
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 سرمقاله
 

سیان  اسالم، خاتم ادیان الهی، و پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی آدمیی اسی ا از آن یا ای  ان    
های متعددی چون عقاید، اخالق و احکام را شامل دارای ابعاد وجودی گوناگونی اس  دین نیز ساح 

شودا البت  عقاید نقش الیدی و محوری در منظومة دین دارد؛ زیرا التزام ب  اخالق و احکام دینیی  می
 متوقف بر گرایش اعتقادی ب  آن اس ا 

ایم نقیش   رصد اشف هندس  اعتقادی دین اس ا دس فلسفة اسالمی در انار عرفان و االم، مت
ماند ای  شیرط مزم   دین، ب  علم اصول در استنباط احکام عملی  می فلسف  در استنباط ابعاد اعتقادی

رو فالسیفة اسیالمی ماننید دیگیر متفکیران دینیی نقیش بسیزایی در جنیبش          اس ، ن  اافیا ازایین 
ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، ند داش ؛ ب سازی خواهافزاری، تولید علم و روند تمدننرم

انتشیار  ا  زمینة حضور اندیشمندان دینی در عرصة تحومت فکری و فرهنگیی فیراهم شیده اسی ا     
 اسیالم اعتقیادی  معارف  ترویجو  ة اسالمیفلسف ةپژوهش در حوز یدر راستای ارتقا نسیم خرد ةم ل

 ا های اعتقادی دین در جامع  اسالمی اس نسازی برای تحقق آرمابوده و در پی زمین 
های نام نام ، آیینشروع ب  اار اردا پس از طراحی و تصویب اساس 0931این م ل  در مهرماه 

م یوز   01/01/0931شمارة آن ب  چاپ رسیدا در تاریخ اولین پیش 0930اجرایی و علمی، در زمستان 
دریاف  شدا طبق قیوانین ابالییی از سیوی     06631نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ب  شماره 

داد شد و نخستین شیمارة رسیمی   های منتشر شده در حکم م لة داخلی قلمشمارهوزارت ارشاد، پیش

 «تروی یی  -علمیی »گرددا ب  توفیق الهی پس از انتشار دو شمارة رسمی، رتبة م ل  اانون تقدیم می

 نیز اخذ خواهد شدا 
نامة مندرج در م ل  تنظیم انند و بی  پسی    وانند آثار خود را طبق آیینتگران محترم میپژوهش
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مقامتی در موضوعات ذیل را ارزیابی و چاپ خواهید   نسیم خردالکترونیک م ل  ارسال نمایندا م لة 
 یتیرویج ییا نقید آرا    ،اسیالمی  ةفلسفدربارة پاسخ ب  شبهات و نقدها  ،ضرورت فراگیری فلسف ارد: 

 ةاصول، فلسیف  ةفلسف)های مضاف فلسف شناختی، های معرف بحث ،حکم  متعالی  عرفان و ،فلسفی
 (،ییرب و اسیالم  )تطبیقیی   ةفلسیف  هیای آن، و بیان ااستی یرب ةفلسفنقد  (،اخالق وااا ةفق ، فلسف

هیای  معرفیی شخصیی    ،آموزش و معرفیی قواعید فلسیفی   سازی علوم انسانی، اسالمی ،تاریخ فلسف 
  اموضوعات فلسفیدربارة مباحثات مکتوب  ،خالص  و معرفی اتاب (،، آثار، آرا و ااانام زندگی)فلسفی 
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