
1 

 
 

 Religious Diversity“ادیان و تنوع کثرت” فارسی و انگلیسیشناسی شناسی و مقالهکتاب
 

                                    Website:www.makhavan.ir                             99اسفند آخرین ویرایش:     مهدی اخوانتدوین: 
makhavan77@gmail.com 

 
 هاکتاب

 های دانشنامۀ فلسفۀ استنُفرد( / ققنوس/ دیوید بیسینگر/ ترجمۀ مهدی اخوان ) ازمجموعۀ مدخلتنوع دینی (1
 / عبدالرحیم سلیمانی/ دانشگاه مفیدتعارض دعاوی ادیان (2
 .؛ سروش و دیگران، صراطهای مستقیم )مجموعه مقاالت(صراط (3
 .نشر علم جان هیک، عبدالرحیم گواهی،؛ مباحث پلورالیسم دینی (4
 .؛ گلین ریچاردز، ترجمه رضا گندمی و احمدرضا مفتاح، دانشگاه ادیان و مذاهبرویکردهای مختلف به پلورالیسم دینی (5
 هادی صادقی، انجمن معارف.پلورالیسم دینی) دین، حقیقت، کثرت(؛  (6
 .ل،طه؛ محمد لگنهاوسن، ترجمه نرجس جواندگرایی دینیاسالم و کثرت (7
  )ویرایش جدید( عباس نیکزاد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. صراط مستقیم؛ (8
 .؛ سید حسن حسینی، سروشپلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین (9

یم (10  .، علی اسالمی،بوستان کتابپلورالیسم دینی از منظر قرآن کر
 ری،دانشگاه ادیان و مذاهب.هانس کونگ، ترجمه حسن قنب؛-نشانه راه-معنوی در ادیان جهان حتهایسا (11
 محمدحسن قدردان قراملکی، کانون اندیشه جوان.های پلورالیسم؛ کندوکاوی در سویه (12
 نیا، دارالصادقین.علیرضا قائمیپلورالیسم تحویلی؛  (13
 / فریتیوف شوان/ مترجم عبدالحریم گواهی/ نشر نقد فرهنگوحدت متعالی ادیان (14
یه (15 یتیوف شوانوحدت متعالی ادیان: بررسی و نقد نظر  .1394/اکبر قربانی/ نگاه معاصر/ ی فر
 .1393/روح الله زینلی/ انتشارات آستان قدس رضوی/گرایی دینیپرسمان کثرت (16
 .1399/ عبدالرحیم سلیمانی/ دانشگاه مفید/ ادیان در قرآن (17
  رضا گندمی نصرآیادی/ دانشگاه ادیان و مذاهبنگاه یهودیت به ادیان دیگر/  (18
 .سرا ؛ جان هیک، ، ترجمه بهزاد سالکی، قصیده در قلمرو معنوی ُبعد پنجم، کاوشی (19
 .آرنولد توینبی،ترجمه حسین توفیقی، دانشگاه ادیان و مذاهب ؛مسیحیت و ادیان جهان (20
 .1396شعبه اصفهان/ ی/ هارولد کاور/ ترجمۀ علی بورونی/ دفتر تبلیغات اسالمدرآمدی کوتاه بر گناه و رستگاری در ادیان جهان (21
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 ها/مقاالتنگ ها/مجموعهُج 
 .1391) به مناسبت درگذشت هیک(،اردیبهشت 21شماره  مهرنامه؛ (1
 .1384)به مناسبت حضور هیک در ایران(؛ شماره دوم، پاییز مدرسه  (2
 .1383به مناسبت حضور هیک در ایران، اسفند  اخبار ادیان؛ (3
 .1391،خرداد و تیر26و  25ش ، )به مناسبت درگذشت هیک(زمانه (4
 1376 .4ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ ش) قدکتاب ن (5
 1393اردیبهشت و خرداد  200و 199پروندۀ جان هیک(، ش  ) کتاب ماه دین (6
) به مناسبت درگذشت 21هیک(؛ ترجمه بهزاد سالکی، مهرنامه، شماره  تفسیری از دینترجمه فصل چهاردهم از کتاب ) گراتفرضیه کثر (7

