کتابشناسی و مقالهشناسی فارسی و انگلیسی ”کثرت و تنوع ادیان“Religious Diversity
تدوین :مهدی اخوان آخرین ویرایش :اسفندWebsite:www.makhavan.ir 99
makhavan77@gmail.com
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.
 )14وحدت متعالی ادیان /فریتیوف شوان /مترجم عبدالحریم گواهی /نشر نقد فرهنگ
 )15وحدت متعالی ادیان :بررسی و نقد نظریهی فریتیوف شوان/اکبر قربانی /نگاه معاصر.1394 /

 )16پرسمان کثرتگرایی دینی/روح الله زینلی /انتشارات آستان قدس رضوی.1393/
 )17ادیان در قرآن /عبدالرحیم سلیمانی /دانشگاه مفید.1399 /
 )18نگاه یهودیت به ادیان دیگر /رضا گندمی نصرآیادی /دانشگاه ادیان و مذاهب
ُ )19بعد پنجم ،کاوشی در قلمرو معنوی ؛ جان هیک ، ،ترجمه بهزاد سالکی ،قصیده سرا.
 )20مسیحیت و ادیان جهان؛ آرنولد توینبی،ترجمه حسین توفیقی ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
 )21درآمدی کوتاه بر گناه و رستگاری در ادیان جهان /هارولد کاور /ترجمۀ علی بورونی /دفتر تبلیغات اسالمی 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
 )8کثرتگرایی دینی؛ جان هیك ،مترجم مهدی اخوان ،ماهنامه کتاب ماه دین ،شماره  ،134آبان و آذر  1387ص .78
” )9بررسی تحلیلی نسبت زبان و امر متعالی در مسئلۀ تنوع دینی“ ،مهدی اخوان،جستارهای فلسفۀ دین ،بهار و تابستان .1395
 )10جان هیك  ،گذر از کثرت تجربه دینی به کثرتگرایی دینی؛ مهدی اخوان  ،فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،48پاییز و زمستان  1386ص
.232
 )11رویکردهای موالنا به سنتها ی دینی /مصطفی ملکیان /کتاب ماه دین/شمارۀ  /134آبان و آذر .1387
” )12هیك ،واقعگرای انتقادی ،ناواقعگرای ارجاعی“ مهدی اخوان ،زمانه ،ش 25و 25خرداد و تیر.1391
 )13مقایسۀ ترولچ و هیک پیرامون مسئلۀ درجهبندی ادیان /محمدمهدی فالح و مهدی اخوان /حکمت و فلسفه /سال  14شمارۀ  /54پائیز 97
” )14کثرتگرایی دینی جان هیک و نظریۀ ارجاع“ ،مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای فلسفۀ دین ،پاییز .1392
” )15دفاعی از انحصارگرایی دینی“؛ الوین پلنتینجا ،ترجمه احمد نراقی ،در کتاب صراطهای مستقیم ،سروش .صراط.
” )16دفاعیهای معرفتشناختی از انحصارگرایی دینی“؛ (ترجمه فصلی از کتاب  )Warraned Christian Beliefالوین پلنتینگا ،ترجمه
سیدحسین عظیمیدخت ،قبسات،ش.37

 )17پلنتینگا ،کثرتگرایی و باور دینی ّ
موجه ،دیدید بازینجر ،ترجمۀ مهدی اخوان ،کتاب ماه دین ،شماره194آذر.1392
 [ )18پلنتینگا ]،کثرتگرایی و کارکرد درست ،جیمز کلی کالرک ،ترجمۀ مهدی اخوان،کتاب ماه دین ،شماره194آذر.1392
 )19مدخل کثرتگرایی دینی در دائره المعارف فلسفه ،جان هیک ،ترجمۀ نیلوفر نمیرانیان ،کتاب ماه دین ،ش200خرداد .1393

 )20گزارش کتاب تفسیری از دین ،چستر گیلیس ،ترجمۀ معصومه نظری ،کتاب ماه دین ،ش200خرداد .1393
 )21کثرتگرایی دینی و و حدت متعالی ادیان ،روالند پیچ ،ترجمۀ علیرضا هدائی ،کتاب ماه دین ،ش200خرداد .1393
 )22دربارۀ جان هیک ( زندگی و آثار جان هیک) ،سعید پاشائی ،کتاب ماه دین ،ش199خرداد .1393
 )23نور یکی است و چراغها متفاوت ،جان هیک ،هاشم قربانی ،کتاب ماه دین ،ش199خرداد .1393
 )24نردبانهای آسمان؛ سید امیر اکرمی ،کیان شماره .40
 )25میزگرد پلورالیسم دینی؛ شبستری ،احمد و محمود صدری و فرهادپور ،کیان ش .28
 )26دینداری و صراط مستقیم :نقدی بر پلورالیسم بروندینی و دروندینی /مثبت و منفی؛ علیرضا قائمی نیا ،کیان،ش .38
 )27صراطهای مستقیمتر؛ سید مجتبی شبیری ،کیان،ش .38
 )28پلورالیسم دینی در ترازوی معرفتشناسی؛جان هیک ،ترجمه سروش ،در کتاب صراطهای مستقیم ،سروش .صراط.
