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مقدمه

جامعه جهانی روز به روز با فناوری درگیر ترر مریشردد و نقرش فنراوری در
بسیاری ابعاد زندگی بشر امروز پررنگ تر مریگرردد برا گسرتر

فنراوریهرای

ارتباطی و اطالعاتی چهره این درگیری تغییراتری نوردده اسرت و در دینرده ایرن
تغییرررات بیشررتر و بیشررتر خداهررد شررد فنرراوریهررای نررره هونرردی مرردیریت
حسابداری تدسعه دمردز

و تربیرت بانارداری برنامره ریرغی و میرره مرد

جدیدی از حضدر فناوریها را تحت عندای فناوریهای نره در دنیا بره پرا داشرته
است که بسیاری مسائل نظری و علده انسانی را هم درگیر انداع فناوریهای تاثیر
گذار نودده است از دنجا که کشدرمای در این چنرد دهره بره علرت پیشررفتهای
مهوی که نودده است درگیری بسیاری با الغامات فناوری پیدا کرده اسرت بردین
جهت در نظر است که از کلیه اندیشوندانی که بره نحردی مناسربات فرهنوری و
دینی فناوری را تدجه نودده انرد و تحلیلهرای خردبی از دی دارنرد و مریتداننرد
راهاارهای سازنده ای از تعامل با فناوریهای جدید ارائه کنند و روشهایی برای
زدودی دثار سدء دینی و فرهنوی فناوریهای جدید ارائه کننرد درخداسرت شردد
تا تجغیه و تحلیلهای عالوانه و بدیع خدد را در جوع فرهیختوای ارائه نوایند تا با
تباد نظر در باره دیدگاههای ارزشوندشای به یک هم افغایی اندیشره ای رسریده
شدد و جامعه ما راههای روشن تری را در مناسبات خدد با فناوری بدست دورد
اولین جرقه این کار را دانشواه صنعتی شریف و گروه مهاجر دی دانشواه زدند
و کنفرانسی در این مدضدع را برای اولین بار تدارک دیدند کره برکرات بسریاری
داشت پس از دی کارگروه حدزوی شدرای انقالب فرهنوی به هوت واالی حجه
االساله و الوسلوین جناب دقای دکتر پارسانیا به بسط این فعالیرت در حرد یرک
کنفرانس بین الوللی هوت گواشتند و در نتیجه با مشارک دانشواه صنعتی شریف
و دانشواه باقر العلده قم (که در این زمینه فعالیتهایی اکادمیک دارد) هوایش برین
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الوللی دین فرهنگ و تاندلردیی را رقرم زدنرد ترا در تراری 0و 1اردیبهشرت
 5934در تهرای و  4اردیبشهت در قم با حضدر اندیشوندای ایرانی و خارجی در
معرض بحث و گفتود قرار گیرد بدین منظدر بسیاری از مدسسات علوی که بره
نحدی با مدضدع درگیر هسرتند مشرارکت نوردده و شردرای سیاسرتوذاری ایرن
هوایش را تشایل دادند و هریک به فراخردر حرا خردیش بخشری از برار ایرن
هوایش را عوال به عهده گرفتند این مشارکت کنندگای و نوایندگای دنها به شرح
ذیل هستند:
اعضای شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری
 .5حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر پارسانیا(رئیس شورای سیاستگراری و
رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقالب فرهنگی)،
 .3جناب آقای دکتر آیت اللهی(دبیر علمی کنگره)،
 .9حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر مریجی(رئیس دانشگاه باقرالعلوم ع)
 .0جناب آقای دکتر ربیعی (رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطالعات
پیشرفته دانشگاه شریف)
 .1جناب آقای دکتر نصیری(دبیر اجرایی کنگره)،
 .4جناب آقای دکتر سیدضیاء هاشمی،
 .4سرکار خانم دکتر مالنظری(ریاست دانشگاه الزهراء)،
 .4جناب آقای دکتر میرزایی(ریاست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)،
 .3جناب آقای دکتر رضوی(مرکز ملی فضایی)،
 .54جناب آقای دکتر خادم الحسینی،
 .55جناب آقای دکتر غفاری(نماینده دانشگاه امام حسین ع)،
 .53جناب آقای دکتر طباطباییان(رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست
جمهوری)
 .59جناب آقای دکتر خوانساری(رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
مرکز مخابرات)،
 .50جناب آقای دکتر بدی (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات مرکز مخابرات)،
 .51جناب آقای دکتر امامی(نماینده دانشگاه امام صادق ع)،
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 .54جناب آقای خلیلی(اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف)،
 .54جناب آقای درویش(اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف)
 .54جناب آقای دکتر سراج زاده(رئیس انجمن جامعه شناسی ایران)،
 .53جناب آقای دکتر کافی(نماینده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)،
 .34جناب آقای دکتر حیاتغیب(نماینده سازمان محی زیست)،
 .35جناب آقای دکتر زارع پور(نماینده دانشگاه صنعتی شریف)،
 .33سرکار خانم دکتر علم الهدی(رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
دانشگاه شهید بهشتی)
 .39جناب آقای دکتر جوادی یگانه
 .30جناب آقای دکتر بکایی(رئیس کمیسیون علمی و فناوری شورای انقالب
فرهنگی)
 .31جناب آقای دکتر حسنی(نماینده صدا و سیمای جمهوری اسالمی)
 .34جناب آقای دکتر حسینی(معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف)
 .34جناب آقای دکتر خجسته
 .34جناب آقای دکتر کرمی(نماینده معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری)
 .33جناب آقای مهندس سلجوقی(عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات)
 .94حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر میری

