سخن فصلنامه
هوالمحبوب

در شههههمارههههههای ویشههههیو در «سههههصو فصههههلنامه» دربههههار :گنههههتردگی دانههههخ
اخهتق سههصو گفتههه شههد؛ در ایههو شههماره نیهز اک کاویهههای دیگههر بههه ایههو گنههتردگی
اشاره میشود.
در وهههژوهخههههای مااصهههر نگهههرز دانشهههمندان بهههه دانهههخ اخهههتق بههها نگهههرز
دانشههمندان سههلف بههه ایههو دانههخ متفههاوت اسههت؛ در گذشههته مبحثههی بههه نههام فلنههفۀ
اخههتق وجههود نداشههت و دانههخ اخههتق بههه اخههتق هنجههاری منحصههر بههود در
حههالی کههه در وههژوهخهههای امههروکی اخههتق بههه سههه بصههخ اخههتق توصههیفی
اخههتق هنجههاری و فههرا اخههتق تقنههیم م هیگههردد .در اخههتق توصههیفی داوری راه
نههدارد و اخههتق یههک دیههو یهها یههک مههوم یهها یههک ملههت و یهها فههرد خاصهی بههه شههیو:
تههاریصی تبیههیو مهیشههود .مهههمتههریو بصههخ اخههتق اخههتق هنجههاری اسههت کههه در
گذشهههته مواعهههد اختمهههی و راه کنهههب فضهههایل و ورهیهههز اک رذایهههل اختمهههی را
بیههان م کههرد و اکنههون بهها گنههتردگی بیشههتر بههه اخههتق کههاربردی و حرفهههای و
اخهتق اسهت کهه بهها شهیوهای نقادانهه بهه بههاکتاریف بنیانههای اخهتق و خهوِّ و بههد
و بایههد و نبایههد  -کههه اک دیههدگاه دانشههمندان سههلف اخههتق وذیرفتههه شههده بههود -
روی آورده است.
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موضههوعات جدیهههد نیههز میوهههرداکد .فههرا اخهههتق بههه یهههک مانههی همهههان فلنهههفۀ

در ایههو شههماره چهههار مقالههۀ «الگههوی عفههاف برمبنههای تحلیههل محتههوایی سههوره
ننههاء» «ویامدشناسههی حنههد اک منظههر مههرآن و روایههات» «سههور :حجههرات (سههور:
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اخههتق) الگههویی بههرای کنههدگی خههانوادگی» و «اخههتق حرفههه ای مالمههی و تههأ یر
نگهههرز صهههحیر در وهههرورز متربهههی» در بصهههخ اخهههتق هنجهههاری و دو مقالهههۀ
«مههدیریت سههود بهمنزلههۀ موضههوعی اختمههی بهها توجههه بههه نظریههۀ اسههتدالل اختمههی
کلبههرگ» و «تحلیههل راب ههۀ رویکههرد اخههتق فلنههفی اسههتمی بهها فلنههفۀ اخههتق
مااصر» در بصخ فرا اختق یا فلنفۀ اختق جای میگیرند.
بهها توجههه بههه گنههتردگی دانههخ اخههتق در وههژوهخهههای مااصههر ضههرورت دارد
فرهیصتگههان عتمهمنههد بههه دانههخ اخههتق همههۀ حههوکههههای ایههو دانههخ را بهها بهههره اک
فرهنههغ غن هی اسههتمیایران هی بکاونههد و گنههترز علههوم اننههانی را در ایههو عرصههه
نمایان ساکند.
مدیر مسئول
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