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 حوزه فلـسفه    سه ه در مجله فلسفه و کالم اسالمی آماده پذیرش مقال       

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. 1
 چکیدۀ و منابع، تفهرس ، 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. 2
 بازگردانده دریافتي هاي مقاله و است محفوظ مجلّه براي ها مقاله ویراستاري نیز و قبول یا ردّ حق. 3

 .شد نخواهند
 .است مجلّه تحریریّۀ هیئت با مجلّه در چاپ برای مقاله نهایی تأیید. 4
 .نباشد بیشتر صفحه 20 از مقاله حجم. 5
 .است آزاد مأخذ ذکر با مجلّه هاي مقاله از اقتباس و نقل. 6
 .باشد کلمه 150 حداکثر مقاله انگلیسی و فارسي چکیدۀ. 7
با حاشیۀ باال و پایین ) http://jitp.ut.ac.ir(ها باید طبق الگوي موجود در سایت دفتر مجلّه  مقاله. 8
تایپ  Bnazanin  13، با قلم Wordمتر، در محیط   سانتي1سطور -، و میان5/4، چپ و راست 5

 Times New Roman قلم انگلیسی.  باشد11شوند 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 یبترت به و شمارنده ذکر با منابع. 9
 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/ استارویر/ مترجم

 پارسانیا، حمید: تدوین و تنظیم متعالیه، حکمت شرح: مختوم رحیق). 1382 (عبداللّه آملی، جوادی] 1[
 .اسرا قم،
 نام، ه،نویسند شهرت/ خانوادگی نام: شوند درج منابع فهرست در ترتیب این به ها مقاله اطالعات. 10
 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، المک و فلسفه ،»معدوله قضایای میان روابط: تقابل مکعب«). 1391 (اسداللّه فالحی،] 7[
 .143-123صص تابستان، و بهار ،1 شمارۀ ،45 سال
 داده اختصاص فهرست این در ای شماره اثر هر به و شدند فهرست الفبا ترتیب به منابع که آن از پس. 11
 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]. 7: [مانند شود، می ذکر بقال درون
 اثر شمارۀ جداکنندۀ]. 23ص ،1ج ،2 [یا] 125ص ،7: [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]. 125ص ،7 ؛23ص ،1ج ،2[
 



 فهرست
 

 صفحه              عنوان
 
 

 1 عروض در واسطه و تقییدیه حیثیت اینهمانی در تأملی
 توکلی هادی محمد

 
 19 مالصدرا فلسفۀ در نور مثابۀ به وجود استعارۀ

 زاده مخاد وحید
 

 35 تعالی واجب تعین باب در اشارات شارحان آرای انتقادی تحلیل

 مهر سعیدی محمد  دکامی، سردار
 

 55  ظنّی های شناخت معرفتی ارزش و نمایی واقع
  طباطبایی عالمه اعتباریات نظریۀ مبنای بر

 خسروپناه عبدالحسین عاشوری، مهدی
 

 75 گرایانه پاتنم علیه شکاکیتبررسی انتقادی تقریر دیویس از استدالل برون
 علی حجتینژاد، سید محمد ید عالئیحم

 
 97  دربارۀ نصیر خواجه دیدگاه انتقادی تحلیل

 آن افراد بر مشکّک کلّی اطالق چگونگی
 الهدا  علم علی سید

 
 115 اخباریان و سلفیان نگاه از عقل ارزش بر تأملی
 ساجدی محمد علی مهرکی، بهادر

 
 139  حین، قبل، مرحلۀ سه در انسانی نفوس کثرت شناسی گونه
 صدرالمتألهین دیدگاه از بدن به تعلّق از بعد و

 وفائیان محمدحسین