این هوایش در صدد است به پرسشهایی از سن پرسرشهرای زیرر جرداب
دهد:
 .5چگونه یک اندیشه بنیادین (مثل اندیشه غربی) میتواند در پیدایش و استمرار
فناوری تاثیر بگرارد و این تاثیر تا چه حد میتواند باشد؟ چگونه میتوان بین
عناصر اندیشهای تاثیرگرار در فناوریها و سایر وجوه فناوری تمایز قائل شد؟
 .3چگونه و تا چه حد فناوریها میتوانند فرهنگ یک جامعه را تغییر دهند؟ این
تغییرات از چه جنبه هایی است؟ نحوه شناخت تاثیرات فناوری بر فرهنگ
چگونه است؟
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 .9چگونه بین تاثیرگراری فناوری بر فرهنگ و تاثیرگراری دارندگان فناوری بر
فرهنگ میتوان تمایز قائل شد؟ چگونه میتوان بین تاثیر خود بخودی فناوری
و تاثیر طراحی شده آن تمایز قائل شد؟
 .0تفاوت فناوریهای سخت و فناوریهای نرم در پرسشهای پیشین چیست؟
 .1چه عناصری از اندیشه بنیادین غربی در فناوریهای جدید میتواند مغایر
حکمت و اندیشه اسالمی باشد؟
 .4کدام تاثیرهای فرهنگی فناوریهای جدید نگرش اسالمی را به چالش
میکشد؟
 .4چگونه و تا چه حد میتوان مبانی جدیدی همچون نگرش اسالمی برای
فناوریهای جدید تدارک دید؟ چگونه و تا چه حد میتوان از تاثیرهای
نامناسب فرهنگی فناوریهای جدید کاست؟ و چگونه و تا چه حد میتوان
فناوریهای جدید را در باروری بینش ،رفتار و فرهنگ اسالمی بکار گرفت؟
 .4تاثیر احکام شرعی و بینش اسالمی در گزینش و ارتقاء برخی فناوریها چگونه
میتواند باشد؟
 .3چه عناصر جدیدی برای اجتهاد فقهی در فناوریهای جدید نیاز است؟ چه
روش هایی برای شناخت مغایرتهای فناوریهای جدید با فقه اسالمی میتوان
داشت؟
 .54چه مشکالتی در تبیین احکام شرعی درباره فناوریهای جدید و آثار آن وجود
دارد؟ و چگونه میتوان آنها را برطرف کرد؟
 .55تاثیر اخالق در گزینش و ارتقاء فناوریها چگونه میتواند باشد؟
 .53چه روشهایی برای شناخت آثار غیر اخالقی فناوریهای جدید میتواند وجود
داشته باشد؟
 .59چه روشهایی برای تغییر جهت فناوریهای جدید به سمت اخالقی تر شدن
آنها میتواند وجود داشته باشد؟
 .50وجود و گسترش فضای مجازی چه چالشها و آسیبهایی برای زبان فارسی در
پی داشته است؟
 .51بینشهای قرآنی و روایی چگونه میتوانند در تدارک فناوریهای جدید و
مبانی آنها یاری رسانند؟
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 .54چگونه میتوان برای فناوریهای سخت و نرم پیوست فرهنگی تهیه کرد؟ و
چگونه میتوان این پیوستهای فرهنگی را اجرایی کرد؟
 .54فناوریهای سخت و فناوریهای نرم هریک چه تاثیری برنهاد خانواده
میگرارند؟
 .54چگونه میتوان از فناوریهای جدید بجای تخریب نهاد خانواده در تحکیم آن
بهره برد؟
 .53فناوری چگونه مفهوم خانواده را دچار تحول میکند؟
 .34استفاده از محصوالت ترا ریخته چه چالشهای احتمالی زیست محیطی و
اجتماعی دربر دارد؟
 .35چگونه میتوان نسبت بین نظامهای ارزشی و اقتضائات فناوری را تبیین نمود؟
 .33چه آینده ای برای تحوالت فرهنگی ناشی از فناوری ها مخصوصا فناوریهای
نوظهور و در معرض ظهور میتوان در نظر گرفت و چگونه در این زمینه
میتوان آینده نگاری کرد؟