 .1391هیک(،اردیبهشت 
 .78ص   1387، آبان و آذر 134ن، شماره یاخوان، ماهنامه کتاب ماه د یك،  مترجم مهدی؛ جان هینید ییراگکثرت (8
 .1395جستارهای فلسفۀ دین، بهار و تابستان مهدی اخوان،، “بررسی تحلیلی نسبت زبان و امر متعالی در مسئلۀ تنوع دینی” (9

ص   1386ز و زمستان یی، پا48، فصلنامه نقد و نظر، شماره  ناخوا یمهد ؛ینید ییگرابه کثرت ینیك ، گذر از کثرت تجربه دیجان ه (10
232. 

 .1387/ آبان و آذر 134/ مصطفی ملکیان/ کتاب ماه دین/شمارۀ ها ی دینیالنا به سنترویکردهای مو  (11
 .1391خرداد و تیر 25و 25مهدی اخوان، زمانه، ش “یارجاع یگرا، ناواقعیگرای انتقادواقع ك،یه”  (12
 97/ پائیز 54شمارۀ  14/ محمدمهدی فالح و مهدی اخوان/ حکمت و فلسفه/ سال بندی ادیانهیک پیرامون مسئلۀ درجه مقایسۀ ترولچ و (13
یۀ ارجاعکثرت” (14  .1392مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای فلسفۀ دین، پاییز ، “گرایی دینی جان هیک و  نظر
 های مستقیم، سروش. صراط.ی، در کتاب صراطالوین پلنتینجا، ترجمه احمد نراق؛ “دفاعی از انحصارگرایی دینی”  (15
الوین پلنتینگا، ترجمه ( Warraned Christian Belief)ترجمه فصلی از کتاب  ؛“شناختی از انحصارگرایی دینیای معرفتدفاعیه”  (16

 .37، قبسات،شدختحسین عظیمیسید
 .1392آذر194، شمارهن، کتاب ماه دین، دیدید بازینجر، ترجمۀ مهدی اخواگرایی و باور دینی موّجهپلنتینگا، کثرت (17
 .1392آذر194، شمارهکتاب ماه دینمز کلی کالرک، ترجمۀ مهدی اخوان،، جیگرایی و کارکرد درست] پلنتینگا،[ کثرت (18
 .1393خرداد 200جان هیک، ترجمۀ نیلوفر نمیرانیان، کتاب ماه دین، ش، در دائره المعارف فلسفه گرایی دینیمدخل کثرت (19
 .1393خرداد 200، ترجمۀ معصومه نظری، کتاب ماه دین، ش، چستر گیلیستفسیری از دینکتاب گزارش  (20
 .1393خرداد 200، روالند پیچ، ترجمۀ علیرضا هدائی، کتاب ماه دین، شگرایی دینی و و حدت متعالی ادیانکثرت  (21
 .1393خرداد 199کتاب ماه دین، ش سعید پاشائی،دربارۀ جان هیک ) زندگی و آثار جان هیک(،  (22
 .1393خرداد 199کتاب ماه دین، ش ،، جان هیک، هاشم قربانینور یکی است و چراغها متفاوت (23
 .40سید امیر اکرمی، کیان شماره های آسمان؛ نردبان (24
 .28شبستری، احمد و محمود صدری و فرهادپور، کیان ش  میزگرد پلورالیسم دینی؛ (25
 .38علیرضا قائمی نیا، کیان،ش  دینی/ مثبت و منفی؛و درون دینیی بر پلورالیسم بروندینداری و صراط مستقیم: نقد (26
 .38سید مجتبی شبیری، کیان،ش تر؛ های مستقیمصراط  (27
 های مستقیم، سروش. صراط.کتاب صراط جان هیک، ترجمه سروش، درشناسی؛پلورالیسم دینی در ترازوی معرفت (28
 های مستقیم، سروش. صراط.درکتاب صراط ،ترجمه نراقی الوین پلنتینجا،اندر باب هیک؛   (29
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های مستقیم، سروش. دیوید بازینجر، ترجمه ابراهیم سلطانی، درکتاب صراطگرایی دینی هیک؛ شناسی اصالح شده و کثرتمعرفت (30
 صراط.

