتیک سکوالرسازی درباره عقل و دین :گفتگوی کاردینال یوزف راتزینگر (پاپ بندیکت شانزدهم) و یورگن هابرماس /یوزف
راتزینگر ،یورگن هابرماس/ویرایش :فلورین شولر/ترجمه :سجاد دهقانزاده /نشر پارسه.1395/
 )33سه آستانهنشین (پاسکال ،کیرکگور ،سیمون وی) /دایا جینسین الن /ترجمۀ رضا رضایی/نی .1389
 )34رؤیای خلوص؛ بازخوانی مکتب تفکیک ،مؤسسه بوستان کتاب( 1387٫ ،چاپ دوم )1390
 )35کتاب ماه دین  /پروندۀ ویژه پلنتینگا /شمارۀ  194و  195آذر و دی 1392
 )36فضایل ذهن؛ تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخالقی معرفت /لیندا زاگزبسکی /ترجمۀ امیرحسین خداپرست /انتشارات
کرگدن.1396/
 )37الحاد جدید /علی شهبازی /نشر نگاه معاصر.1399 /
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مقاالت فارسی
 )38آیا اعتقاد دینی معقول است  /آلستون  /ترجمه نرجس جواندل  /نقد و نظر شماره  / 26-25ص 100-82
 )39بیدلیلی باور  /نورمن مالکوم  /ترجمۀ احمدرضا جلیلی  /نقد و نظر شماره  / 26-25ص 119-101
 )40مبانی باور  /گوردن کافمن  /ترجمه سید امیر اکرمی  /نقد و نظر شماره  / 26-25ص 150-120
 )41گناه ایمانگرایی  /محمد لگنهاوسن  /ترجمه سید محمد موسوی  /نقد و نظر شماره  / 26-25ص 165-151
 )42آمیزه عقل و ایمان در آموزۀ اسالم  /علیرضا شعاعی  /نقد و نظر شماره  / 26-25ص265-240
 )43در باب ایمان و عقل و ساحتهای متمایز آنها  /جان الک  /ترجمه مصطفی ملکیان  /نقد و نظر شماره  /28-27ص 11-2
 )44دینداری معرفتشناسانۀ جان الک؛ ”عقل شمع پروردگار است“ /نیکالس ولترستورف  /ترجمه سایه میثمی  /نقد و نظر شماره
28-27
 )45ارزش باور دینی عقالنی  /ریچارد سوئینبرن  /ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند  /نقد و نظر شماره 28-27
 )46هنر خردورزی  /آنتونی کنی  /ترجمه اعظم پوریا  /نقد و نظر شماره 28-27
 )47معرفتشناسی و بارو دینی  /لوئیس پویمن  /ترجمه ایرج احمدی  /نقد و نظر شماره 28-27
 )48فصل سوم کتاب ”علم ،عقالنیت و دین“  /امیرعباس علیزمانی  /انتشارات دانشگاه قم
 )49بستر تاریخی دفاع عقالنی از دین  /اکبر قنبری  /نقد و نظر شماره 2
 )50عقلگرایی  /برنارد ویلیامز  /ترجمه محمدتقی سبحانی  /نقد و نظر شماره 2
 )51ایمانگرایی  /محمد لگنهاوسن  /تجرمه سید محمود موسوی  /نقد و نظر شماره 4-3
 )52انفسی بودن حقیقت است  /سورن کرکگور  /ترجمه مصطفی ملکیان  /نقد و نظر شماره  4-3در کتاب سیری در سپهر جان.
