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 کتب فارسی 

 .1394/ ترجمۀ مریم خدادادی )دانشنامه فلسفه استنُفرد(/ ققنوس بریایمز جان بیشاپ و/گراییایمان و ایمان (1
 /آنتونی کنی/ ترجمه اعظم پویا/ هرمس.ایمان چیست؟  (2
 /پلنتینگا و ولترستروف/ترجمۀ بهناز صفری/ دانشگاه قم.ایمان و عقل (3
ترجمۀ هاشم مروارید/ نشر نی/  / داگالس گایوت و برندن اسویتمن/مجموعه مقاالت()شناسی دینی رویکردهای معاصر در معرفت (4

1396. 
 هادی صادقی/ طه./ ]تز دکتری[  عقالنیت ایمان (5
 کلی جیمز کالرک / ترجمۀ مهدی فرجی پاک و نعیمه پورمحمدی /انتشارات علمی و فرهنگی/جویینقد بینه ؛بازگشت به عقل (6
 درسگفتارهای مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم( / مصطفی ملکیان/ )ل ایمان و تعق   (7
 /رضا اکبری/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.گرویایمان (8
 یرکگور/ ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان/ نشر نی/ کیترس و لرز (9

 .: ویژۀ دین و عقالنیت 28و 27و   26و  25شمارۀ  مجلۀ نقد و نظر (10
 .1381، بهار و تابستان 12و  11شمارۀ های فلسفی کالمی دانشگاه قم )ویژۀ پلنتینگا(، مجلۀ پژوهش (11
 بحران ایمان  (52)ش مجلۀ کیان  (12
 / مینو حجت/ هرمسویتگنشتاین( ]تز دکتری[ در باب یقینبی دلیلی باور )در باب  (13
 محمد علی مبینی/ مؤسسه امام خمینی.عقالنیت و باوردینی از دیدگاه آلوین پلنتینگا/  (14
 ارات دانشگاه الزهرا./ نرگس نظر نژاد/ انتشآیا ایمان به خدا عقالنی است؟ ]بررسی آراء پلنتینگا[ (15
 دخت/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه./ حسین عظیمی شناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگامعرفت (16
 بابک عباسی /هرمسآلستون(/ ویلیام آرای و نقد تجربۀ دینی و چرخش هرمنوتیکی )بررسی  (17
 .1378/ آرش نراقی/ طرح نو/ ؛ مدلی در تحلیلی ایمان ابراهیمیشناخترساله دین (18
 ویلیام وین رایت/ ترجمه محمدعلی شهاب/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.عقل و دل/  (19
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 محمدعلی مبینی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.توجیه باور، آری یا نه؟ بررسی آرای ویلیام آلسُتن/  (20
 خلیل پوستینی/ انتشارات دانشگاه امام صادق.گروی /کرکگور و ایمان (21
 .1395پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/ / یحیی نصرتی و محسن رحیمی غازانیکرکگور/  عقل و ایمان از دیدگاه (22
یۀ ایمان در عرصۀ کالم و قرآن/ (23  محسن جوادی/ نشر معارف.نظر
 .1380/ توشیهیکو ایزوتسو/ ترجمۀ زهرا پورسینا/ویراستۀ مصطفی ملکیان/انتشارات سروش/مفهوم ایمان در کالم اسالمی (24
 محمد تقی فعالی/ نشر معارف.اسی دینی و معاصر/ شندرآمدی بر معرفت (25
 محمد تقی فعالیایمان دینی در اسالم و مسیحیت/   (26
 / عسکری سلیمانی/ بوستان کتاب.ناپذیری وجود خدانقد برهان (27
یای ایمان/  (28  دان کیوپیت/ ترجمۀ حسن کامشاد/ طرح نو.در
 انتشارات ترجمان علوم انسانی/ ایش سیداحمد موسوی خوئینیگزینش و  ویر/ فل و دیگرانجوزف پیجستارهایی دربارۀ عقالنیت/ (29
  محمدعلی مبنینی/ سمت گرا/های برونشناسیعقالنیت باور دینی در معرفت (30
 / شوان / ترجمۀ بابک عالیخانی/ انتشارات هرمسعقل و عقِل عقل (31
 نشر علم/ جان کپیوتو و جیانی واتیمو/ ترجمه و توضیحات مرضیه سلیمانی/ واپسین گام ایمان (32
: گفتگوی کاردینال یوزف راتزینگر )پاپ بندیکت شانزدهم( و یورگن هابرماس/ یوزف دیالکتیک سکوالرسازی درباره عقل و دین (33