 .23لی، مجله معرفت، ش ی، ترجمه احمد رضا جلن نصریدحسیك و سیوگوی جان هگفت ی؛یان و مفهوم ذات غایاد (31
ص   1386، مرداد 88شه، شماره یمترجم: مسعود سعادتمند، ماهنامه بازتاب اند، كیجان ه ؛نیید ییگراالم و کثرتبه تعامل اس ینگاه (32
66. 
 .17ص   1388، آبان 74د، شماره ی،مجله نامه مف ی؛ محمدکاظم رضازاده جودكیجان ه ییگراکثرت یفلسف یو نقد مبان یبررس (33
ان، شماره ی(؛ دو ماهنامه اخبار ادنیید ییگراه پرداز کثرتیك، نظر یکوتاه با جان ه ینود)گفت و ش دم؟یزم رسیچرا و چگونه به پلورال (34
 42ص   1384ن یو فرورد 83، اسفند 12
 86ص   1383بهشت ی، ارد7ان، شماره یامنش، دو ماهنامه اخبار ادیك،  مترجم: مسعود فری؛ جان هینید ییگراکثرت یهاهینظر  (35
 .1383اسفند  12؛ جان هیک، ترجمه مسعود خیرخواه، اخبار ادیان،ش استها متفاوت اما نور یکی چراغ (36
 - 1383، اسفند 60شه، شماره یروان، ماهنامه بازتاب اندك ، مترجم: الهام روشنیجان ه ؛نور واحد است یاند، ولها مختلفچراغ (37

 20ص   1384ن یفرورد
 .1384شماره دوم، پاییز  ۀته رحیمی، مدرسترجمه رضا خجس (؛سفر به تهران )گزارش هیک از سفرش به تهران (38
 .1384، مدرسه شماره دوم، پاییز ؛ سید امیر اکرمی،گرایی دینیجان هیک و ناواقع (39
 .58ص   1380، بهار 8برگ فرهنگ، شماره  م رو،یلیوك؛ یه ینیسم دیپلورال ۀیبه نظر  ینگاه (40
 .1384مدرسه شماره دوم، پاییز ، گفتگوی هیک و سروش، ترجمه توکلیان و دباغ، صورتیصورتی بر بی (41
 .1384پیتر بایرن، ترجمه حمیدرضا نمازی، مدرسه شماره دوم، پاییز فلسفۀ ادیان جهان به روایت جان هیک؛  (42
 .1384نژاد، مدرسه شماره دوم، پاییز سعید عدالتهای جان هیک(؛فیلسوف پلورالیست )تصویری از زندگی، آثار و اندیشه (43
 .1384،ترجمه هومن پناهنده، مدرسه شماره دوم، پاییز مصاحبه با جان هیک؛ یی دینیگراواقعیت غایی و کثرت (44
) به مناسبت درگذشت 21(؛ سید امیر اکرمی، مهرنامه شماره نامه مختصر جان هیکام زندگی که خواهم کرد )زندگیزندگی که کرده  (45

 .1391هیک(،اردیبهشت 
 .62ص   1380، بهار 8،برگ فرهنگ، شماره  تین رایو . ج . و  ؛کیه  ینید ییبر کثرت گرا« تین رایو » ینینقد فلسفه د  (46
 .27؛ استیو ریچارد، ترجمه حیدر شادی، مجله حوزه و دانشگاه،شبررسی انتقادی فرضیۀ پلورالیسم دینی جان هیک (47
 .1391هیک(،اردیبهشت ) به مناسبت درگذشت 21وگو با سیدامیر اکرمی(، مهرنامه شماره )گفتگرایانهتفکر سیار و نگاه واقع (48
) به مناسبت 21(؛ محمد مهدی مجاهدی، مهرنامه شماره سیاسی جان هیک-گروانه) در باب اهمیت اخالقیسیاست اخالقی کثرت (49