بدین منظدر محدرهای هوایش به شرح زیر برنامهریغی شرد ترا متفاررای مرا
هریک به جنبه ای از رابطه تاندلدیی و فرهنگ و دین بپردازد:
 .7فلسفه و مبانی نظری فناوری
 ماهیت فناوری و نسبت آن با علم مدرن
 تفاوتهای فناوری قدیم وفناوری مدرن و اقتضاءات آن
 تفاوت اقتضاءات فناوری در فناوریهای سخت و نرم
 ارزیابی خودمختاری تکنولوژی
 بررسی نسبت پیشرفت علمی و پیشرفت فناوری
 بررسی دیدگاههای آرمان شهر گرایی و ویران شهر گرایی درباره آینده
تکنولوژی
 تکنولوژی و تنوع فرهنگها
 جهانی شدن و تکنولوژی
 بازخوانی انتقادی مبانی و ماهیت فناوری مدرن از منظر حکمت و اندیشه
اسالمی
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 بازطراحی مبانی و ماهیت فناوری از منظر حکمت و اندیشه اسالمی برای
آینده استفاده از فناوری
 .2فرهنگ و فناوری
 رابطة تحوالت فرهنگی و تحوالت فناورانه
 میزان تأثیرپریری سطوح فرهنگ از تحوالت فناورانه
 تحوالت فناورانه و مقاومت فرهنگی :امکانسنجی ،الزامات ،بایدها و نبایدها
 چالشهای فرهنگی فناوریهای نوظهور
 نقش فناوری در بحرانهای فرهنگی انسان مدرن
 مدیریتپریری تبعات فرهنگی فناوری
 .9چالشهای ارزش و فناوری
 ارزیابی دیدگاههای ارزش بار بودن تکنولوژی و خنثی بودن آن
 چالشهای اخالقی تکنولوژی
 دستورالعملهای اخالقی برای انواع تکنولوژیهای نرم و سخت
 تبیین چگونگی نهادینه شدن ارزش در تکنولوژی (طراحی ،ساخت ،تبلیغ
و عرضه و غیره)
 بررسی رویکردهای ناظر به طراحی حساس به ارزش
 مسائل و چالشهای اخالقی توسعه فناوریهای همگرا (نانو ،بایو ،اینفو،
کاگنو)
 چالشهای اخالقی در حوزه مهندسی (مسئولیتپریری) با تاکید بر
موردکاویهای داخلی
 بررسی تحلیلی موردهای ارزشباری فناوری (با تاکید بر موردکاویهای
بومی)
 تحلیل انتقادی نگاه مهندسان و مدیران ایرانی به توسعه فناوری و نسبت
آن با ارزش (مثل جریان کارآفرینی و جریان تجاری سازی دانش)
 .4مناسبات دین و فناوری
 امکان ،معنا و مفهوم فناوری دینی
 مرزهای مفهومی علم دینی و فناوری دینی
 غایات دینی و بهرهمندی از فناوریهای نوین
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 فقه اسالمی و چالشهای فناوری
 چالشهای منظر فقهی برای پیشبرد وکاربست تکنولوژی و مهندسی
 تاثیرات تحوالت تکنولوژیکی بر فرهنگ فقهی
 اخالق اسالمی و فناوری
 حکمت اسالمی و فناوری
 مباحث کالمی و مسئلة فناوری
 دینداری و فناوری(رابطة تحوالت فناورانه و سویههای عقیدتی ،اخالقی و
رفتاری دینداری)
 ارزیابی دیدگاههای انتقادی حوزة فناوری مبتنی بر معارف دینی
 مسئلة فناوری در اندیشة متفکران مسلمان
 امکان ،مفهوم و شاخصههای فناوری ایرانی-اسالمی
 انقالب اسالمی و مسئلة فناوری
 تاثیرات تکنولوژیهای نوین بر حوزههای علمیه
 .5پیوست نگاری فرهنگی فناوری
 معنا و ماهیت پیوست نگاری فرهنگی در فناوری ها
 الگوهای روش شناختی پیوست نگاری فرهنگی فناوری
 مبانی نظری و چارچوب مفهومی پیوست نگاری فرهنگی برای فناوری
(سیستمهای اجتماعی-فنی)
 انواع رویکرد و سطوح تحلیل برای پیوست نگاری فرهنگی فناوری
 ابعاد و اجزای الگوی روش شناختی پیوست نگاری فرهنگی فناوری و
رواب بین این ابعاد
 روشهای تدوین پیوست فرهنگی فناوری (سیستمهای اجتماعی-فنی)
 شرای و معیارهای تدوین ،اجرا و ارزشیابی پیوست فرهنگی فناوری
 کاربست الگوی روش شناختی پیشنهادی در مورد پیوست نگاری فرهنگی
ارتباطات باندپهن
 .6فرهنگ و فناوری ارتباطات و اطالعات و فضای مجازی
 الزامات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و دینی توسعه فناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی
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 ظرفیتهای فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی برای اثربخشی اقدامات
و تبلیغات فرهنگی و دینی
 آسیبشناسی فرهنگی و اجتماعی فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی
 سبک زندگی و فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی
 فقه و فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی
 بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی شبکههای اجتماعی
 بررسی دوجهانی شدن در فناوریهای فضای مجازی
 بررسی مسائل دینی و فرهنگی فناوریهای نوین ارتباطی (مثل اینترنت
اشیا ،حسگرهای پوشیدنی ،رایانش ابری ،نسل جدید شبکههای تلفن
همراه ( ،)5G, 5G+بازیهای برخ  ،سرویسهای خدماتی مکان محور،
شبکههای پیامرسان)..
 .1مسائل فرهنگی سیاستگذاری و آینده پژوهی فناوری در ایران
 اصول و مبنای سیاستگراری فناوری از منظر اسالمی و غربی
 نقد و بررسی مدلهای سیاستگراری فناوری در ایران
 نقد و بررسی فرایند سیاستگراری فناوری در ایران
 نقدو بررسی سیاستهای فرهنگی حوزه فناوری در ایران
 نقد و بررسی سیاستهای اقتصادی حوزه فناوری در ایران
 نقد و بررسی سیاستهای توسعه صنعتی فناوریهای نوین در ایران
 نقد و بررسی سیاستهای حمایت از نخبگان عرصه فناوری در ایران
 بررسی و نقد سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه نانوفناوری،
زیست فناوری
 نقد و بررسی الگوی ساخت و توسعه قدرت سیاسی مبتنی بر فناوری
 .8پیشرفت و فناوری (سخت و نرم)
 تلقی از موقعیت پیشرفته در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و نسبت این
تلقی با فناوریها
 ماهیت فناوریهای اسالمی  -بومی و سایر فناوری ها در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت
 الگوی رشد فناوری بومی اسالمی
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 بایستههای استفاده از فناوریها در مسیر پیشرفت در جمهوری اسالمی
 جایگاه رشد فناوری در پیشرفت بومی اسالمی
 میزان شکنندگی پیشرفت تکنولوژی درموض مصرفکننده (و نه
تولیدکننده) فناوری
 وزن فناوری و رشد آن در پیشرفت اسالمى ایرانی
 آیندهپژوهی مسیر رشد کمی و کیفی فناوری بومی در الگوی اسالمى
ایرانی پیشرفت
 رب و نسبت نهاد و فناوری در مسأله شناسی پیشرفت
 اصول فقه و اجتهاد فقهی رد ،اصالح و امضای فناوریهای نوظهور در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 .3دین و فناریهای رسانه
 دین ورسانه ،رسانه دینی ،دین رسانه ای
 فقه و رسانه
 اخالق و رسانه
 سبک زندگی و رسانه
 آموزش ،دین و رسانه
 اقتصاد ،دین و رسانه
 رسانه ،مسائل فرهنگی صنعت و تجارت
 سیاستگراری دینی در رسانههای جمهوری اسالمی
 فرصت ها و تهدیدهای رسانه برای فرهنگ دینی
 .73فناوری و مسائل دینی و فرهنگی خانواده و زنان
 تاثیر فناوری بر تحول نقش و معنای خانواده
 فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی ،فرصت ها و تهدیدهای پیش روی
نهاد خانواده
 راهکارهای استفاده از فناوری برای تحکیم نهاد خانواده
 تاثیر فراگیری فناوریهای کنترل جمعیت بر ساختار خانواده و اخالق
جنسی
 ارزیابی دیدگاههای فمینیستی از تکنولوژی
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 ارزیابی حضور بانوان در سطوح باالی توسعه تکنولوژی
 بررسی تحصیل بانوان در رشتههای مهندسی و اشتغال به آن
 .55مسائل فرهنگی محیط زیست و فناوری
 مسائل فرهنگی و دینی زیست فناوری (محصوالت بایوتکنولوژی)
 مسائل فرهنگی و دینی نانو فناوری (محصوالت نانوتکنولوژی)
 نسبت فرهنگ با فناوریهای سازگار با محی زیست
 سازگاری فناوریهای زیست محیطی با دین و فرهنگ
 میزان تطابق و سازگاری فناوریهای وارداتی بکار رفته در محی زیست با
فرهنگ جامعه ما
 اصول ارزیابی فرهنگ زیست محیطی و تطابق آن با دروس دانشگاهی
 مسائل زیست محیطی و ارتقاء فرهنگی
 نسبت اخالقیات و دینداری جامعه با حفاظت از محی زیست
 چالشهای اخالقی و دینی محصوالت تراژنه(دستکاری شده ژنتیکی)
 .72چالشهای فرهنگی اجتماعی حوزه فناوری
 آسیبشناسی اجتماعی(خانواده ،ازدواج و طالق ،اقشار اجتماعی ،و)...
فناوریهای مدرن
 نقد و ارزیابی دیدگاه باال به پایین سیاستگراران در پرداختن به مسائل
اجتماعی فناوری
 توانمندسازی نهادها و سازمانها (دولتی و غیر دولتی) در جهت درک ابعاد
اجتماعی فناوری
 طراحی سناریوهای اجتماعی فرهنگی الزم برای ظرفیت سازی
فناوریهای آینده
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با تدجه به ابراز عالقوندی مدسسات علوی کشدر که به نحدی با ایرن مسراله
درگیر بددند پیش نشستهایی برای این کنفرانس گذاشته شد که به برخری از ایرن
مدارد اشاره میشدد:
رویدادهای کلی
ردیف
1

تاریخ
09/90/90

2

09/90/90

3

00/90/29

9

00/19/10

0

00/19/20

0

00/11/20

0

00/12/90

8

00/91/10

0

00/91/21

موضوع
تشکیل اولین جلسه شورای
سیاستگراری همایش
دومین جلسه شورای
سیاستگراری در دانشگاه
باقرالعلوم
سومین جلسه شورای
سیاستگراری در دانشگاه
باقرالعلوم
تأیید هیئت امنای دانشگاه
باقرالعلوم در برگزاری همایش
اخر مجوز برگزاری همایش از
وزرات علوم و پایگاه استنادی
جهان اسالم
چهارمین جلسه شورای
سیاستگراری در شورای
انقالب فرهنگی
تشکیل اولین جلسه شورای
علمی در جامعه المصطفی
تهران
تشکیل دومین جلسه شورای
علمی در پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی
پنجمین جلسه شورای
سیاستگراری در شورای عالی
انقالب فرهنگی

