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 دانشکدۀ الهيّات و معارف اسالمی
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 دورۀ جديد

 1394پاييز و زمستان ، دوم، شمارۀ هشتمسال چهل و 
 
 
 
 



 پژوهشي  ـ  مجلّۀ علمي
 فلسفه و كالم اسالمی

 (و بررسيها مقاالت)
 

 دانشكدۀ الهيّات و معارف اسالمي دانشگاه تهران  صاحب امتياز:
 مجيد معارف ول:مدير مسؤ
 عبدالرسول کشفی سردبير:
 مهدی عظيمی :فارسی ويراستار

 عبدالرسول کشفی ويراستار انگليسی:
 
 ت تحريرّيه به ترتيب حروف الفبا:       أهي

 غالمرضا اعوانی
 ونسان برومر

 هشتیاحمد ب
 محسن جوادی
 نجفقلی حبيبی

 قربان علمی
 اميرعباس عليزمانی
 احد فرامرز قراملكی
 عبدالرسول کشفی

 محمد لگنهاوزن
 حسين هوشنگی
 سيّدیحيی یثربی

 استاد مؤسّسۀ پژوهشی حكمت و فلسفه
 استاد بازنشستۀ دانشگاه اترخت هلند

 استاد دانشگاه تهران
 دانشيار دانشگاه قم

 هراندانشيار دانشگاه ت
 دانشيار دانشگاه تهران 
 دانشيار دانشگاه تهران

 استاد دانشگاه تهران
 دانشيار دانشگاه تهران 

 استاد پژوهشكده امام خمينی )س(
 دانشيار دانشگاه امام صادق )ع(
 استاد دانشگاه علّامه طباطبایی

 
 

 سكينه مظاهریكارشناس مجلّه: 
 زینب ميرعزیزی ساز: آماده

 تهران، خيابان شهيد مفتح، تقاطع خيابان شهيد استاد مطهري، دانشكدۀ الهيات و معارف اسالمي                               تخصصی:نشاني دفتر مجالت 
             1576613111كدپستي: 

           15766ـ4411صندوق پستي: 
              021-42762151تلفن: 
 021-42762951: دورنگار

 http://jitp.ut.ac.irنشاني پايگاه:
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 19/7/1389مـور    27953/11/3مجلّۀ فلسفه و كالم اسالمی بر اساس مجوّز شمارۀ 

كميسيون بررسي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فنـاور  حـا ز درجـۀ علمـي ـ      

 پژوهشي شده است.
 
 

 مجلهه كننده نمايهای  پايگاه
 المللی پايگاه بين

 
در پايگـاه بـين    2012ژو ـن   13مجلّۀ فلسفه و كالم اسالمی از تاريخ 

نمايه شده و كليۀ مقـاالت مجلـه و     philosopher’s indexالمللی 

 خالصۀ آنها از طريق اين پايگاه با آدرس زير قابل دسترسی است.

http://philindex.org 

 

 های داخلی پايگاه
 

 www.isc.gov.ir (ISCاه استنادی علوم جهان اسالم )پايگ
 www.magiran.com بانك اطالعات نشريات كشور

 www.SID.ir اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 www.noormags.com مجالت تخصصي شبکۀ جهاني نور
 

 رويکرد مجله
 

حوزه فلسـفه   سه پذيرش مقاله در مجله فلسفه و كالم اسالمی آماده

محور و ألهها بايد مس مقالهفلسفه دين و فلسفه تحليلی است.  ،اسالمی

 .دحاصل پژوهشی بديع باش

 

http://www.noormags.com/


 راهنمای تدوين و پذيرش مقاله
 

 هاي زیر باشد: . مقاله باید شامل قسمت1
و چكيدۀ  ،، فهرست منابع جهله، شرح موضوع، نتيئمه یا طرح مسها، مقدّ واژه عنوان، چكيدۀ فارسي، کليد

 انگليسي.
 علمي و حقوقي به عهدۀ نویسنده است. ز جهتمقاله امطالب سقم  یات . مسئوليت صح2ّ
هـاي دریـافتي بازدردانـده     ه محفوظ است و مقالـه ها براي مجلّ . حق ردّ یا قبول و نيز ویراستاري مقاله3