 .1395زاده/ نشر پارسه/راتزینگر، یورگن هابرماس/ویرایش: فلورین شولر/ترجمه: سجاد دهقان
 .1389ین الن/ ترجمۀ رضا رضایی/نی دایا جینسنشین )پاسکال، کیرکگور، سیمون وی(/ سه آستانه (34
 (1390)چاپ دوم  1387٫؛ بازخوانی مکتب تفکیک، مؤسسه بوستان کتاب، رؤیای خلوص (35
 1392آذر و دی  195و  194/ شمارۀ کتاب ماه دین / پروندۀ ویژه پلنتینگا (36
ین خداپرست/ انتشارات / لیندا زاگزبسکی/ ترجمۀ امیرحسفضایل ذهن؛ تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخالقی معرفت (37

 .1396کرگدن/
 .1396/ جرج ماورودس/ ترجمۀ رضا صادقی/ مؤسسۀ امام خمینی/ شناسی معاصرباور به خدا؛ در آمدی بر معرفت (38
 .1381/ راسل استنارد/ ترجمۀ بتول نجفی/ انتشارات دانشگاه صنعتی شریف/ و یکم انداز خداباوری در قرن بیستچشم (39
 .1399/ اکرم عسکرزادۀ مزرعه/ نشر نگاه معاصر/محورا رویکرد فضیلتشناسی پلنتینگا بمعرفت (40
 .1399/ علی شهبازی/ نشر نگاه معاصر/ الحاد جدید (41
یس و هیچنز (42 انتشارات  پور// ترجمۀ علی شهبازی / ویراستۀ رسولی / جان اف. هاتخدا و الحاد جدید؛ پاسخی انتقادی به داکینز، هر

 .1399. دانشگاه مفید
 /محمد جعفری / انتشارات بوستان کتاب.دین از منظر روشنفکران دینی معاصرعقل و   (43
 / علی شمس/ انتشارات آستان قدس.عقل و عقل گرایی در اسالم   (44
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 مقاالت فارسی
 

 100-82/ ص  26-25/ آلستون / ترجمه نرجس جواندل / نقد و نظر شماره  آیا اعتقاد دینی معقول است (1
 119-101/ ص  26-25لکوم / ترجمۀ احمدرضا جلیلی / نقد و نظر شماره / نورمن ما دلیلی باوربی (2
 150-120/ ص  26-25/ گوردن کافمن / ترجمه سید امیر اکرمی / نقد و نظر شماره  مبانی باور (3
 165-151/ ص  26-25/ محمد لگنهاوسن / ترجمه سید محمد موسوی / نقد و نظر شماره گرایی گناه ایمان (4
 265-240/ ص 26-25/ علیرضا شعاعی / نقد و نظر شماره  در آموزۀ اسالم آمیزه عقل و ایمان (5
 11-2/ ص 28-27/ جان الک / ترجمه مصطفی ملکیان / نقد و نظر شماره  های متمایز آنهادر باب ایمان و عقل و ساحت (6
میثمی / نقد و نظر شماره / نیکالس ولترستورف / ترجمه سایه “عقل شمع پروردگار است” ؛جان الک ۀشناساندینداری معرفت (7

27-28 
 28-27/ ریچارد سوئینبرن / ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند / نقد و نظر شماره  ارزش باور دینی عقالنی (8
 28-27/ آنتونی کنی / ترجمه اعظم پوریا / نقد و نظر شماره  هنر خردورزی (9

 28-27نظر شماره / لوئیس پویمن / ترجمه ایرج احمدی / نقد و  شناسی و بارو دینیمعرفت (10
 / امیرعباس علیزمانی / انتشارات دانشگاه قم  “علم، عقالنیت و دین”فصل سوم کتاب  (11
یخی دفاع عقالنی از دین (12  2/ اکبر قنبری / نقد و نظر شماره  بستر تار
 2/ برنارد ویلیامز / ترجمه محمدتقی سبحانی / نقد و نظر شماره  گراییعقل (13
 4-3تجرمه سید محمود موسوی / نقد و نظر شماره  / محمد لگنهاوسن /گرایی ایمان (14
 در کتاب سیری در سپهر جان. 4-3/ سورن کرکگور / ترجمه مصطفی ملکیان / نقد و نظر شماره  انفسی بودن حقیقت است (15
ی در سپهر در کتاب سیر 4-3/ رابرت آدامز / ترجمه مصطفی ملکیان / نقد و نظر شماره  ادله کرکگور بر ضد استدالل آفاقی در دین (16

