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 سخن فصلنامه

 

 هوالمحبوب

 

هاای و رشاد رو افازون داناخ هاگنتردگی دانخ بشر، ویچیدگی هرچه بیشتر تمدن

ای کاه امارو ه کنای  گوناه خردی ووشایده نینات؛ به جدید بار هایآ آگااه صااحب

 تواند ادعا کند که در همۀ علو  و فنون رو  تصصص دارد.  نمی
        هااای گوناااگون، هاایآ هااا و دانااخگیری تماادن ا  آغااا   ناادگی بشاار و شااکل

              خااتق، هاار دانشاای را در مناایر نیااا  ن ااوده اساات. ادانشاای ا  اصااول اخااتق باای
درست دستیابی به اهاداف جامااه، موجاودات دیگار و ط یاات مارار داده و  غایات 

            کناد. بادیهی اسات خلقت انناان و مارِّ الهای را در فاراروی آن منایر ترسایم می
ناخ باه دا -هاای ویشایو های جدید با ایو گوناگونی و  رفا _ مانند داناخکه دانخ

 اختق نیا مندند.

تاامل دانخ اختق با دیگر علو  و فناون در گذشاته و محادودبودن ایاو علاو ، 

شااد عااالم اختماای بتوانااد همااۀ ایااو علااو  را بااا نگاااه اختماای بنگاارد و  موجااب می

دلیل  متصصصان علو  دیگر را در منیر اختمی تصصص خود مرار دهد؛ اما امرو ه به

اختمی مادر نینت با نگاه اختمی خود باه هماۀ داناخها، دانشمند گنتردگی دانخ

های امرو ی بپردا د، بلکه دانخ اختق نیز باید در مواجهه با دیگر علو ، تصصصی 

جاوار بپاردا د؛ بارای مثاال،  شود و هر دانشمند اختمای تنهاا باه بصشای ا  علاو  هم

لو  دیگاری تواند یا برایخ بنیار دشوار است که در ع متصصص اختق وزشکی نمی

وکار، اخاتق خاانواده  مداران، اخاتق کناب مانند: اختق مدیریت، اختق سیاست

 و... نیز تصصص داشته باشد.
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            هااا بااه اخااتق کنیااد کااه شااماری ا  آندر ایااو شااماره، مقاااالتی را میالاااه ماای

ار گیری رفتا فرآیناد شاکل»هاای های جدید اشاره دارند؛ مانناد: مقالاهدانخ و حرفه

        بنیاااد در بااا ار وکار؛ میالاااه مااوردی باار م نااای نظریااۀ داده غیراختماای در کنااب

                درآماادی باار م ااانی رابیااۀ حقااوق و اخااتق در ساانجۀ منیااق فااا ی؛ »، «اصاافهان

ای در مامااری سانتی ا  منظار اساتادکار های اختق حرفاه مؤلفه»، «تاامل یا تاارض

هاای اندا  آماو ه رهای ایجااد اساتحکا  در خاانواده ا  چشامراهکا»و « بهرا  الیکی

           ها، نویناااندگان  در هریاااک ا  ایاااو مقالاااه«. شناسااای اساااتمی و روان -اختمااای

اند نمایی تصصصای ا  اخاتق را فاراروی فرهیصتگاان و مصاط اان فصالنامه  کوشیده

 اختق مرار دهند.   

 

 مدیر مسئول

جشوقانی محمد قطبی  
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