اقدامات
تعیین رئیس شورای
سیاستگراری و دبیر علمی
تشکیل دبیرخانه همایش و تعیین
دبیر اجرایی
تصویب بین المللی بودن همایش

تصمیم گیری در مورد حامیان و
محورهای همایش
تعیین محورهای اصلی همایش

تعیین محورهای فرعی همایش و
تقسیم وظایف
تعیین زمان برگزاری( 2روز در
دانشگاه شریف و  1روز در قم) و
تصویب محورهای همایش

90
19
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00/90/91

11
12

00/8/1

13

00/90/10

راه اندازی بخش بین الملل
همایش توس آقای طاهری
تشکیل کمیته دانشجویی در
دانشگاه باقرالعلوم
چاپ و ارسال پوستر
چاپ و ارسال پوستر و
بروشور

19

ارسال ایمیل

10
10

ارسال پیامک
دریافت مقاله

10

0و00/0/8

18

00/0/29

10

00/19/21

29

00/19/23

21

00/19/20

22

00/11/19

همایش دین ،فرهنگ و
فناوری در میالن ایتالیا
برگزاری سومین جلسه
شورای علمی همایش در
شورای انقالب فرهنگی تهران
برگزاری جلسه با موضوع
تهیه برنامه برای صدا و سیما
برگزاری جلسه با موضوع
تهیه برنامه برای صدا و سیما
برگزاری جلسه در شبکه
چهار با حضور (معین پور،
پارسانیا ،آیت الهی ،کالنتری
و نصیری)
جلسه با تهیه کننده برنامه
 13قسمتی در تهران



ارسال حدود  0999ایمیل به
اساتید خارجی در کشورهای
مختلف با ذکر نام اساتید
ارتباط با انجمنهای علمی
دانشجویی
ارسال پوسترهای همایش به
دانشگاههای سراسر کشور (نوبت اول)
ارسال پوسترها و بروشور همایش
به دانشگاههای سراسر
کشور(نوبت دوم) تعداد209
دانشگاه
ارسال ایمیل به اساتید حدود
 0999ایمیل خارجی و 3099
ایمیل داخل کشور
ارسال حدود  099پیامک
دریافت  01مقاله فارسی و 13
مقاله انگلیسی
همکاری در برگزاری همایش با
انجمن اتحادیه دانشجویان اروپا
بررسی مقاالت رسیده و پیش
نشست ها
اولین جلسه
دومین جلسه
تعیین دکتر کالنتری به عنوان
دبیر برنامه  13قسمتی
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برگزاری جلسات با همکاران همایش
ردیف
1

تاریخ
00/12/29

2

00/1/39

3

00/3/1

9

00/9/20

0

00/0/21

0

00/0/39

0

00/0/10

8

00/0/28

0

00/0/28

19

00/0/9

11

00/0/11

12

00/0/10

13

00/0/20

جلسه
جلسه برگزاری همایش با مسئولین
دانشگاه شریف
ریاست و اعضای هیئت علمی دانشگاه
الزهراء
ریاست و اعضای شورای علمی پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی
ریاست و اعضای هیئت علمی پژوهشکده
مطالعات بنیادین علم و فناوری
ریاست و اعضای هیئت علمی پژوهشکده
مطالعات علم و فناوری
ریاست و اعضای هیئت علمی پژوهشکده
محی زیست
مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی
قم
ریاست و برخی از اعضای مرکز ملی فضایی
ایران
اعضای هیئت عامل سازمان فناوری
اطالعات ایران
ریاست و اعضای هیئت علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی
معاونت فرهنگی وزارت علوم و ریاست
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
جلسه با مرکز فرهنگی و هنری دفتر
تبلیغات اسالمی
جلسه با رئیس و اعضای هیئت علمی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

19

00/8/0

10

00/8/0

جلسه با رئیس و اعضای هیئت علمی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
جلسه با مرکز ارتباطات و بین االملل
حوزههای علمیه

مکان
دانشگاه شریف
دانشگاه الزهراء
پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی ،قم
دانشگاه شهید
بهشتی
پژوهشکده مطالعات
علم وفناوری
سازمان محی
زیست
دفتر تبلیغات
اسالمی قم
مرکز ملی فضایی
ایران
سازمان فناوری
اطالعات ایران
دانشگاه عالمه
طباطیایی
وزارت علوم
مرکز فرهنگی هنری
پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات
فرهنگی
پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات
مدیریت حوزه علمیه
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10
10

00/0/19
00/11/19

جلسه با موسسه فتوح اندیشه
جلسه با ریاست پژوهشگاه فضای مجازی

18

00/11/19

10

00/11/19

جلسه با مسئول بین الملل شورای عالی
انقالب فرهنگی
جلسه با گروه جامعه شناسی جهاد
دانشگاهی
ارسال پوستر به  39دانشگاه و مراکز علمی
در تهران

29



موسسه فتوح اندیشه
پژوهشگاه فضای
مجازی تهران
دفتر مسئول بین
الملل تهران
پژوهشکده جهاد
تهران

نشستهای علمی
ردیف

تاریخ

1

/98/90
00

2

/98/20
00
/90/90
00
00/0/20

0

00/0/20

0

00/0/20

0

/19/13
00

3
9

موضوع نشست
علمی
احیای تمدن اسالمی
در رویارویی با علم و
فناوری
جایگاه فرهنگ در
سیاستگراری فناوری
نقش خانواده در کاهش
آلودگی محی زیست
گسترش رویکرد
جنسیتی در تبلیغات
مجازی
جایگاه فرهنگ در
سیاستگراری فناوری

محل برگزاری

ارائه کننده

دانشگاه
باقرالعلوم(ع)

پرفسور مظفر
اقبال

پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتیاطات
پژوهشکده محی
زیست
پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی

دکتر خادم
حسینی
دکتر رحمتی

پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتیاطات

دکتر سوالری،
دکتر مهدی زاده،
دکتر فرجادی
دکتر بنیانیان

دکتر علیپور ،دکتر
دانشگاه
رابطه فناوری و فرهنگ،
پارسانیا ،دکتر
باقرالعلوم(ع)
فرصت ها و تهدیدها
بابایی
فراگیرشدن استفاده از دانشگاه الزهراء(س) دکتر آیت الهی
فضای مجازی ،فرصتها
و تهدیدهای پیش روی
نهاد خانواده
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8

