سخن فصلنامه
هوالمحبوب

اختق (جم خلق) ،به صافات خاوِّ و بادی اطاتق مایشاود کاه در درون انناان
وایدارند .ال ته تعریف دانم اختق با مفهو اصیتح اختق متفاوت اسات؛ ماراد ا
دانم اختق ،علمی است که صفات خوِّ و بد را معرفی میکند و راههاای کناب
صفات خوِّ و دوری ا صفات بد را آمو ز میدهد .آماو ههاای دانام اخاتق،
عا است و همۀ افعال اختیاری اننان را در بر میگیرد و هرکنی عموماات اختمای
خود را با کارهای اختیاریاز تی یق میدهد.
امرو ه موضوعات جدیدی به نادگی بشار راه یافتاه و افعاال اختیااری انناان را
دانامهاا و

ویچیده و گنترده کرده است .ایو ویچیادگی و گناتردگی سا ب ایجااد
توصصیشادن دانامهاا و حرفاههاا شاده اسات؛ باهدلیل همایو

حرفههای جدید و
ویچیدگی و گنتردگی دانمها و حرفههاا ،کارآمادی اخاتق عاا چنادان آشاکار
نینت و ال است برای هر دانم و حرفهای ،اختق خاصی تدویو شود .اهمیت ایو
خاد هر دانم و حرفه موردتوجه مرار گرفته است.
ا سوی دیگر ،گوناگونی مکاتب اختمی و دیدگاههای آنها در ارائۀ م انی خود
دیدگاههای تا های متولاد شاود .در

س ب شده است در هریک ا دانمها و حرفهها

فصلنامه
فهرست
سخن مطالب

امر بهاندا های است که امرو ه در وژوهمهای اختمی ،تادویو و گناترز اخاتق

ایو میان ال است دیدگاههای ناِّ برگرفته ا آماو ههاای اساتمی درکناار دیگار
دیدگاهها برجنته گردد.
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در ایو راستا ،فصلنامۀ اختق در ایو شماره کوشیده است باا عنااویو شامگاناۀ
یر ،گوشهای ا اختق دانمها و حرفههای رو آمد را همراه با گوناگونی مکاتب،
ویم چشم خوانندگان خود مرار دهد:
 -طراحای الگااوی جااام باارای تقویاات فرهن

سااا مانی م تناای باار ار زهااای

اختمی است ؛
 غایت اختمی اسلوِّ ادبی وگفتار شرعی ا دیدگاه ابورشد؛ اتانا ی ا منظر وظیفهگرایی شهودباور؛ طراحی مدل اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی؛ منئولیت اختمی در م ال دیگران ا منظر رویکرد وظیفهگرایانۀ کانت؛ نظریۀ جامعهشناسی عمومی و اختق در وژوهم.مدیر مسئول
محمد قطبیجشوقانی

اخالق /چهل و یکم /بهار 1400
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