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 سخن سردبیر 

 از علم، چراغ عقل است و تنها: فرمایند مي( ع) امام علي حضرت                                                                                             

.شد پیروز زمانه) رویدادها، شرایط و حاالت آن( بر توان عقل  مي طریق  

گیرند، تابع دستگاه شناختي فرد و هیأت موسسان آن  كارها بر پایه فرهنگ، شناخت و اخالق شكل ميو  از آنجا كه كسب         

ها،  انسان راهبری درصددكه های دانشي است  و نقشه فرایندهاها، معیارها، سازوكارها،  روش همجموع از متشكل . فرهنگهستند

 آید؛ های اقتصادی با رعایت منافع ملي بر مي بنگاه خلق سعادتوده و ایفای نقش كلیدی در ایجاد ارزش افز نهادها و جامعه برای

به  و معیارگرا برای درست انجام دادن روشي است كه در پیشبرد امور مطابق چارچوب فرهنگ محور نگرش ،اخالقدر حالي كه 

با این نیات  .است روني افراددهای  و محرکنیات  لذا پدیداركننده نگرش تكیه بر شناخت دارد؛ البته .استكار گرفته شده 

كشف، فهم، درک  ندیاین شناخت، تابع فرآ د. نشو شناخت مياصلي د، هسته نده كه انگیزه افراد و رفتار آنها را شكل ميها  محرک

تصویرپرداز است؛  ،شناختو فني دارد.  یجوهره دانشي، هنروكاری  هر كسب لذا،است؛ وكارها  كسبوجود و آثار مساله/مسائل 

شوند و با این  ها همدم الگوهایشان مي كنند. انسان تصاویر در همگرایي با افكار و قدرت اندیشیدن برای انسان الگوسازی مي

های آن  و فعالیت وكارها كسببالقوه و بالفعل  وبیها، تهدیدها و ع مشكالت، ضعفها،  ها، فرصت چارچوبد نتوان ميزاویه فكری 

،  مساله شناخت. كندها  رفع آنگیری و یا  بهرهاقدام به گری او،  پس از قصد و اراده شخص در كانال همت و تالشا را شكافته ت

 ست.هنیز  وكار كسبو شرایط آن  يو متأثر از نظام محیطي، ارزش استوكارها  كسب يواقع های طیدر مح يعمل يتیفعال

وكارها است. حركت از دانش به خرد، نیازمند درک  فرهنگ و اخالق كسببه هر حال، خرد ابزاری از موتورهای محرک       

و میزان درک حاكم در سطوح  ، بصیرتبینش، دانش، منطقي؛ مولدهای دانشِخرد؛ در نقش  است. اصول خردورزی

خرد ص خصای در چارچوبد افرااندوختة دانشي . كند را تعیین مي وكارها كسب فرهنگي، طیف ظرفیت و عمل شناسي شناخت

های فردی نظیر تجربه، اطالعات، علم، درایت )افُق و  آن به تعامل مستقیم و دروني ورودی ارتقاییابد و  جلوة بروز مي ایشان

در بطن . و قدرت حل مسئله بستگي دارد وكارها كسبیابي از میان مسایل  ظرفیت و توانمندی تحلیل وقایع، راه ،ارتفاع فكری(

ها بر پایه  انسان قرار دارد. وكارها كسب، دانایي و تجربه مشترک برای ایجاد و ارتقای سطح خرد فرهنگ، الگوهای خردورزی

 یرفتارها ؛تبیین راهكارها و وكارها كسبانجام امور ریزی و  طرحمعاني و زبان مشترک و نیز نوع تفكر و نحوه همگرائي در 

وی  «و خرد  عقل»انسان، بخش  ت و حیا هویتياز ابعاد  است كه در این صورتگذارند.  خود را به نمایش ميای  حرفهخردورزی 

كند. است. انسان با عقل صوّر موجودات و نظم میان آنها را درک مي استداللاستعداد و توانایي فهم حقایق از طریق عقل،  .است

جای الگوهای عادی تفكر برای اخذ به  های خود از فرایندهای شناختي فعال ها در تصمیم اهمیت خرد به دلیل آن است كه انسان

 كنند.وكارها استفاده مي های مهم در كسب تصمیم
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