/19/10
00

0

00/11/0

19

/11/11
00

11

00/11/8

12

/11/28
00

13

/11/39
00

نشست علمی فرهنگ و
فناوری

19

/12/19
00

10

/12/10
00

دوره آموزشی
جهانهای اجتماعی و
فضای مجازی
نشست علمی :دین،
فرهنگ و فناوری

10

/12/10
00

نشست علمی رابطه
فقه ،قدرت و فناوری

آیا دیدگاه اندیشمندان
مسلمان میتواند به فهم
ما از فناوری و نحوه
تعامل با آن کمک کند؟
کارگاه یک روزه یک
روز با فناوریهای نوین

بازنمایی جایگاه
پدیدارشناختی
تکنولوژی در ساحت
سینما و ادبیات
داستانی غرب
جایگاه فقه در نظام
فناوری جمهوری
اسالمی (وض مطلوب،
وض موجود)
ارزش و فناوری

(تأثیر نوع قدرت در تعین
فناوری)

پژوهشکده
مطالعات فناوری

دکتر نمازی

معاونت تبلیغ دفتر
تبلیغات اسالمی

هشت نفر از
اساتید پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری
اطالعات
دکتر حسنی

انجمن سواد رسانه
طالب و مرکز
فرهنگی هنری
دفتر تبلیغات
اسالمی
موسسه فتوح
اندیشه

حجت االسالم
دکتر عباسی

دانشگاه شهید
بهشتی ،پژوهشکده
مطالعات بنیادین
علم و فناوری
دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دانشکده
ادبیات
پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات

دکتر سفیدخوش،
دکتر یغمایی،
دکتر محمدامینی،
دکتر مختاری،
حجت االسالم
دکتر پارسانیا،
دکتر عبداله
حجت االسالم
دکتر پارسانیا

پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات
فرهنگی

دکتر صان پور،
دکتر پورحسن،
دکتر عبدالکریمی،
دکتر صادقی
حجت االسالم
دکتر مهدی
امیدی

موسسه فتوح
اندیشه
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10

/12/21
00

نشست علمی :دین،
فرهنگ و فناوری

پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات
فرهنگی

دکتر احمدوند،
دکتر همراز ،دکتر
برومند ،دکتر
احمدزاده ،دکتر
ویسی ،دکتر
غفوری

18

/12/23
00

10

/12/20
00

رویکردهای مختلف فقه
و فقیهان به فناوری (از
نفی تا طراحی و آینده
نگار)
نشست علمی :دین،
فرهنگ و فناوری

موسسه فتوح
اندیشه

حجت االسالم
دکتر سید علی
هاشمی

پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات
فرهنگی

29

00/1/10

21

00/1/29

موسسه فتوح
نشست فقه تغییر
اندیشه
دانشکده علوم
نشست علمی رسانههای
جدید و فناوریهای نرم اجتماعی و فرهنگی
بازیوارسازی با رویکردی دانشگاه جام امام
حسین
به مسائل انقالب
اسالمی

دکتر فتح الهی،
دکتر مهدی
زادگان ،دکتر
مصلح ،دکتر
قنبری ،دکتر
اکبری ،دکتر فوزی
حجت االسالم
دکتر رهدار
دکتر غفاری

در پایای از جناب دقای مهدی نصیری و جناب دقای جداد طاهری که بیش از
ده ماه مداوه پیویر امدر اجرایی کنفرانس بددند تشار میگرردد و بره دنهرا بررای
تدفیقاتشای در برپایی این رویداد بغرگ تبریک میگدییم
حمیدرضا آیت اللهی
دبیر علمی همایش بین المللی دین ،فرهنگ و تکنولوژی
5934/3/3

چکیده مقاالت
فناوری؛ منطق نظر و منطق عمل
حمید پارسانیا

1

فناوری در بستر فرهنوی خدد دارای عقبه علوی و پیامد عولری اسرت عقبره
علوی فناروی دانش و نظریهای است که قدرت پیشبینی و تصرر

در عرالم را

به هوراه میدورد نظریه علوی از یک سد با متافیغیرک و فرهنوری ارتبرای پیردا
میکند که در دامن دی شال میگیرد و از دیور سد با حدادثی مرتبط میشدد که
به پیشبینی درباره دنها میپردازد ارتبای نظریه با متافیغیک ارتباطی منطقی است
و از جهت منطقی کذب پیشبینی نظریه علوی میتداند دلیل بر بطالی دی باشد؛
اما صدق پیشبینی دلیل بر صحت دی نیست پیامد عولری فنراوری مربردی بره
کاربرد فناوری است که در چارچدب هنجارها و تجدیغهرای فرردی و اجتوراعی
کاربرای سازمای مییابد و از احااه عولی مربدی به خدد برخدردار است
ناته مهم این است که عول فناورانه و حجیت مربدی به دی برا فعالیرتهرای
علوی و منطق و حجیت مربدی به دی متفاوت است کسی که از فناوری اسرتفاده
میکند به هنواه عول از منطقی استفاده میکند که بر مبنای هنجارها و اعتبارات
مدرد قبد او شال میگیرد
بحث علوی درباره هنجارها میر از عورل در چرارچدب ارز هاسرت اگرر
بحث علوی درباره ارز ها از منطق علوی تبعیت کند عول در ذیل دی هنجارها
نیغ هدیت علوی پیدا میکند و اگر بحث علوی و نظری مربدی به ارز ها فاقرد
منطق و حجیت علوی باشد منطق عولی که در ذیل دی هنجارها پدیرد مریدیرد
فاقد بنیایهای علوی خداهد بدد
کلمات کلیدی :فناوری منطق نظر منطق عول حجیت هنجار
 .1عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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یافتن موضعی منطقی در قبال آثار فرهنگی و دینی تکنولوژی
حمیدرضا

اوّلین تال

آیتاللهی1

فاری که بایرد داشرته باشریم دگراهی یرافتن از وجرده متفراوت

تاندلرردیی اسررت؛ تررا از خررامیهررای محررن بررین ابغارانورراری پراگواتیسررتی و
جبرگرایی مارکسیستی بیروی بیاییم خدد این تدجه به بنیادهرای دشراار و پنهرای
تاندلدیی ما را از تدقعهای بیش از اندازه از تاندلدیی بره عنردای ابرغار دسرت
انسایهایی مختار باز میدارد و هوننین از تسلیم منفعالنه در برابر دثار فرهنوری
و دینی تاندلدیی که معودالً دمیخته به فرهنگ مربی است دور میکند
این ندع مداجهه باعث شده است که خرد خیرا از یرافتن علرت تغییررات
فرهنوی و به علت کدتاهبددی دست ما در مبارزه علیره عدامرل قردرت بره یرک
انفعا ناامیدانه کشیده نشدیم و فعالیت خدیش را به جای تورکغ بر عدامل اصلی
برخاسته از ذات تاندلدیی به ملط به عدامل دیور سرایت ندهیم از طر
با پذیر

دیور

دترمینیسم تاندلدیی راه تسلیم محن در برابر دثار فرهنوری و دینری

تاندلدیی با خاستواه مربی را به عندای سرندشت محتده خدد نپیواییم و بردانیم
گرچه تاندلدیی تحویل هایی دارد ولی باید فعاالنه توامی انداع تال