 )29اندر باب هیک؛ الوین پلنتینجا ،ترجمه نراقی ،درکتاب صراطهای مستقیم ،سروش .صراط.
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 )30معرفتشناسی اصالح شده و کثرتگرایی دینی هیک؛ دیوید بازینجر ،ترجمه ابراهیم سلطانی ،درکتاب صراطهای مستقیم ،سروش.
صراط.
 )31ادیان و مفهوم ذات غایی؛ گفتوگوی جان هیك و سیدحسین نصر ،ترجمه احمد رضا جلیلی ،مجله معرفت ،ش .23
 )32نگاهی به تعامل اسالم و کثرتگرایی دینی؛ جان هیك ،مترجم :مسعود سعادتمند ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،88مرداد  1386ص
.66
 )33بررسی و نقد مبانی فلسفی کثرتگرایی جان هیك؛ محمدکاظم رضازاده جودی ،مجله نامه مفید ،شماره  ،74آبان  1388ص .17
 )34چرا و چگونه به پلورالیزم رسیدم؟ (گفت و شنودی کوتاه با جان هیك ،نظر یه پرداز کثرتگرایی دینی)؛ دو ماهنامه اخبار ادیان ،شماره
 ،12اسفند  83و فروردین  1384ص 42
 )35نظر یههای کثرتگرایی دینی؛ جان هیك ،مترجم :مسعود فریامنش ،دو ماهنامه اخبار ادیان ،شماره  ،7اردیبهشت  1383ص 86
 )36چراغها متفاوت اما نور یکی است؛ جان هیک ،ترجمه مسعود خیرخواه ،اخبار ادیان،ش  12اسفند .1383
 )37چراغها مختلفاند ،ولی نور واحد است؛ جان هیك  ،مترجم :الهام روشنروان ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،60اسفند - 1383
فروردین  1384ص 20
 )38سفر به تهران (گزارش هیک از سفرش به تهران)؛ ترجمه رضا خجسته رحیمی ،مدرسۀ شماره دوم ،پاییز .1384
 )39جان هیک و ناواقعگرایی دینی؛ سید امیر اکرمی ،،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )40نگاهی به نظر یۀ پلورالیسم دینی هیك؛ و یلیم رو ،برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص .58
 )41صورتی بر بیصورتی ،گفتگوی هیک و سروش ،ترجمه توکلیان و دباغ ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )42فلسفۀ ادیان جهان به روایت جان هیک؛ پیتر بایرن ،ترجمه حمیدرضا نمازی ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )43فیلسوف پلورالیست (تصویری از زندگی ،آثار و اندیشههای جان هیک)؛سعید عدالتنژاد ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )44واقعیت غایی و کثرتگرایی دینی؛ مصاحبه با جان هیک،ترجمه هومن پناهنده ،مدرسه شماره دوم ،پاییز .1384
 )45زندگی که کردهام زندگی که خواهم کرد (زندگینامه مختصر جان هیک)؛ سید امیر اکرمی ،مهرنامه شماره  (21به مناسبت درگذشت
هیک)،اردیبهشت .1391
 )46نقد فلسفه دینی «وین رایت» بر کثرت گرایی دینی هیک؛ و  .ج  .و ین رایت ،برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص .62
 )47بررسی انتقادی فرضیۀ پلورالیسم دینی جان هیک؛ استیو ریچارد ،ترجمه حیدر شادی ،مجله حوزه و دانشگاه،ش.27
 )48تفکر سیار و نگاه واقعگرایانه(گفتوگو با سیدامیر اکرمی) ،مهرنامه شماره  (21به مناسبت درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
 )49سیاست اخالقی کثرتگروانه( در باب اهمیت اخالقی-سیاسی جان هیک)؛ محمد مهدی مجاهدی ،مهرنامه شماره  (21به مناسبت
