سخن سردبیر

فصلنامه تخصصی اخالق پژوهی
سال اول

●

شماره اول

●

بهار 9316

Quarterly Journal of Moral Studies
Vol.1, N. 1, Spring 2017

سخن سردبیر

ژووهشهای اخالقی و تحقیق و تتبع د حوزۀ فمستفۀ اختال ،،د ستالهتای اخیتر ،شتد و
ونقی وزافزون یافته و نگاه بسیا ی از ژووهشگران و دانشجو یان به این حتوزۀ وممتی مهتم و
معتنابه معطو و متوجه شده است و این شاخۀ وممی ناب و نو سته بسیا ی ا اگر نه شتیفته،
دستکم بته ختود مشت ول داشتته استت .فصتمنامۀ اخالقپژوهای کته بته همتت جمعتی از
اخال،ژووهان و با حمایت «ژووهشکدۀ اخال ،و وانشناستی استالمی» منتشتر متیشتود،
ژنجرهای گشوده به افق بحثهای چالشبرانگیز حوزۀ اخال ،است و بر ن استت تتا بتا نشتر
ثا وممی و ا زنده بستری مناسب برای نظریهژردازی ،ژ کتاوی و طتر و تبیتین مباحتث
نو ین و مسایل نوژدید ورصۀ اخال،ژووهتی فتراهم و د و و دگتاه ا و انظتا اندیشتمندان و
فرهیختگان نواندیش و نظریهژرداز باشد.
نخستین شما ۀ فصمنامۀ اخالقپژوهی که اینک خ مینمایتد ،د برگیرنتدۀ مجمووتهای از
مقاالت د حوزههای متفاوت و متنوع اخال ،است .د مقالۀ نخست ،با نتیمنگتاهی تحمیمتی،
ماهیت اخال،و زی و برخی معضالت و مشکالت اندیشگی و نگرشی اخال،و زی د ایتران
معاصر بازشناسی و بازگو شده است .نویسندگان مقالۀ دو  ،با نگتاهی تتا یخی  -تحمیمتی بته
نا شناترین تقریرهای کهن و نوظهو نظریۀ امر الهی  -د فمسفۀ اخال ،زرب  -و بتا تحمیتل
و تمایز نهادن میان تقریرها وتنسیقهای گونهگون ن به واکاوی نقش و نمود ختدا د حتوزۀ
اخال ،دست یازیدهاند .مقالۀ بعدی بته طتر و نقتد استتدالل دان متا کوس  -موستو بته

استدالل یندهای شبیه یندۀ ما  -د هوادا ی از ود جواز اخالقتی ستق جنتین ،اختصتا
یافته و نویسنده کوشیده تا تقریری تازه و تعدیلشده و سازگا بتا اصتول و انگتا ه هتایی چتون
دوگانهانگا ی نفس و بدن و جاودانگی نفس ،ا ائه دهد که بری و بتدو از اشتکاالت وا د بتر
تقریر ما کوس باشد .د مقالۀ «فضیمت گرایی ژیشین و معاصر :یونتان باستتان و ژینکتافس»،
افزون بر بازشناسی و بیان شاخصهها و مقومات فضیمتگرایی د دو ۀ یونان باستان ،به تبیتین
و تحمیل دیدگاه ادموند ژینکافس د باب «فروکاهشگرایی اخال »،ژرداخته شده است .تبیین
وجودشناسانه و معناشناسانۀ محقق اصفهانی از حسن و قبح و لواز مناقشهبرانگیز این ایتده و
ادوا د مقالۀ ژنجم واکاوی و نقد شده است .خرین مقالۀ این شتما ه نیتز نگتاهی تحمیمتی و
ّ
نقادانه دا د به مفهو ابداوی برنا د و یمیتامز بتا ونتوان «بختت اخالقتی» و تبیتین مرتالهتا و
استداللهایی که و یمیامز د اثبات نگرهاش بدانها توسل جسته است.
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فصمنامۀ اخالقپژوهی ژذیرای ژووهشهای ناظر و مربوط به اخال ،است و از ایتن منظتر
هر موضوع و مسئمهای که به نحوی د دایترۀ اخال،ژووهتی بگنجتد – اوتم از ژووهشهتای
ناظر به تا یخ اخال ،و اختال ،توصتیفی ،فترا اختال ،،اختال ،هنجتا ی ،اخال،کتا بردی و
همچنین ژووهشهای میان شته ای مرتب (مانند وانشناستی اختال )،مجتال طتر و انتشتا
خواهند یافت و البته ،ضمن استقبال از نقدهای وشمند و محققانه بر ژووهشهتای ا زنتده و
تاثیرگذا د حوزۀ اخال ،،بهطو و یوه ،ژذیرای ثا فاخر ژووهشی نتاظر بته استتخراج اصتول
اخالقی از متون و منابع مأثو و تبیین وشمند موزههای اخالقی اسال و همچنتین بر ستی و
نقد نظریههای ناب و نو و انۀ فیمسوفان اخال ،اسالمی ،خواهد بود.
تأکید بر نظریهژردازی و نواندیشی و تضا ب ا و ژرهیز از ژیشداو ی ،سوگیری و سیاستزدگی،
جز اندیشی و جمود فکری ،از سیاستهای این نشریه استت و د همتین استتا ،ضتمن تعامتل
سازنده با اصحاب اندیشه و اهلقمم ،مقاالت وشمند ،نو و انه و محققانه و مراوی اخال ،ژووهش
ا د اولو یت ژذیرش و نشر قرا خواهد داد.
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