خدیش را

برای تغییر تأثیرهای دی داشته باشیم؛ چنایکره بسریاری از اندیشروندای و فعراالی
فرهنوی مربی چنین میکنند
بنابراین اوّالً باید هم تأثیرهای جبری تاندلدییک را بشناسریم و هرم تدانراییهرای
خدد را برای فراروی از این جبر بیابیم ثانیاً فعاالنه دثار فرهنوی و دینری تاندلردیی را
رصد کنیم و هوداره راههایی هرچند متندع برای تأثیرگذاری بر دی بیابیم
کلمااات کلیاادی :تغییرررات فرهنورری شررناخت تاندلردیی رصررد ترراثیرات
تاندلدیی فرهنگ دینیّ

 .1رئیس انجمن علمی فلسفه دین و استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی.
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جایدهی ارزشها در مصنوعات فناورانه و قیود حاکم بر آن
ابوتراب

فررای دپ پررد و کرررو
طراحی شده ارز
فناورانه

x

یغمائی1

(3450ه) دو شررری را برررای اینارره وی گرریهررای

مایی بیرونی را نتیجه دهند بر میشوارند فرض کنید مصندع

وی گیهای طراحیشده دی  Dو ارز

صدرت وی گیهای  Dبرای مصندع

x

ارز

مایی بیرونی  Gباشد در این

 Gرا نتیجه میدهند؛ البته چناننه:

الف  Dدارای این پتانسیل باشد که به  Gبینجامد یا در حاصلشدیِ دی سرهیم
باشد
ب  xبرای رسیدی به  Gطراحی شده باشد
با تدجه به این شرح از جایدهی ارز ها در مصندعات فناورانه پرسش مهم
این است که این ندع جایدهی محدود به چره قیرددی اسرت؛ چنرایکره اساسراً
قیددی وجدد داشته باشد؟ هوایطدرکه خددپ دپ پرد و کررو
پتانسیل وی گیهای  Dبرای محقق کرردی ارز

G

اشراره مریکننرد

بره وی گریهرای فیغیاریای

بستوی دارد که  xحول مری کنرد در ایرن مقالره برا تدجره بره ماهیرت دوگانره
مصندعات فناورانه استدال خداهد شد که اوّالً مصندعات فناورانه با وی گیهای
فیغیای ذاتی متفاوت و کارکردهای یاسای به لحاظ سراختار فیغیاری مشرابهت
دارند ثانیاً ارز

جایدادهشده تا حدود بسیاری وابسته به وی گیهرای فیغیاری

ساختاری است؛ نه وی گیهای فیغیای ذاتی بنابراین ساختار فیغیای مصندعات
فناورانه دامنه ارز هایی را که قرار است جای داده شدند مقید میکند
کلمات کلیدی :ارز

ارز

مایی مصندع فناورانه ساختارفیغیای

 .1پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه شهید بهشتیa_yaghmaie@sbu.ac.ir :
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تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر ساختار ارزشی کاربران
مورد مطالعه :شبکه اجتماعی تلگرام
تهمینه

بررسی حاضر با هد

شاوردی1

سنجش تأثیر استفاده از شباههای اجتواعی تلوراه بر

ارز های کاربرای تدوین شده است استفاده از شباههای اجتوراعی برر اسرا
چهار مؤلفه :سابقه استفاده از شباه های اجتواعی تعداد گروههرای عضردیت در
تلوراه میغای ساعات حضدر در تلوراه و تعداد مدارد چککردی تلورراه معرفری
شده است و ارز های کاربرای نیغ بر اسا

نظریه ساختار ارزشی دهوانه مدور

شدارتغ تدوین شده است
رو

تحقیق در این بررسی رو

پیوایشی می باشد جامعره دمراری شرامل

دانشجدیای کارشناسی شامل بره تحصریل در دانشرواه هرای شرهر تهررای شرامل
دانشواه :الغهرا( ) تهرای شهید بهشرتی صرنعتی شرریف و عالمره طباطبرایی
است حجم نودنه بر اسا

فرمد کدکرای معاد  5454نفر تعیرین شرد ابرغار

سنجش در این بررسی پرسشنامه استاندارد  35گدیه ساختار ارزشی شدارتغ و
هوننین پرسشنامه محققساخته استفاده از شباههای اجتواعی میباشد که ضون
بدمیسازی میغای دلفای کرونباخ دی  /495بردورد شد
نتایج بهدستدمده بیانور این است که میغای حضدر کاربرای در شباه اجتواعیهای
بر ارز هرای فردگرایانره و جورعگرایانره کراربرای ترأثیر معارد

دارد ارز هرای

تأثیرپذیر به ترتیب عبارتاند از :سرنتتگرایری امنیرت خیرخرداهی جهرایخرداهی و
هوندایی هوننین میای تعداد گروههایی که کاربرای عضد دی میباشند برا ارز هرایی
هوندی :استقال لذتگرایی امنیت و هوندایی رابطه معاد

وجدد دارد

کلمات کلیادی :ارز هرای مردور شردارتغ تلورراه تهررای دانشرجدیای
شباههای اجتواعی مجازی
 .1دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و دکترای جامعهشناسی.
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امکان و مطلوبیت فناوری اسالمی
حسین

مطیع1

این مقاله با معرفی تعریرف مخترار خردد از دیرن و فنراوری بررای تعریرف
فناوری دینی ابتدا اوصا

ایجابی فناوری اسالمی مثرل :نوراه جرامع بره علرم

معندی و در طد دین بددی اخالق محدری هواهنوی با تادین و تشریع دزادی
و ابتاارداشتن استقال و فایدهگرایی هنری و زیبا برددی و بهررهوری و سرپس
اوصا

سلبی دی مانند :عده تخریب محیط زیست عده مریرغه محردری عرده

تدقف در ابغار زدودی زوایرد نفری سرلطهجردیی و زدودی حجراب تانیرک را
فهرست کرده و دی گاه اماای و مطلدبیت فناوری دینی را بررسی میکند ندیسنده
با اشاره به نودنه های قردنی و روایی فنراوری دینری هونردی :کشرتی حضررت
نرردح(ع) سدسررازی ذوالقرررنین زرهسررازی داوود(ع) معورراری و ررر سررازی
سلیوای(ع) سیلدسازی یدسف(ع) و ضرب ساه تدسط اماه باقر(ع) را شداهدی
برای اثبات ادعای خدد میداند
نوارنده فناوری اسالمی را در ناحیه راهبرد هد

و منشأ مؤثر میدانرد و در

پایای نتیجه میگیرد که مخالفای فناوری اسالمی تصدری نادرست از دی دارند و
در صدرت اصالح تصدر خدیش موان است به نتیجه دیوری برسند
کلمات کلیدی :دین فناوری فناوری دینی اوصرا
اوصا

ایجابی فناوری دینی

 .1استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان.

