«سرمقـ ــاله»
لزوم توسعه و تعمیق اندیشۀ دیین در عصر حاضر ،به و یژه در مواجهه با هجوم جلوههای گوناگون اندیشۀ
غریب که سستکردن بنیانهای اعتقادی جوامع بشری را هدف گرفته است ،اصیل اسایس در تأسیس و توسعۀ
جامعۀ اسالمی میباشد .بدون شک فلسفه و کالم به عنوان یکی از استوارتر ین بنیانهای اندیشۀ اسالمی،
نقیش پررنگ را در این زمینه ایفا میمنایند ،از این رو طرح ،تبینی و نقد و برریس دیدگاههای نو ین متفکران در
ً
حوزههای مذکور (فلسفه و کالم) ضروریت انکارناپذیر است .مسلما آشنایی با اندیشههای رقیب یکی از خنستنی
و مهمتر ین راهکارهای رو یارویی با این هتاجم است؛ لذا از یک سو طرح اندیشههای نو ین فلسیف و کالمی
مطرح در جهان غرب ،فضایی را پدید خواهد آورد که اندیشمندان اسالمی خواهند توانست با برریس بنیانهای
اندیشگی فرهنگ غرب ،راهکارهایی مناسب جهت مقابله را پدید آورند .از سوی دیگر تطبیق و مقایسۀ این
دیدگاهها با آنچه در فلسفه و کالم اسالمی مطرح است در چند جهت مفید خواهد بود -1 :تقو یت بنیانهای
اندیشۀ اسالمی و آ گاهی از موارد مغفول مانده که توجه به آنها عالوه بر کمک به اجیاد پایگاهی برای گسترش
اندیشۀ نو ین اسالمی ،راه را بر بسیاری از هتاجمهای فکری و اعتقادی  خواهد بست؛  -2آشنایی با مشکالت و
معضالت مطرح در فلسفه و کالم معاصر که چه بسا از طر یق توجه به نظر یات مطرح در فلسفه و کالم اسالمی
قابل پاسخگویی خواهند بود؛  -3اجیاد تعامل و تعاطی میان فلسفه و کالم اسالمی و اندیشۀ غر یب که راه را
برای گسترش اندیشۀ نو ین اسالمی در دنیای معاصر باز خواهد کرد.
بر این اساس دو فصلنامۀ «پژوهشهای عقیل نویــن» ،دفتر فعالیتهای خود را گشوده است تا از طر یق تعاطی

ایدهها و اندیشههای نو ین در حوزۀ علوم عقیل ،مشارکیت مؤثر و سازنده در مسیر اعتالی تفکر اسالمی ،که تأمنیکنندۀ
نرم افزار متدن نو ین اسالمی است ،داشته باشد.
گفتین است ،سیاستگذاران دو فصلنامۀ پژوهشهای عقیل نوین ،نظر به وسعت معنای عقیل که شامل مباحث فلسیف،
کالمی و منطیق میگردد و نیز با مالحظۀ جنبههای نوآورانه در عرصههای یادشده به حمورهای زیر توجهی ویژه دارند:
* دیدگاهها و آرای نو ین در حوزۀ فلسفه و کالم اسالمی؛
* دیدگاهها و آرای نو ین در حوزۀ اهلیات جدید ،قابل مقایسه و هبرهگیری در حوزۀ کالم اسالمی؛
* مباحث نو ین در عرصۀ فلسفههای مضاف و کاربردی؛
* موضوعات نو ین در حوزۀ فلسفۀ تطبییق ،بهو یژه در زمینههای تعامیل میان فلسفۀ اسالمی و غر یب؛
* موضوعات نو ین در عرصۀ منطقهای جدید که کاربردهایی مؤثر در عرصۀ فلسفه و اهلیات جدید یافتهاند؛
و نیز هر ایدۀ جدیدی که بتواند به ارتقای اندیشۀ عقیل اسالمی در جامعۀ نو پای اسالمی کمکی مؤثر مناید.
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در پایان از مهۀ متخصصان ،حمققان و دانشپژوهان درعرصۀ علوم عقیل و بهو یژه حوزۀ مطالعات فلسیف و
کالمی دعوت میشود با ارسال مقاالت علمی خود ،ما را در رسیدن به اهداف بلند جمله یاری رسانند .همچننی
از پژوهشگران ،اعضای هیأت حتر یر یه ،داوران و مهۀ دست اندرکاران فصلنامه که در تداوم ،انتشار و ارتقای
سطح علمی فصلنامه ،نقیش اسایس داشته و دارند تشکر و یژه به عمل میآید.
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