درگذشت هیک)،اردیبهشت .1391
 )50نیازمند 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
ً
 )51باید 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
 )52مبانی و ادله فکر ی و فلسفی کثرت گرایی؛ حسن کامران  ،ماهنامه معرفت ،شماره  ،54خرداد  1381ص .16
 )53نظر یة کثرتگرایانة جان هیك در بوتة نقد؛ رضا اکبری ،قبسات،ش.37
 )54وحدت متعالی ادیان؛علیرضا قائمی نیا ،قبسات،ش.37
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 )55کثرتگرایی دینی؛ کیث .ای .یاندل ،مترجم :حسن رضایی خاوری ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره  ،3بهار 1381
ص .171
 )56بررسی انتقادی مدل پلورالیسم دینی جان هیك ؛ امیر عباس علیزمانی  ،مرجان نوری  ،فلسفه و کالم اسالمی  ،سال چهل و دوم ،شماره ،1
پاییز و زمستان  1388ص 85
” )57کثرتگرایی دینی“ در بوته نقد؛ سید مرتضی حسینی شاهرود ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره  ،3بهار  1381ص
.191
 )58کثرت گرایی در بوته نقد؛ حسن کامران  ،ماهنامه معرفت ،شماره  ،53اردیبهشت  1381ص .113
 )59پلورالیزم (کثرتگرایی) دینی؛ محمد تقی جعفری ،فصلنامه نقد و نظر ،شماره  ،8تابستان و پاییز  1375ص 14
 )60ابهامات مفهوم شناختی پلورالیسم دینی جان هیك ؛ علی اکبر رشاد ،قبسات ،شماره  ،64تابستان .1391
 )61پلورالیسم دینی و معرفتی؛ دوماهنامه آفاق مهر ،شماره  ،50خرداد و تیر  1391ص .38
 )62اسالم و پلورالیسم؛ اصغر علی انجینیر ،دوماهنامه تبیان ،شماره  ،80دی  1390ص .10
 )63نجاتبخشی یا پلورالیسم دینی؛ هفته نامه پنجره ،شماره  ،128شنبه ششم اسفند  1390ص .64
 )64بررسی و نقد نظر یه تکثر فهم پیامبران؛ محمدحسن موحدی ساوجی ،فصلنامه پژوهش های فلسفی  -کالمی ،شماره  ،42زمستان 1388
ص .203
 )65احترام آر ی ،تسامح خیر  /تاملی در کتاب جدید طارق رمضان  :در جستجوی معنا  ،توسعه ی فلسفه پلورالیسم؛کتاب ماه دین ،شماره
 ،157آبان  1389ص .36
 )66مقایسۀ دیدگاه جان هیك و سیدحسین نصر در باب کثرتگرایی دینی؛ محمد محمدرضایی ،طاهر کریمزاده ،الهیات تطبیقی ،شماره ،2
تابستان  1389ص .19
 )67رویکردی انتقادی به پلورالیسم از منظر عالمه طباطبایی؛ ولی الله عباسی ،دو هفته نامه پگاه حوزه ،شماره  ،291آبان  1389ص .12
 )68مغالطه در صراطهای مستقیم؛ کاظم ابشی ،فصلنامه کتاب نقد ،شماره  ،49زمستان  1387ص .175
 )69پلورالیسم؛ محمود فائزی ،فصلنامه کالم اسالمی ،شماره  ،74تابستان  1389ص 75
 )70ادیان الهی و پلورالیسم دینی؛ محمد جعفری ،ماهنامه سما ،شماره  ،188تیر  1389ص .8
)71پلورالیسم دینی و نقش ساختاری تجربه دینی؛ محمود فائزی ،فصلنامه کالم اسالمی ،شماره  ،73بهار  1389ص .135
 )72پلورالیسم دینی آر ی یا خیر؟ با بررسی ضرورت دین اسالم و بعثت انبیاء ،حامد جمالی  ،فصلنامه فروغ وحدت ،شماره  ،19بهار 1389
ص .31
 )73ابن عربی و پلورالیسم دینی ؛ ولی الله عباسی  ،سعید رحیمیان  ،قبسات ،شماره  ،54زمستان  1388ص113.