 د شد.ننخواه
 ه است.ۀ مجلّت تحریریّئبا هي ه. تأیيد نهایی مقاله برای چاپ در مجل4ّ
 صفحه بيشتر نباشد. 25. حجم مقاله از 5
 با ذکر مأخذ آزاد است. ههاي مجلّ . نقل و اقتباس از مقاله6
 کلمه باشد. 170 حداکثر. چكيدۀ فارسي و انگليسی مقاله 7
باال و پـایين   ۀشيبا حا (http://jitp.ut.ac.ir)ه ها باید طبق الگوي موجود در سایت دفتر مجلّ. مقاله8
د نتایپ شوBNazanin  13، با قلم Word متر، در محيط سانتي 1سطور و ميان ،5/4، چپ و راست 5

با یک  Times New Roman باشد. قلم انگليسی 11م و اندازۀ و منابع با همان قل ،و چكيده، پانویس
 فونت کمتر از قلم فارسی.

 روف الفبا و به شرح زیر آورده شود:به ترتيب ح و مقاله( فهرست منابع )کتاب. 9
 ، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، سال نشر.عنوان کتابدی یا لقب، نام، نام خانواد    
 .چاپ، سال نشر )جلد/ دوره(، شمارۀ مجله، تاریخ نام مجله، «عنوان مقاله»نام خانواددي، نام،     
صـفحه( آورده شـود و در صـورت    ورت )نام مؤلف، جلد/در متن به ص . درج ارجاعات مربوط به منابع10

؛ 2/57 ،االسـتيعاب )ابن عبـدالبر،    استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نيز آورده شود. مثال:
 ( آورده شود. Arbery, 65(. ارجاعات مربوط به منابع التينی به صورت )77، جامع بيان العلمهمو، 

 مانند صورت التين کلمات، شرح اصطالحات و مانند آن در پانویس آورده شود.ارجاعات توضيحي، . 11
ه، با ذکر کامـل نـام و نـام خـانواددي خـود )و سـایر       اي به سردبير مجلّ نامه . نویسنده الزم است طي12ّ

 دارد.  الكترونيكي خود را اعالم و نشانی  ،همكار(، رتبۀ علمي، آدرس، شمارۀ تلفن نویسنددان
اي چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مكاتبات و مسئوليت مقاله با نویسندۀ  نانچه مقاله. چ13
 ل اختصاص دارد.فقط به نویسندۀ اوّ ترونيک در پایين صفحۀ اصلي مقالهل است. درج نشانی الكاوّ

 ه به نویسنده)ها( اهدا خواهد شد.، سه نسخه از مجلّ . پس از چاپ مقاله14
 است.نام خانواددی نویسنددان ه بر اساس نظم الفبایی تيب مقاالت در مجلّ. تر15
 است. )دبا( دائرة المعارف بزرگ اسالمي بردرفته از بيشتر یعالئم اختصار 16
 
 
 



 فهرست
 

 صفحه              عنوان

 

 137 شيعه كالم در «الهی حکمت» كاربرد انتقادی تحليل
 جنان ایزدی

 
 159 وجه  م لئونارد راو در باب شر بیويليا یسير تحول آرا

 انتقادی بر آن یو مالحظات

 عليزمانی زرکنده، اميرعباس بتول
 

 181 سازگاری رهيافت مشايی و اشراقی به مسئله نفس در انديشه سينوی

 فرمظفري سراج، مهناز هللاشمس
 

 201 «الالمع فی الشکل الرابع»تصحيح و تحقيق رسالۀ 

 نوشتۀ مجدالدين جيلی

 اسدهللا فالحی
 

 245 سينا در پرتو تفکيك دو وجه وجود در فلسفۀ ابن تمايز وجود و ماهيت

 محمدباقر قمی
 

 265 چيستی و اقسام مرگ در آثار آگوستين قديس

 قاسم کاکائی، محبوبه جباره ناصرو
 

 287 بررسی ديدگاه جف جوردن گرايانه های طبيعت تجربۀ دينی و تبيين

 منصور نصيری
 
 