 .1391درگذشت هیک(،اردیبهشت 
) به 21رنامه شماره وگو با سروش دباغ، مهت(؛ گفنیازمند پلورالیسم هستیم تا اهل مدارا شویم)جان هیک و روشنفکری دینی در ایران (50

 .1391مناسبت درگذشت هیک(،اردیبهشت 
گو با سید حسین باید همه ادیان را پذیرفت یا اصاًل دین را نپذیرفت) وحدت متعالی ادیان، پلورالیسم دینی و جان هیک در گفت (51

 .1391) به مناسبت درگذشت هیک(،اردیبهشت 21، مهرنامه شماره نصر(
 .16ص   1381، خرداد 54ماهنامه معرفت، شماره  ، ؛ حسن کامرانییکثرت گرا یو فلسف یو ادله فکر  یمبان (52
 .37قبسات،ش ،ی؛ رضا اکبرك در بوتة نقدیانة جان هیگراة کثرتینظر   (53
 .37ا، قبسات،شین یرضا قائمیعلان؛یاد یوحدت متعال (54
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  1381، بهار 3، شماره یرضو یلوم اسالمدانشگاه ع ی، مجله تخصصیخاور ییمترجم: حسن رضا اندل،ی. یث. ای؛ کینید ییگراکثرت  (55
 .171ص 
، 1، سال چهل و دوم، شماره  یفلسفه و کالم اسالم ،  ی، مرجان نور یزمانیر عباس علی؛ امك یجان ه ینیسم دیمدل پلورال یانتقاد یبررس (56

 85ص   1388ز و زمستان ییپا
ص   1381، بهار 3، شماره یرضو یدانشگاه علوم اسالم یخصصمجله ت  شاهرود، ینیحس ید مرتضی؛ سدر بوته نقد “ینید ییگراکثرت” (57

191. 
 .113ص   1381بهشت ی، ارد53، ماهنامه معرفت، شماره  ؛ حسن کامراندر بوته نقد ییکثرت گرا (58
 14ص   1375ز یی، تابستان و پا8، فصلنامه نقد و نظر، شماره یجعفر ی؛ محمد تقینی( دییگرا)کثرت زمیپلورال (59
  .1391، تابستان 64اکبر رشاد، قبسات، شماره  ی؛ عل كیجان ه ینیسم دیپلورال یشناختابهامات مفهوم  (60
 .38ص   1391ر ی، خرداد و ت50؛ دوماهنامه آفاق مهر، شماره یو معرفت ینیسم دیپلورال (61
 .10ص   1390 ی، د80ان، شماره یدوماهنامه تب  ر،ینیانج ی؛ اصغر علسمیاسالم و پلورال (62
 .64ص    1390، شنبه ششم اسفند 128؛ هفته نامه پنجره، شماره ینیسم دیلا پلورای یبخشنجات (63
  1388، زمستان 42، شماره یکالم - یفلسف یفصلنامه پژوهش ها  ساوجی، ی؛ محمدحسن موحدامبرانیه تکثر فهم پیو نقد نظر  یبررس (64

 .203ص 
ن، شماره یسم؛کتاب ماه دیفلسفه پلورال یعنا ، توسعه م ی: در جستجو د طارق رمضانیدر کتاب جد یر / تاملی، تسامح خیاحترام آر  (65

 .36ص   1389، آبان 157
، 2، شماره یقیات تطبیاله زاده،می، طاهر کریی؛ محمد محمدرضاینید ییگران نصر در باب کثرتیدحسیك و سیدگاه جان هید ۀسیمقا (66