 )74موالنا و تکثرگرایی دینی؛ علی اکبر رشاد ،مجله حکمت و فلسفه ،شماره  ،1پاییز  1388ص 46
 )75مولوی و پلورالیسم دینی؛ احمدرضا بسیج  ،ماهنامه کیهان فرهنگی ،شماره  ،233اسفند  1384ص 45
ُ
 )76خدعه با موالنا؛ قادر فاضلی ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )77وحدت ادیان و کثرت گرایی دینی از نظر حافظ و ابن فارض؛ محمدرضا نصراصفهانی  ،مجله مطالعات و پژوهشهای دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،شماره  ،38پاییز  1383صص 144-109
 )78پلورالیسم دینی و عصر ظهور؛ حسن پناهی آزاد مشرق موعود ،شماره  ،8زمستان  1387ص .87
 )79پلورالیسم دینی؛ فصلنامه کتاب نقد ،شماره  ،46بهار  1387ص .233
 )80پلورالیسم نجات در اندیشه اسالمی؛ مهدی عز یزان /ماهنامه معرفت ،شماره  ،121دی  1386ص 13
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 )81نقد و بررسی پلورالیسم دینی؛ احمدرضا بسیج؛ فصلنامه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد ،شماره  ،5بهار و تابستان  1386ص .45
 )82پاسخ به کثرت گرایی دینی و انحصارگرایی مسیحی؛ علی کربالیی پازوکی ،فصلنامه آینه معرفت ،شماره  ،8تابستان  1385ص .25
 )83اسالم و پلورالیسم ,ماهنامه پرسمان ،شماره  ،52دی  1385ص .28
 )84پلورالیسم دینی از مسئلهنما تا مسئله؛ زینب برخورداری ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره  ،18زمستان  1384ص
153
 )85پلورالیسم نجات در اندیشه اسالمی؛ مهدی عز یزان ،فصلنامه کالم اسالمی ،شماره  ،57بهار  1385ص .136
 )86پلورالیسم دینی و اسالم؛ جان هیك ،مترجم :محمد محمدرضایی ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص 39
 )87مسیحیت دینی همچون دیگر ادیان؟ (پیشفرضهای فلسفی تکثرگرایی دینی) ؛جان هیك ،مترجم :علی صباغی ،ماهنامه بازتاب
اندیشه ،شماره  ،65شهریور  1384ص 84
 )88مباحثه با جان هیك؛ علی اکبر رشاد  ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص 27
 )89فرایند ظهور و بسط نظر یه پلورالیستی جان هیك و تهافت های آن؛ عبدالحسین خسروپناه قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص 121
 )90نقد مدعیات قرآنی پلورالیسم دینی؛ محمدحسن قدردان قراملکی ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص .137
 )91نگاهی دروندینی به پلورالیزم دینی؛ عبدالحسین خسروپناه ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )92پلورالیسم دینی و قرآن؛ محمدجواد ارسطا  ،قبسات ،شماره  ،23تابستان  1381ص .4
 )93نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت از نگاه قرآن کر یم ؛محمدمهدی گرجیان ،ایلقار اسماعیل زاده  ،فصلنامه طلوع نور ،شماره  ،34زمستان
 1389ص .69
 )94قرآن کر یم و کثرتگرایی دینی؛ محمد بیدهندی  ،ابوذر نوروزی ،پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم ،شماره  ،3تابستان  1388ص .41
 )95پلورالیزم دینی ناسازگار با قرآن؛ محمدحسن قدردان قراملکی ،فصلنامه مطالعات تفسیری ،شماره  ،3پاییز  1389ص .53
 )96بررسی پلورالیسم نجات از نگاه قرآن؛ ایلقار اسماعیل زاده  ،فصلنامه بینات ،شماره  ،69بهار  1390ص .20
 )97پلورالیسم دینی  :نقد  ،راه حل؛ محمد محمدرضایی ،قبسات ،شماره  ،37پاییز  1384ص .55
 )98استدالل تجربه دینی بر وجود خدا و پلورالیسم دینی؛ محمد محمدرضایی ،فصلنامه فلسفه دین ،سال اول ،شماره  ،2تابستان  1384ص
.77
 )99مبانی پلورالیسم دینی (رابطه تجربه دینی و پلورالیسم)؛ محمد محمدرضایی ،فصلنامه فلسفه دین ،سال اول ،شماره  ،1بهار  1384ص