 جان
 4-3)تقریری جدید از نظریۀ فطرت( / احمد نراقی / نقد و نظر شماره  معقولیت اعتقادات دینی (17
 4-3/ محمدتقی فاضل / نقد و نظر شماره  مفهوم عقل دینی (18
 4-3/ رضا برنجکار / نقد و نظر شماره  ماهیت عقل و تعارض عقل با وحی (19
 4-3مدتقی سبحانی / نقد و نظر شماره / مح گرایی در کالم اسالمیگرایی و نصعقل (20
 1374/ مهدی رازی / نقد و نظر تابستان و پاییز  اعتبار خرد و نسبت آن با دین (21
 1375زمستان  9/ محمد لگنهاوسن / ترجمه غالمحسین توکلی / نقد و نظر شماره  رابطه میان فلسفه و الهیات در دوران پسامدرن (22
 1377تابستان و پاییز  16و  15/ راجر تریگ / ترجمه مرتضی قرائی / نقد و نظر شماره  عقل و ایمان (23
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 1378و بهار  1377زمستان  18-17/ آنتونی کنی / ترجمه اعظم پویا / نقد و نظر شماره  پذیری خداباوریدفاع (24
 1379تابستان و پاییز  24و  23/ آلستون / ترجمه امیر مازیار / نقد و نظر شماره تجربه دینی و باور دینی  (25
 30-29/ رضا اکبری / نقد و نظر شماره  شده به الهیات طبیعیشناسی اصالحنگاه انتقادی معرفت (26
 1382پاییز و زمستان  32و  31/ رضا برنجکار / نقد و نظر شماره  مدح یا مذمت« اقوام متعمقون»حدیث  (27
 1383بهار و تابستان  34و  33و نظر شماره  / عسگری سلیمانی امیری / نقد نگری در حدیث امام سجادژرف (28
 1383بهار و تابستان  34و  33/ رضا برنجکار / نقد و نظر شماره  فرونگران در حدیث امام سجاد (29
 1383و زمستان  پاییز 36و  35/ عسکری سلیمانی امیری / نقد و نظر شماره نگران یا فرونگران در حدیث امام سجادژرف (30
 1383پاییز و زمستان  36و  35/رضا برنجکار / نقد و نظر شماره  گری؟تعمق، فرونگری یا فران (31
 1384بهار و تابستان  42-41/ ماجد فخری / ترجمه محمد زارع / نقد و نظر شماره  عقالنیت در فلسفه اسالمی (32
 1386ن بهار و تابستا 46-45/ محمدعلی مبینی / نقد و نظر شماره  شناسی باوررویکرد جدید آلسُتن به معرفت (33
بهار  50-49/ محمدعلی مبینی/ نقد و نظر شماره شناسی دینیشناسی معاصر و پیامدهای آن در معرفتگرایی در معرفتاعتدال (34

 1387و تابستان 
بهار و تابستان  50-49نژاد / نقد و نظر شماره / محمدحسین مهدوی گرایی خردپیشهگرایی اعتدالی تا ایماناز عقل ،فخر رازی (35

1387 
 1387بهار و تابستان  50-49/ محمدعلی مبینی / نقد و نظر شماره  شناسی باور، مروری بر دیدگاه ویلیام آلستونوظیفه (36
 48-11/ الوین پلنتینگا / ترجمه سلطانی و نراقی / در کتاب کالم فلسفی ص  آیا اعتقاد به خدا معقول است؟ (37
 72-49رجمه سلطانی و نراقی / در کتاب کالم فلسفی ص / الوین پلنتینگا / ت آیا اعتقاد به خدا واقعًا پایه است؟ (38
 358ص1382/ بهارو تابستان 30و  29/ حسن یوسفیان/نقد و نظر شمارۀ  بندیبرهان شرط (39
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