 .19ص   1389تابستان 
 .12ص   1389، آبان 291،دو هفته نامه پگاه حوزه، شماره  یالله عباس ی؛ ولییاسم از منظر عالمه طباطبیبه پلورال یانتقاد یکردیرو  (67
 .175ص   1387، زمستان 49فصلنامه کتاب نقد، شماره   ؛ کاظم ابشی،میمستق یهامغالطه در صراط (68
 75ص   1389، تابستان 74، شماره یفصلنامه کالم اسالم  ،ی؛ محمود فائزسمیپلورال (69
 .8ص   1389ر ی، ت188ماهنامه سما، شماره   ؛ محمد جعفری،ینیم دسیو پلورال یان الهیاد (70
 .135ص   1389، بهار 73، شماره یفصلنامه کالم اسالم  ،ی؛ محمود فائزینیتجربه د یو نقش ساختار  ینیسم دیپلورال (71
  1389، بهار 19وحدت، شماره  فصلنامه فروغ ، ی، حامد جمالاءین اسالم و بعثت انبیضرورت د یر؟ با بررسیا خی یآر  ینیسم دیپلورال (72

 .31ص 
 113ص.  1388، زمستان 54قبسات، شماره  ، انیمید رحی، سع یالله عباس ی؛ ول ینیسم دیو پلورال یابن عرب (73
 46ص   1388ز یی، پا1اکبر رشاد، مجله حکمت و فلسفه، شماره  ی؛ علینید ییموالنا و تکثرگرا (74
 45ص   1384، اسفند 233، شماره یهان فرهنگیهنامه کما ، جیاحمدرضا بس ؛ینیسم دیو پلورال یمولو (75
  .4قادر فاضلی، کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش ُخدعه با موالنا؛ (76
ات و یدانشکده ادب یها، مجله مطالعات و پژوهش ی؛ محمدرضا نصراصفهاناز نظر حافظ و ابن فارض ینید ییان و کثرت گرایوحدت اد (77

 144-109صص   1383ز یی، پا38شگاه اصفهان، شماره دان یعلوم انسان
 .87ص   1387، زمستان 8مشرق موعود، شماره   آزاد ی؛ حسن پناهو عصر ظهور ینیسم دیپلورال (78
 .233ص   1387، بهار 46فصلنامه کتاب نقد، شماره  ؛ینیسم دیپلورال (79
 13ص   1386 ی، د121ه ماهنامه معرفت، شمار/زان یعز یمهد ؛یشه اسالمیسم نجات در اندیپلورال (80
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 .45ص   1386، بهار و تابستان 5دانشگاه شهرکرد، شماره  یات و علوم انسانیفصلنامه ادب  ج؛ی؛ احمدرضا بسینیسم دیپلورال ینقد و بررس (81
 .25ص   1385، تابستان 8نه معرفت، شماره یفصلنامه آ  ،یپازوک ییکربال یعل حی؛یمس ییو انحصارگرا ینید ییپاسخ به کثرت گرا (82
 .28ص   1385 ی، د52, ماهنامه پرسمان، شماره سمیاسالم و پلورال (83
ص   1384، زمستان 18، شماره یرضو یدانشگاه علوم اسالم یمجله تخصص  برخورداری،نب یز نما تا مسئله؛از مسئله ینیسم دیپلورال (84