سرلبی فنراوری دینری
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فرهنگ ،تمدن و فناوری
(یک پیشنهاد نظری)
سید سعید زاهد

زاهدانی1

توردیهررا مبتنری برر فرهنررگهررا شرال مریگیرنررد در ایرن مقالرره فرهنررگ
«دریافتهای به تدافق جوع رسیده» تعریف میشدد هرگاه فرهنوی بتداند شریده
زندگی پیشنهادی خدد را به تدافق جوع وسیعتری برساند و در پهنره جغرافیرایی
نسبتاً گستردهتری مستقر شدد معودالً به دی «تودی» گفته میشردد فرهنرگهرای
بدوی یا طبیعی مبتنی بر نهادهای اجتواعی شال میگیرند هرگراه در اجتوراعی
یای از این نهادهای طبیعی شال مصندعی به خدد بویرد و سازمای ایجراد کنرد
تودی ایجاد میشدد فرهنگ متشال از سره الیره :فرهنرگ بنیرادی (ارز هرا و
اخالق) فرهنگ تخصصی (علم و معرفت) و فرهنگ عودمی (شیدههای رفتاری
و به عبارت دیور تاندلدیی یا فناوری و مهارتها) در نظر گرفته مریشردد کره
دارای سه بُعد :گرایش بینش و دانش میباشد
در این مقاله دو ندع فرهنگ سادالر و اسالمی معرفی میشدند و فنراوری و
مهارتهای این دو ندع فرهنگ تدضیح داده میشدند فناوری و مهارتهرا پرس
از گذر از مرحله تخصصیسازیِ فعالیتهای نهرادی جامعره بره تاندلردیی یرا
فناوری و مهارتهای دی تودی تبدیل میگردد در پایای تفراوت برین فنراوری و
مهارتها در تودی سادالر و فناوری و مهارتهای تودی اسالمی بحث میشدد
کلمات کلیدی :علم سازمای دین سادالریسم اساله

 .1دانشیار جامعهشناسی ،عضو بخش جامعهشناسی و پژوهشکده تحول در علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه شیراز.
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مبانی سواد رسانهای از دیدگاه قرآن کریم
احمد علی
شایان

قانع1

فخاری2

امررروزه رسررانههررا جررغء الینفررک زنرردگی بشررری شرردهانررد در ایررن دنیررای
رسانهای شده افراد نیازمند سداد رسانه ای هستند کره فراترر از سرداد خدانردی و
ندشتن است از دنجا که مداجهه با این حجم از پیاههای رسانه و شیده مداجهه با
دنها یای از نیازهای جدید جامعه اسالمی است باید نواه اسرالمی و قردنری بره
این پدیده ند هدر و به عبارتی دیور «سداد رسانهای» روشن گردد
در این پ وهش تال

شده است که با استفاده از رو

تفسیر مدضدعی کره

از جوله رو های کاردمد برای بررسی پدیدههای ند هدر است نواه قردی کریم
به مقدله سداد رسانه ای مدرد واکراوی قررار گیررد برر هورین اسرا

تعراریف

صدرتگرفته از سداد رسانهای مدرد بررسی قرار گرفته و سه مؤلفه« :دسترسری»
«تجغیه ر تحلیل و ارزیابی» و «تدلید پیاه» به عندای مؤلفههای اصلی به شوار دمد
نواه قردی بر اسا

این مؤلفهها نشای میدهد که کلیردیتررین عامرل در سرداد

رسانهای «تقدا» است و سایر مؤلفه ها در کنار ایرن مفهرده معنرا پیردا مریکنرد
دستدرات قردی کریم درباره رو هرای تجغیره و تحلیرل تدجره بره مخاطرب و
رو های تدلید پیاه جهت اثربخشی بر مخاطبای از جوله مهمترین دستاوردهای
پ وهش حاضر است
کلمااات کلیاادی :سررداد رسررانهای رسررانههررای نرردین تفسرریر مدضرردعی
مخاطبشناسی دین تدلید پیاه

 .1کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ ارتباطات ،دانشگاه امام صادق(ع).
 .2دانشیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه امام صادق(ع)Sh.Fakhari89@gmail.com :
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مدلسازی تبلیغات دینی در فضای مجازی
سید محمدعلی
محسن

هرد

غمامی1

آخوندیان2

ایرن تحقیرق ارائره مدلی برای تبلیغ دین در فضای رسانههای مردری

بهوی ه فضای مجازی بدده و درصردد بیرای ایرن ایرده اسرت کره بهترین رویارد
تبلیغات در نرواه دینری اصردالً بایرد بره شریده دعدتری باشرد بررای تدضیررح
ایرن ایرده در ابترردا بررر مبنررای مطالعرره معناشررناختی دعرردت را تعریررف
کردیرم و در گاه بعرد در یرک مطالعره اسرتنطاقی تطبیقرری مسررتور رویدورد
قردنری دعردت را برا تبلیغات از نواه مربری تحلیرل نورددیم در ایرن مسریر از
چارچدب نظری «جاوت» و «ادانل» به عندای مبنای نظری ارتبرای تبلیغری مربری
استفاده شد و سپس با استفاده از اصد هفت گانره تبلیغرات «چالردینی» مردلی
جهت تبلیغ دینی در فضای مجازی ارائه شد
با وجدد تفاوتهایی چند هوخدانیهای زیادی نیرغ میرای چرارچدب نظرری
دعدت و مد مفهدمی فراگرد تبلیغ از نواه جاوت و ادانل وجدد داشرت کره برا
اصالح مد مفهدمی مذکدر مد مطلدب استخراج شد
ندشتار پیشِ رو در نهایرت ضرون انطبراق مرد اسرتخراجشرده برا قردانین
هفتگانه تبلیغات چالدینی راهاارهای تبلیغری دینری در فضرای مجرازی را برر
اسا

نظریه دعدت ارائه میدهد
کلمات کلیدی :تبلیغ دین دعدت فضای مجازی

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
 .2دانشآموخته سطح  9و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی (مسئول
مکاتبه)akhoondian@outlook.com :
.
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بررسی تطبیقی رویکرد انتقادی هایدگر و دکتر نصر نسبت به فناوری
سیداحمد

سجادی1

هایدگر و نصر دو اندیشوند دارای دو نظاه فلسفیاند کره نسربت بره علرم و
فناوری مدری مدضع و انتقادهای مخصدص خردیش را مطررح کرردهانرد نظراه
فاری هایدگر در دروی تاری فلسفه مرب و با انتقاد از علرم و فنراوری مردری
شال گرفته است نقد وی میخداهد محدودیتها و خرافرههرای ایجادشرده در
جریای علم و فنراوری را خاطرنشرای کنرد هایردگر از ماهیرت فنراوری درکری
سدیهمحدر دارد؛ یعنی فناوری فقط ابرغار نیسرت و بایرد درک انتدلدییرک از دی
داشت بنابراین وی با نقد فناوری به دنبا کشف بُعد فرامد شده «استعالی بره
سدی وجدد» در هستی ددمی و درچارچدب خپرد و تفار معاصر است؛ اما نصرر
از نقد علم و فناوری مدری به نقد فلسفه فناوری نقب میزند فناوری فلسرفهای
با خدد دارد که در دی ندعی جهایبینی نهفتره اسرت کره برر زنردگی بشرر ترأثیر
میگذارد پس فناوری صرفاً پینیردهشردی ابرغار انسرای نیسرت در نقرد هرردو
فیلسد

