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  تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهري، دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمي :تخصصینشاني دفتر مجالت 
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 ١٩/٧/١٣٨٩ مـورخ    ٢٧٩٥٣/١١/٣مجلّۀ فلسفه و کالم اسالمی بر اساس مجوّز شـمارۀ           
کمیسیون بررسي نشریات وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري حـائز درجـۀ علمـي ـ       

 .پژوهشي شده است
 
 

 مجلهنمایه کننده های  پایگاه
 المللی یگاه بینپا
 

 در پایگـاه بـین      ٢٠١٢ ژوئـن    ١٣مجلّۀ فلسفه و کالم اسالمی از تاریخ        
  نمایه شده و کلیۀ مقـاالت مجلـه و   philosopher’s indexالمللی 

 .خالصۀ آنها از طریق این پایگاه با آدرس زیر قابل دسترسی است
http://philindex.org 

 
 های داخلی پایگاه

 
 ISC( www.isc.gov.ir( جهان اسالم   پایگاه استنادی علوم  

 www.magiran.com بانک اطالعات نشریات کشور     
 www.SID.ir اطالعات علمی جهاد دانشگاهی    

 www.noormags.com مجالت تخصصي شبکۀ جهاني نور     
 

 رویکرد مجله
 

 حـوزه فلـسفه   سه مجله فلسفه و کالم اسالمی آماده پذیرش مقاله در  
محور ألهها باید مس    مقاله.  فلسفه دین و فلسفه تحلیلی است        ،اسالمی

 .دو حاصل پژوهشی بدیع باش
 



 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 

 :باشد زیر هاي قسمت شامل باید مقاله. ١
 چکیدۀ و ابع،من فهرست ، نتیجه اصلی، بدنۀ ،)مقدّمه مدخل، (درآمد ها، کلیدواژه فارسي، چکیدۀ عنوان،

 .انگلیسي
 .است نویسنده عهدۀ به حقوقي و علمي جهت از مقاله مطالب سقم یا صحّت مسئولیت. ٢
 بازگردانده دریافتي هاي مقاله و است محفوظ مجلّه براي ها مقاله ویراستاري نیز و قبول یا ردّ حق. ٣

 .شد نخواهند
 .است مجلّه ریریّۀتح هیئت با مجلّه در چاپ برای مقاله نهایی تأیید. ٤
 .نباشد بیشتر صفحه ٢٠ از مقاله حجم. ٥
 .است آزاد مأخذ ذکر با مجلّه هاي مقاله از اقتباس و نقل. ٦
 .باشد کلمه ١٥٠ حداکثر مقاله انگلیسی و فارسي چکیدۀ. ٧
پایین با حاشیۀ باال و ) http://jitp.ut.ac.ir(ها باید طبق الگوي موجود در سایت دفتر مجلّه  مقاله. ٨
تایپ  Bnazanin  ١٣، با قلم Wordمتر، در محیط   سانتي١سطور -، و میان٥/٤، چپ و راست ٥

 Times New Roman قلم انگلیسی.  باشد١١شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 
 .با یک فونت کمتر از قلم فارسی

 و گیرد¬می قرار قالب درون شمارنده. شوند¬می درج الفبایی ترتیب به و شمارنده ذکر با منابع. ٩
 درون انتشار سال نام، نویسنده، شهرت/ خانوادگی نام: آیند می ترتیب این به شناختی کتاب های داده

 ،)شود جدا فرعی عنوان از نقطه دو با اصلی عنوان (ایتالیک یا ایرانیک صورت به اثر کامل عنوان پرانتز،
 :نمونه برای. ناشر انتشار، محلّ خانوادگی، نام و نام: گردآورنده/ ویراستار/ مترجم

 پارسانیا، حمید: تدوین و تنظیم متعالیه، حکمت شرح: مختوم رحیق). ١٣٨٢ (عبداللّه آملی، جوادی] ١[
 .اسرا قم،
 نام، نویسنده، شهرت/ خانوادگی نام: شوند درج منابع فهرست در ترتیب این به ها مقاله اطالعات. ١٠
 محلّ ایتالیک، یا ایرانیک صورت به مجلّه نام گیومه، درون مقاله کامل عنوان پرانتز، درون انتشار سال
 :نمونه برای. مقاله به مربوط صفحات شمارۀ انتشار، فصل/ ماه شماره، دوره، نشر،

 تهران، اسالمی، کالم و فلسفه ،»معدوله قضایای میان روابط: تقابل مکعب«). ١٣٩١ (اسداللّه فالحی،] ٧[
 .١٤٣-١٢٣صص تابستان، و بهار ،١ شمارۀ ،٤٥ سال
 داده اختصاص فهرست این در ای شماره اثر هر به و شدند فهرست الفبا ترتیب به منابع که آن از پس. ١١
 نظر مورد اثر شمارۀ که صورت این به گیرد؛ می انجام ها شماره همین اساس بر متنی درون ارجاع شد،

 به اثر، شمارۀ از پس بود، نیاز هم) ها( صفحه یا/و جلد ذکر به اگر]. ٧: [دمانن شود، می ذکر قالب درون
 اثر شمارۀ جداکنندۀ]. ٢٣ص ،١ج ،٢ [یا] ١٢٥ص ،٧: [مانند آید، می صفحه شمارۀ و جلد شمارۀ ترتیبْ

 مانند است، ویرگول نقطه یکدیگر، از آثار های شماره جداکنندۀ ولی است، ویرگول صفحه و جلد شمارۀ از
 شوند تنظیم بزرگ به کوچک از طبیعی اعداد ترتیب به آثار شمارۀ]. ١٢٥ص ،٧ ؛٢٣ص ،١ج ،٢[
 



 فهرست
 

 صفحه              عنوان
 
 

 ١ تیمیه و آدامز   تحلیل رابطۀ دین و اخالق از نگاه ابن   
 علیرضا آرام، محسن جوادی

 
 ١٧ یرکگور   نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی    

 شهال اسالمی
 

 ٣١ سینا  نزد ابن  علم بالقوه 

 مهر فر، محمد سعیدی رضا اکبری، فاطمه شاهین
 

 ٤٧ مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفۀ سینوی       
 محمد حسینی

 
 ٦٣ تبیین دیدگاه عبدالرزاق الهیجی در باب اعتباری بودن تشخّص       

 مریم سالم
 

 ٧٩ سینا  ای نزد فارابی و ابن  جایگاه منطق گزاره   
 وردی امین شاه

 
 ١٠٣ شناسی اخالق    معرفت: رساز ناظر به ارزش های باو رویه

  از دیدگاه رابرت مری هیو آدامز

 مهدی غفوریان، مسعود صادقی

 
 ١١٩ گرایی به معناداري   تحلیل و ارزیابي معیار پایستاري در رویکرد استنتاج    
 مرتضی مزگی نژاد، لطف اله نبوی، سید محمدعلی حجتی