153 
 .136ص   1385، بهار 57ه ، شماریزان، فصلنامه کالم اسالمیعز ی؛ مهدیشه اسالمیسم نجات در اندیپلورال (85
 39ص   1384ز یی، پا37، قبسات، شماره ییك،  مترجم: محمد محمدرضایجان ه و اسالم؛ ینیسم دیپلورال (86
، ماهنامه بازتاب یصباغ ی، مترجم: علكیجان ه( ؛ینید ییگراتکثر  یفلسف یهافرضشیپان؟ )یادگر یهمچون د ینیت دیحیمس (87
 84ص   1384، شهریور 65شه، شماره یاند
 27ص   1384ز یی، پا37، قبسات، شماره  اکبر رشاد ی؛ علكیمباحثه با جان ه (88
 121ص   1384ز یی، پا37قبسات، شماره   ن خسروپناهیعبدالحس آن؛ یك و تهافت هایجان ه یستیه پلورالیند ظهور و بسط نظر یفرا (89
 .137ص   1384ز یی، پا37ه ،قبسات، شمار یمحمدحسن قدردان قراملک ؛ینیسم دیپلورال یات قرآنینقد مدع (90
 .4عبدالحسین خسروپناه، کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش دینی به پلورالیزم دینی؛نگاهی درون (91
 .4ص   1381، تابستان 23قبسات، شماره  ، محمدجواد ارسطا ؛و قرآن ینیسم دیپلورال (92
، زمستان 34فصلنامه طلوع نور، شماره  ، ل زادهیلقار اسماعیان، ایگرج یهد؛محمدم میت از نگاه قرآن کر یسم حقانیپلورال ینقد و بررس (93

 .69ص   1389
 .41ص   1388، تابستان 3م، شماره یقرآن کر یان رشته ایم یپژوهشها  ،ی، ابوذر نوروز یدهندی؛ محمد بینید ییگرام و کثرتیقرآن کر  (94
 .53ص   1389ز یی، پا3، شماره یریفصلنامه مطالعات تفس  ی،؛ محمدحسن قدردان قراملکناسازگار با قرآن ینیزم دیپلورال (95
 .20ص   1390، بهار 69نات، شماره یفصلنامه ب ، ل زادهیلقار اسماعی؛ اسم نجات از نگاه قرآنیپلورال یبررس (96
 .55ص   1384ز یی، پا37قبسات، شماره   ی،ی؛ محمد محمدرضا: نقد ، راه حل ینیسم دیپلورال (97
ص   1384، تابستان 2ن، سال اول، شماره ینامه فلسفه د،فصل محمدرضاییمحمد  ؛ینیسم دیبر وجود خدا و پلورال ینیاستدالل تجربه د (98
77. 
 ص  1384، بهار 1ن، سال اول، شماره یصلنامه فلسفه د،ف محمدرضاییمحمد  سم(؛یو پلورال ینی)رابطه تجربه د ینیسم دیپلورال یمبان (99

 28ص   1383ز یی، تابستان و پا25فصلنامه رسانه دانشگاه، شماره  ، تبار یمیدرضا فهی؛ حمینید ییدر تکثرگرا یسم کنکاشیپلورال (100
  1383، آبان و آذر 56شه، شماره یماهنامه بازتاب اند  ،ی؛ فرشاد نصرت روز( ییگراا کثرتیسم یپلورال) ستن در جهان کثرت باورینقد ز  (101
 45ص 
 .23ص   1383، آبان 11، شماره یماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگ،  ی؛ داوود همدانسم در کانادایاسالم و پلورال (102
، تابستان 12، شماره یرضو یدانشگاه علوم اسالم یمجله تخصص ، یاله عباس ی؛ ولكیجان ه ینیسم دیپلورال یشناختمعرفت ینقد مبان (103

 57ص   1383
، 7، شماره یفائزه ارکان، ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگ س، مترجم:ی؛ پروفسور ال رشدن یدر روند جهان ینیسم دیپلورال یهاوهیش (104

 14ص   1382اسفند 
 45ص   1380ز یی، پا25فصلنامه خردنامه صدرا، شماره  ،ی؛ اعالء تورانشیلین و پل تیاز منظر صدرالمتاله یسم و وحیپلورال (105
 49ص   1380، بهار 8ه برگ فرهنگ، شمار ، كیجان ه ینیسم دیاز منظر پلورال یدر نگاه یحید مسیتوح (106
 .156ص   1380، بهار 8برگ فرهنگ، شماره  سم؛یپلورال (107
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 .11ص   1380، بهار 18هاوسن قبسات، شماره ؛ در مصاحبه با دکتر محمد لگنیسم معرفتیپلورال (108
 .1ص   1389ز یی، پا22ره ، شماینین دیشه نویفصلنامه اند  ن خسروپناه،ی، عبدالحسیعبدالله محمد ن؛یزم در دیا پلورالی ینیزم دیپلورال (109
، 15ن ، شماره یپژوهشنامه فلسفه د  م زاده،ی، طاهر کر یی؛ محمد محمدرضا ن نصرید حسیت سیبه روا ینید ییگراو نقد کثرت یبررس (110