 )53ادله کرکگور بر ضد استدالل آفاقی در دین  /رابرت آدامز  /ترجمه مصطفی ملکیان  /نقد و نظر شماره  4-3در کتاب سیری در سپهر
جان
 )54معقولیت اعتقادات دینی (تقریری جدید از نظریۀ فطرت)  /احمد نراقی  /نقد و نظر شماره 4-3
 )55مفهوم عقل دینی  /محمدتقی فاضل  /نقد و نظر شماره 4-3
 )56ماهیت عقل و تعارض عقل با وحی  /رضا برنجکار  /نقد و نظر شماره 4-3
 )57عقلگرایی و نصگرایی در کالم اسالمی  /محمدتقی سبحانی  /نقد و نظر شماره 4-3
 )58اعتبار خرد و نسبت آن با دین  /مهدی رازی  /نقد و نظر تابستان و پاییز 1374
 )59رابطه میان فلسفه و الهیات در دوران پسامدرن  /محمد لگنهاوسن  /ترجمه غالمحسین توکلی  /نقد و نظر شماره  9زمستان 1375
 )60عقل و ایمان  /راجر تریگ  /ترجمه مرتضی قرائی  /نقد و نظر شماره  15و  16تابستان و پاییز 1377
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 )61دفاعپذیری خداباوری  /آنتونی کنی  /ترجمه اعظم پویا  /نقد و نظر شماره  18-17زمستان  1377و بهار 1378
 )62تجربه دینی و باور دینی  /آلستون  /ترجمه امیر مازیار  /نقد و نظر شماره  23و  24تابستان و پاییز 1379
 )63نگاه انتقادی معرفتشناسی اصالحشده به الهیات طبیعی  /رضا اکبری  /نقد و نظر شماره 30-29
 )64حدیث «اقوام متعمقون» مدح یا مذمت  /رضا برنجکار  /نقد و نظر شماره  31و  32پاییز و زمستان 1382
 )65ژرفنگری در حدیث امام سجاد  /عسگری سلیمانی امیری  /نقد و نظر شماره  33و  34بهار و تابستان 1383
 )66فرونگران در حدیث امام سجاد  /رضا برنجکار  /نقد و نظر شماره  33و  34بهار و تابستان 1383
 )67ژرفنگران یا فرونگران در حدیث امام سجاد /عسکری سلیمانی امیری  /نقد و نظر شماره  35و  36پاییز و زمستان 1383
 )68تعمق ،فرونگری یا فرانگری؟ /رضا برنجکار  /نقد و نظر شماره  35و  36پاییز و زمستان 1383
 )69عقالنیت در فلسفه اسالمی  /ماجد فخری  /ترجمه محمد زارع  /نقد و نظر شماره  42-41بهار و تابستان 1384
 )70رویکرد جدید ُ
آلستن به معرفتشناسی باور  /محمدعلی مبینی  /نقد و نظر شماره  46-45بهار و تابستان 1386
 )71اعتدالگرایی در معرفتشناسی معاصر و پیامدهای آن در معرفتشناسی دینی /محمدعلی مبینی /نقد و نظر شماره  50-49بهار
و تابستان 1387
 )72فخر رازی ،از عقلگرایی اعتدالی تا ایمانگرایی خردپیشه  /محمدحسین مهدوینژاد  /نقد و نظر شماره  50-49بهار و تابستان
1387
 )73وظیفهشناسی باور ،مروری بر دیدگاه ویلیام آلستون  /محمدعلی مبینی  /نقد و نظر شماره  50-49بهار و تابستان 1387
 )74آیا اعتقاد به خدا معقول است؟  /الوین پلنتینگا  /ترجمه سلطانی و نراقی  /در کتاب کالم فلسفی ص 48-11
ً
 )75آیا اعتقاد به خدا واقعا پایه است؟  /الوین پلنتینگا  /ترجمه سلطانی و نراقی  /در کتاب کالم فلسفی ص 72-49
 )76برهان شرطبندی  /حسن یوسفیان/نقد و نظر شمارۀ  29و  /30بهارو تابستان 1382ص358
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انگلیسی
)textbooks ( متون درسی



77) Penelhum, God and Scepticism: a Study in Skepticism and Fideism, (Dordrecht: Reidel, 1983), and R. H.
78) Popkin, The History of Skepticism from Erasmus to Spinoza, (Rev. ed. Berkeley: University of California
Press, 1979).
79) Helm, Paul. 1997. Faith and Understanding. Edinburgh: Edinburgh University Press.
80) Helm, Paul (ed) 1999. Faith and Reason. Oxford: Oxford University Press
81) Sessions, W. L. 1994. The Concept of Faith: a Philosophical Investigation. Ithaca: Cornell University
Press.
82) Kretzmann, N. 1990. ‘Faith Seeks, Understanding Finds’. In Thomas P. Flint, ed., Christian Philosophy.
Notre Dame: University of Notre Dame Press.
83) Swinburne, R. 1994. The Christian God. Oxford: Clarendon Press. Chs. 1-3.
84) ——. 1981. Faith and Reason. Oxford: Oxford University Press.
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86) Helm, P. 2000. Faith with Reason. Oxford: Clarendon Press.
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:متون اصلی
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Eerdmans.
ایمانگرایی
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97) Nielsen, K. 1992. ‘Wittgensteinian Fideism’. In R. Douglas Gievett, and Brendan Sweetman. eds.,
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