سخن فصلنامه
هوالمحبوب

اختق دانشی است که همه دانخها بدان نیاکمندنهد؛ و در جههان هنهتی ههیص عرصهه
فاالیت اختیهاری اننهان نینهت جهز آن کهه حضهور اخهتق در آن مشهاهده میشهود.
هههر عرصههه اک فاالیتهههای اختیههاری اننههان کههه بههه دور اک اخههتق اننههانی اسههت اک
جایگههاه اننههانی و الهههی و مههرِّ خههود دور شههده اسههت و جههای خههود را بههه فنههاد و
تباهی و دوری اک ارکزهای اننانی داده اسهت .در ایهو شهماره فرهیصتگهان صهاحب
ا ر به عرصههای مصتلف افاال اختیاری اننان وارد شده و اک نگاه اختمی به واکهاوی
آن ورداختهاند.
در ایو راستا در ایو شماره نصنت راهکارههای عملهی و نظهری کنهب توا هف
برگرفته اک خ به ماصاه امیرمؤمنان –صلوات ِهال و ستمه علیه -تحلیل محتهوایی شهده
اسهت .در ا هر نوآورانههه باهدی حفه امنیهت و ویشهگیری اک نقههی حهریم خصوصههی
ارتعات دیجیتال کاربران در صنات دیجیتال وس اک مرگ و چالخهای اختمهی آن
در مقاله سوم با عنوان «بررسی اعتدال؛ آ ار و موانف آن اک دیدگاه شهید م ههری»
به نظریه عدالت و اعتدال و نقخ بیبدیل آن در اختمیسهاکی افاهال اختیهاری اننهان
اک دیدگاه خاا ورداخته است .امتصاد عرصه دیگهر اخهتق اسهت کهه در ا هر علمهی
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تبییو شده است.

باهدی در کهار مقاینهههای خهود بههه بیهان مناسههبات اخهتق و امتصههاد ورداختهه اسههت.
همچنیو رسانه جمای عرصه دیگر افاال اختیاری اننان است که عناصر تا یرگذار در
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کارآمدی و مصونیتبصشی بهه آن بها تاکیهد بهر آموکهههای اختمهی و روانشهناختی
کاوز شده است و در وایان در عر صه مهم خانواده تفاوتهای اختمهی در اکدواج؛
آ ار و ویامدهای آن اک منظر مرآن و حدیث بررسی شده است.
آنچه در ایهو شهماره آمهده مصتصهری اسهت کهه گوشههای اک گنهتردگی دانهخ
اختق را در عرصههای گونهاگون آشهکار میسهاکد و ذههو خواننهده خهوزذوق را
برای ورود به عرصه بیمنتهای اختق آماده میساکد.
مدیر مسئول
محمد قطبیجشوقانی
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