 .127ص   1389بهار و تابستان 
 88ص 1389 بهشت و خردادیرد، ا61ران، شماره یدو ماهنامه چشم انداز ا  ن هوشمند،ی؛ حسیین و کثرت گرایزه شدن: دیسکوالر  (111
   پور یموس؛  یزروان ییو بودا ینیم جیدر تعال ینیانه دیگراکرد کثرتیرو  ینقد امکان بازشناس« ستیگر نین است و دیراه چن» (112

 69ص   1388ز و زمستان یی، پا83فصلنامه فلسفه و کالم، شماره 
، 2، شماره یدو فصلنامه اسالم و علوم اجتماع ،ید کافیمج ؛هیالالت عیبر سکوالر شدن افراد با تحص ییگرار کثرتیطرح سنجش تاث (113

 49ص   1388ز و زمستان ییپا
 173ص   1388، زمستان 8ارتباطات، شماره  -مطالعات فرهنگ   یرجعفریاصغر م ی؛ علینی، دیفرهنگ ییگراتنوع و کثرت (114
  .4پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش کتاب نقد) ویژه وگو با محمد لگنهاوزن،گفت مفهوم نبوت را خراب نکنیم؛ (115
  .4) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش کتاب نقد سیدیحیی یثربی مدارا بدون شک؛ (116
 .4حمید پارسانیا کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش های عقیدتی و اجتماعی پلورالیزم؛زمینه (117
 .4نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش کتاب طرح مسأله قرائتی شفاف از پلورالیزم دینی؛ (118
 .4اکبر رشاد کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛شعلی کالمی پلورالیزم دینی؛ -لوازم فلسفی (119
 .4غالمرضا مصباحی کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش های نامستقیم؛صراط (120
 .4گلپایگانی، کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش علی ربانی کالبدشکافی پلورالیزم دینی؛ (121
 .4محمدحسن قدردان قراملکی، کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش کافر مسلمان و مسلمان کافر؛ (122
 .4کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش چهارده استدالل مخدوش به نفع تساوی ادیان؛ (123
 .4کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش ؛«استاد مصباح یزدی و پلورالیزم دینی»گزاره اول  (124
 .4کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و تکثرگرایی(؛ش ؛«عالمه جعفری و پلورالیزم دینی استاد»گزاره دوم  (125
 .4تکثرگرایی(؛ش کتاب نقد) ویژه پلورالیزم دینی و ؛«استاد جوادی آملی و پلورالیزم دینی»گزاره سوم  (126
 81ص   1384ن ی، فرورد40شه، شماره یماهنامه رواق هنر و اند  ،یریگال ی؛عل گریان دیبه رابطه احکام اسالم با اد ینگاه (127
 166ص 1383ز یی، پا9ك فرجام، فصلنامه حرفه : هنرمند، شماره ید نیك،مترجم: امیگابل ی؛سوزیآزاد ی: خودکامگییگراکثرت (128
ات و علوم یدانشکده ادب یها، مطالعات و پژوهشی؛ محمدرضا نصراصفهاناز نظر حافظ و ابن فارض ینید ییراان و کثرت گیوحدت اد (129
 144-109صص   1383ز یی، پا38دانشگاه اصفهان، شماره  یانسان
 .67-53صص   1383، 76ها، شماره ی،فصلنامه مقاالت و بررس ؛ احد فرامرز قراملکیمعرفت  یتا جهان شمول ییاز کثرت گرا (130
 4ص   1383ر ی، خرداد و ت46شه حوزه، شماره یدو ماهنامه اند  ،یرید ظهید مجی؛ سانیاد یگفت و گو یبر روش شناس یلیتحل یدرآمد (131
شه ی، فصلنامه اندیپازوک ییکربال ی؛ علیو استاد مطهر  ییك، عالمه طباطبایدگاه جان هیان از دیروان ادیو نجات پ یمساله رستگار  (132

