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 کتب
 / فخرالسادات علوی/ انتشارات حکمتبرت کین/رافلسفه اختیار (1
 آرا/ انتشارات علمی و فرهنگی//توماس پینک/ ترجمۀ جواد دانشآزادی اراده (2
 / ترجمۀ عباس نژاد سرستی و غریب نژاد/ انتشارات پارسیکارادۀ آزاد/ مارک باالگوئر (3
یستن در ناسازه  (4  / علی زاهد/انتشارات نگاه معاصرآزادی و ضرورت ؛ ز
 .1393العابدین قربان/ انتشارات بعثت// زینجبر و اختیارفلسفه  (5
 علی ربانی گلپایگانی/مؤسسۀ امام صادق ع ش/ جعفر سبحانی/ نگارجبر و اختیار (6
 .1397/ محمدتقی جعفری/ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار عالمه جعفری/ و وجدان جبر و اختیار (7
 /مرتضی مطهری/ انتشارات صدراانسان و سرنوشت (8
 /.1392نیکوالی لوسکی/ ترجمۀ سیاوش فراهانی/انتشارات نقش جهان /  ه/آزادی اراد (9

 .1382دت/ هرمس// شیخ بوعمران/ ترجمۀ اسماعیل سعا له به آنتیار در تفکر اسالمی و پاسخ معتز مسئلۀ اخ (10
 1395انتشارات دلیل ما/ / رحیمیان/و ارادۀ آزاد انسان مسألۀ علم الهی و اختیار؛واکاوی علم پیشین خدا (11
 .1396/ مژگان ولدخانی/ مؤسسۀ ارشدان/ارادۀ آزاد  (12
 .1393 نشر گمان نو// سام هریس/ ترجمۀ خشایار دیهیمی/دروغ و ارادۀ آزاد (13
یانهای تفسیری معاصر و مسئلۀ آزادی/ محسن آرمین/ نشر نی.  (14  جر
 .1378اسالمی/ محمدحسین قدردان قراملکی/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ /نگاه سوم به جبر و اختیار (15
یم  (16  .1395/درسگفتارهای آیةالله سیدان/ انتشارات دلیل ما/ توحید و جبر و اختیار در قرآن کر
 نشر نیر/ تد پیترز/ ترجمۀ عبدالرضا ساالر بهزادی/ بازی در نقش خدا؟ جبرگرایی ژنتیک و آزادی و اختیار بش  (17
 ی کیمیایی اسدی/نشر طرح نقد/ کارسو/ محمدتقتجسسی در وهم ارادۀ آزاد و مسئولیت اخالقی (18
 .1392/محسن اراکی/ مؤسسۀ حکمت و فلسفه ایران/آزادی و علّیت (19
یۀ سلطنت نفس در حوزۀ جبر فلسفی (20  .1399علی اسماعیلی/ بوستان کتاب/ / محمدنظر
یۀ کسب و تطور آن (21  . 1399/ علی قدردان قراملکی/ بوستان کتاب/اشاعره و آزادی انسان؛ بررسی و تحلیل نظر
 .1392ارغنون / آزادی اراده/وزارت ارشاد/نو  مجلۀ (22
 1400/ محمد حسین زاده/ انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ ارادۀ آزاد؛ رهیافتی صدرایی (23
 1395/ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(/ جبر فلسفی از دیدگاه استاد فیاضی (24
25)  
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