 )100پلورالیسم کنکاشی در تکثرگرایی دینی؛ حمیدرضا فهیمی تبار  ،فصلنامه رسانه دانشگاه ،شماره  ،25تابستان و پاییز  1383ص 28
 )101نقد ز یستن در جهان کثرت باور (پلورالیسم یا کثرتگرایی روز) ؛ فرشاد نصرتی ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،56آبان و آذر 1383
ص 45
 )102اسالم و پلورالیسم در کانادا؛ داوود همدانی ،ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی ،شماره  ،11آبان  1383ص .23
 )103نقد مبانی معرفتشناختی پلورالیسم دینی جان هیك؛ ولی اله عباسی  ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره  ،12تابستان
 1383ص 57
 )104شیوههای پلورالیسم دینی در روند جهانی شدن؛ پروفسور ال ریس ،مترجم :فائزه ارکان ،ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی ،شماره ،7
اسفند  1382ص 14
 )105پلورالیسم و وحی از منظر صدرالمتالهین و پل تیلیش؛ اعالء تورانی ،فصلنامه خردنامه صدرا ،شماره  ،25پاییز  1380ص 45
 )106توحید مسیحی در نگاهی از منظر پلورالیسم دینی جان هیك  ،برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص 49
 )107پلورالیسم؛ برگ فرهنگ ،شماره  ،8بهار  1380ص .156
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 )108پلورالیسم معرفتی؛ در مصاحبه با دکتر محمد لگنهاوسن قبسات ،شماره  ،18بهار  1380ص .11
 )109پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین؛ عبدالله محمدی ،عبدالحسین خسروپناه ،فصلنامه اندیشه نو ین دینی ،شماره  ،22پاییز  1389ص .1
 )110بررسی و نقد کثرتگرایی دینی به روایت سید حسین نصر ؛ محمد محمدرضایی  ،طاهر کریم زاده ،پژوهشنامه فلسفه دین  ،شماره ،15
بهار و تابستان  1389ص .127
 )111سکوالر یزه شدن :دین و کثرت گرایی؛ حسین هوشمند ،دو ماهنامه چشم انداز ایران ،شماره  ،61اردیبهشت و خرداد 1389ص 88
« )112راه چنین است و دیگر نیست» نقد امکان بازشناسی رویکرد کثرتگرایانه دینی در تعالیم جینی و بودایی زروانی ؛ موسی پور
فصلنامه فلسفه و کالم ،شماره  ،83پاییز و زمستان  1388ص 69
 )113طرح سنجش تاثیر کثرتگرایی بر سکوالر شدن افراد با تحصیالت عالیه؛ مجید کافی ،دو فصلنامه اسالم و علوم اجتماعی ،شماره ،2
پاییز و زمستان  1388ص 49
 )114تنوع و کثرتگرایی فرهنگی ،دینی؛ علی اصغر میرجعفری مطالعات فرهنگ  -ارتباطات ،شماره  ،8زمستان  1388ص 173
 )115مفهوم نبوت را خراب نکنیم؛ گفتوگو با محمد لگنهاوزن ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )116مدارا بدون شک؛ سیدیحیی یثربی کتاب نقد ( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )117زمینههای عقیدتی و اجتماعی پلورالیزم؛ حمید پارسانیا کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )118طرح مسأله قرائتی شفاف از پلورالیزم دینی؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )119لوازم فلسفی -کالمی پلورالیزم دینی؛ علیاکبر رشاد کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )120صراطهای نامستقیم؛ غالمرضا مصباحی کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )121کالبدشکافی پلورالیزم دینی؛ علی ربانی گلپایگانی ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )122کافر مسلمان و مسلمان کافر؛ محمدحسن قدردان قراملکی ،کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )123چهارده استدالل مخدوش به نفع تساوی ادیان؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )124گزاره اول «استاد مصباح یزدی و پلورالیزم دینی»؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )125گزاره دوم «استاد عالمه جعفری و پلورالیزم دینی»؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )126گزاره سوم «استاد جوادی آملی و پلورالیزم دینی»؛ کتاب نقد( ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی)؛ش.4