 .49ص   1385ز ییا، پ20، شماره ینید
 .43ص   1384، مهر 46شه، شماره یمنفرد، ماهنامه رواق هنر و اند ی؛ مهدییتکثر گرا یشه ها و خاستگاه هایر  یبررس (133
 .43ص   1384، مرداد 64شه، شماره یماهنامه بازتاب اند ن،یدحسن امی؛ سینید ییحقوق بشر و کثرت گرا (134
ن و ی، فرورد39راد، ماهنامه صحنه، شماره  یو هلن حقان یهاب حسن،  مترجم: محمدباقر قهرمانی؛ ادر چشم انداز پسامدرن ییکثرت گرا (135

 19ص   1384بهشت یارد
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 .1383اسفند  12دوستدار، اخبار ادیان،ش -خ؛ «ای ماهرانهدین به عنوان وسیله»نگاهی به مقاله هیک با عنوان  (136
بهار  5نژاد، تأمالت فلسفی دانشگاه زنجان، ش ؛ عباس یزدانی و زهرا ولیسرنوشت اخروی غیرمسلمانان  از دیدگاه متکلمان اسالمی (137

1389. 
، 63؛ محمد لگنهاوسن، مترجم: نرجس جواندل، ماهنامه معرفت، شماره كیدموکرات ییکثرت گرا یاسالم یکتاب مبان یبررس (138

 .  76ص   1381اسفند
، یدو فصلنامه مطالعات عرفان  ن زاده ین غالمحسین زرگران *، غالمحسمایا ین نسفیزالدیدر کتاب االنسان الکامل عز  ینید ییگراکثرت (139

 -105 صص  1395ز و زمستان یی، پا24شماره 
، شماره یکالم یاعتقاد یمجله پژوهش ها  ییوفا ی*، علییداالسالم قلعه نویجد یمولو ی( در مثنوی)نجات شناخت ینید ییگراکثرت (140

 -125 صص  1395، تابستان 22
  ص  1395، بهمن 230ماهنامه معرفت، شماره   ستوده یداحمد طباطبائیس ،یدگاه عالمه طباطبائیان و مسئله نجات از دیت ادیحقان (141
 یفلسف یلنامه پژوهش هافص    ی، جواد محمد یمحمد جواد نجفو کارل رانر  یدگاه مطهر ید یقیل تطبیو تحل ی: بررسینید ییگراثرتک (142

 -121 صص  1393ز یی، پا61، شماره یکالم -
، 7، شماره یفاندو فصلنامه حکمت عر  ی، محمد محمودیرضا کرمانیعلینید ییدر کثرت گرا یعرفان یانسان شناخت یانسان کامل؛ مبنا (143

 1393بهار و تابستان 
، 37، شماره ینین دیشه نویفصلنامه اند زاده ین خسروپناه ، محمد کاشیعبدالحس ن یو گوهر و صدف د ینیسم دیپلورال یل و بررسیتحل (144

 .1393تابستان
، 13، شماره یپژوهشنامه معارف قرآن  انیمحمد صافح یه بر قرآن و آراء استاد مطهر یبا تک یشناختقتیکرد حقیبا رو  ینید ییاگر کثرت (145

  1392تابستان 
    1390، زمستان 4فصلنامه محفل ، شماره   احین سیحس ینید ییاسالم و کثرت گرا  (146
، تابستان 3م، سال اول، شماره یقرآن کر یان رشته ایم یهشهامجله پژو  ی، ابوذر نوروز یدهندیدکترمحمد ب ینید ییم و کثرت گرایقرآن کر  (147

1388 
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