 )127نگاهی به رابطه احکام اسالم با ادیان دیگر ؛علی گالیری ،ماهنامه رواق هنر و اندیشه ،شماره  ،40فروردین  1384ص 81
 )128کثرتگرایی :خودکامگی آزادی؛سوزی گابلیك،مترجم :امید نیك فرجام ،فصلنامه حرفه  :هنرمند ،شماره  ،9پاییز 1383ص 166
 )129وحدت ادیان و کثرت گرایی دینی از نظر حافظ و ابن فارض؛ محمدرضا نصراصفهانی ،مطالعات و پژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه اصفهان ،شماره  ،38پاییز  1383صص 144-109
 )130از کثرت گرایی تا جهان شمولی معرفت ؛ احد فرامرز قراملکی ،فصلنامه مقاالت و بررسیها ،شماره  1383 ،76صص .67-53
 )131درآمدی تحلیلی بر روش شناسی گفت و گوی ادیان؛ سید مجید ظهیری ،دو ماهنامه اندیشه حوزه ،شماره  ،46خرداد و تیر  1383ص 4
 )132مساله رستگاری و نجات پیروان ادیان از دیدگاه جان هیك ،عالمه طباطبایی و استاد مطهر ی؛ علی کربالیی پازوکی ،فصلنامه اندیشه
دینی ،شماره  ،20پاییز  1385ص .49
 )133بررسی ر یشه ها و خاستگاه های تکثر گرایی؛ مهدی منفرد ،ماهنامه رواق هنر و اندیشه ،شماره  ،46مهر  1384ص .43
 )134حقوق بشر و کثرت گرایی دینی؛ سیدحسن امین ،ماهنامه بازتاب اندیشه ،شماره  ،64مرداد  1384ص .43
 )135کثرت گرایی در چشم انداز پسامدرن؛ ایهاب حسن ،مترجم :محمدباقر قهرمانی و هلن حقانی راد ،ماهنامه صحنه ،شماره  ،39فروردین و
اردیبهشت  1384ص 19
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 )136نگاهی به مقاله هیک با عنوان «دین به عنوان وسیلهای ماهرانه»؛ خ-دوستدار ،اخبار ادیان،ش  12اسفند .1383
 )137سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسالمی؛ عباس یزدانی و زهرا ولینژاد ،تأمالت فلسفی دانشگاه زنجان ،ش  5بهار
.1389
 )138بررسی کتاب مبانی اسالمی کثرت گرایی دموکراتیك؛ محمد لگنهاوسن ،مترجم :نرجس جواندل ،ماهنامه معرفت ،شماره ،63
اسفند 1381ص .76
 )139کثرتگرایی دینی در کتاب االنسان الکامل عز یزالدین نسفی ایمان زرگران * ،غالمحسین غالمحسین زاده دو فصلنامه مطالعات عرفانی،
شماره  ،24پاییز و زمستان  1395صص -105
 )140کثرتگرایی دینی (نجات شناختی) در مثنوی مولوی جدیداالسالم قلعه نو یی* ،علی وفایی مجله پژوهش های اعتقادی کالمی ،شماره
 ،22تابستان  1395صص -125
 )141حقانیت ادیان و مسئله نجات از دیدگاه عالمه طباطبائی ،سیداحمد طباطبائی ستوده ماهنامه معرفت ،شماره  ،230بهمن  1395ص
 )142کثرتگرایی دینی :بررسی و تحلیل تطبیقی دیدگاه مطهر ی و کارل رانر محمد جواد نجفی  ،جواد محمدی فصلنامه پژوهش های فلسفی
 کالمی ،شماره  ،61پاییز  1393صص -121 )143انسان کامل؛ مبنای انسان شناختی عرفانی در کثرت گرایی دینیعلیرضا کرمانی ،محمد محمودی دو فصلنامه حکمت عرفانی ،شماره ،7
بهار و تابستان 1393
 )144تحلیل و بررسی پلورالیسم دینی و گوهر و صدف دین عبدالحسین خسروپناه  ،محمد کاشی زاده فصلنامه اندیشه نو ین دینی ،شماره ،37
تابستان.1393
 )145کثرتگرایی دینی با رویکرد حقیقتشناختی با تکیه بر قرآن و آراء استاد مطهر ی محمد صافحیان پژوهشنامه معارف قرآنی ،شماره ،13
تابستان 1392
 )146اسالم و کثرت گرایی دینی حسین سیاح فصلنامه محفل  ،شماره  ،4زمستان 1390
 )147قرآن کر یم و کثرت گرایی دینی دکترمحمد بیدهندی  ،ابوذر نوروزی مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم ،سال اول ،شماره  ،3تابستان
1388
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