فناوری ورای ابرغار اسرت کره در هایردگر بره سردیه و در نصرر بره

جهایبینی منتقل میشدد
کلمات کلیدی :فناوری هایدگر نصر سدیه جهایبینی

 .1دانشجوی دکتری فلسفه.
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آیا فرهنگ دیجیتال ،جای دین را میگیرد؟
مطالعه امکان و امتناع دینیشدن و دینشدن رسانه
حمیدرضا

آیتاللهی1

محسن

امین2

فرهنگ دیجیتا مفهدمی نسبتاً جدید است که به سبک زندگی رسانهایشده انسرای
امروز و هوننین تعامالت و وابستویهای متقابل انسرای و انرداع رسرانههرای نردین
داللت میکند سرعت پُرشتاب تدلد رشد و تدسعه این رسرانههرا در گسرتره زنردگی
روزمره اهویت مطالعه این فرهنگ جدید را دوچندای ساخته است؛ فرهنوری کره البتره
طر دارای و منتقدای دی هرکداه به جدانبی از پیامردهای مثبرت و منفری دی در حیرات
جوعی و اجتواعی اشاره نودده اند و پیامدهایی کره در نسربت برا دیرن نیرغ عرالوه برر
دگرگدنیها حاکی از انداع استخداهها و استفادههای طرفینی بدده است؛ به تعبیر دیورر
گاه دین از رفیت این رسانهها برای ارسا پیاه خدد بهره برده گاهی شالی جدیرد از
ارتباطات پدید دمده و گاهی نیغ رسانهها هوندی یرک دیرن مسرتقل دعردی رسرالت
نوددهاند؛ دینی که در بسیاری کارکردها هوانند ادیای دیور عول میکند
این وضعیت اخیر (رسانه در جایواه دین) در مقاله حاضر مدرد تدجه خداهد
بدد؛ وضعیتی که فناوریهای رسانهای ندین بسیاری از کارکردهای دین را بررای
کاربرای خدد مهیا میکنند و به نحدی دنای را از داشتن دین بینیاز میسرازند در
این راستا ضون اتخاذ الودی شش وجهی ارتبای تال

میشدد تا نقش فرهنگ

دیجیتا در این جانشینی احتوالی در بستر مد شش وجهی ارتبای بررسی گردد
و با نواهی تحلیلی اماای و امتناع و هوننین چرالشهرای احتورالی جرایوغینی
فرهنگ دیجیتا در مقاه دین به عندای یک پدیده جدید ترسیم شدد
کلمات کلیدی :فرهنگ دیجیتا رسانه دین سبک زنردگی دیجیترا مرد
شش وجهی ارتبای
 .1استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .2دانشجوی دکترای جامعهشناسی فرهنگی ،دانشگاه عالمه طباطبایی:
mohsen_amin@ymail.com
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جایگاه عقل صناعی نزد متفکران اسالمی و لوازم آن
در فرهنگ اسالمی با تأکید بر آرای فارابی و ابنسینا
یحیی

بوذرینژاد1

با مطالعه و مقایسه درای ارسطد با فالسفه مسلوای در خصدص انداع عقرل و
جایواه عقل صناعی این مهم برداشت میشدد که ارسطد عقل صناعی را در کنار
عقل نظری و عولی قرار داده است فارابی برخال

ارسطد عقل را به دو قسرم

نظری و عولی تفایک نودده است و عقل عولی را نیغ به دو عقل مهنی و فاری
تقسیم کرده است عقل مهنی هوای عقلی است که ارسطد دی را عقل صناعی ناه
نهاده بدد و عقل فاری هوای عقل عولی که قده تشخیص بایرد از نبایرد اسرت
این طبقهبندی بر دیور متفارای اسرالمی ماننرد ابرنسرینا و خداجره نصریرالدین
طدسی اثر نهاد؛ با این توایغ که در نغد متفارای بعدی کوتر به عقل مهنی اشراره
شده است با تأمل در درای ابنسینا و فارابی به نظر میرسد دی اندازه که فرارابی
برای عقل صناعی و عولی اهویت قائل است برای ابنسینا ایرن اهویرت وجردد
ندارد؛ به حدی که در ابن سینا هوای مقدار عقل مهنی فرارابی هرم نادیرده گرفتره
می شدد و مشهدره دانستن قضایای بدیهی عقل عولری عورالً علرده عولری را از
حدزه حاوت و فلسفه خارج می کند و بره حردزه علرده اعتبراری و قرراردادی
منحصر می سازد در این مقاله در صدد تحلیل و بررسری ایرن مسر له در جهرای
اساله خداهیم بدد
کلمات کلیدی :عقل صناعی عقل عولی صنعت فارابی ابنسینا

 .1دانشیار دانشگاه تهران.
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دین مردمپسند و سوژه دیندار
سید محمود نجاتی
حامد

حسینی1

طاهریکیا2

در این مقاله سعی شده است به مس له رابطه دین مرردهپسرند و سردیه دیرن
پرداخته شدد در بخش اوّ بر اسا

مؤلفههرای فرهنوری ر اجتوراعی (براور

منسک تجربه دانش و اخالق) بحثی را در خصردص وضرع و رسرم دیرنداری
متعار

با استناد به داده های دمپیریک چند دهه اخیر از دو منظر کنشگری دینی

و سیاست گذاری دینی مطرح خداهیم کرد در بخش دوه نیغ تحلیلی از دینداری
مردهپسند با استناد به دادههای ت دریک و با شداهدی دمپیریک ارائه مرینوراییم
در بخش سده بحث چودنوی شالگیری سدیه دیندار مرده پسند را از دیدگاه
ت دریک تبیین میکنیم
کلمات کلیدی :دین مردهپسند سدیه دیندار خطاکاری حیات اجتواعی

 .1استادیار جامعه شناسی و پژوهشگر میهمان در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری)nejati.hosseini@gmail.com :
 .2دانشآموخته دوره دکترای سیاستگراری فرهنگی ،پژوهشکده مطلعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری)Kia.erhut@yahoo.fr :



15

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری

کندوکاوی در نسبت اخالق با
سیاستگذاری عمومی بهمثابه نوعی فناوری نرم
1
آرش موسوی
رابطه سیاستگذاری عودمی و اخالق را میتدای در دو سرؤا مهرم خالصره
کرد :یای دناه اصدالً سیاست گذاری برای چیست و سیاستگذارای چه اهردافی
را از سیاستگذاری خدد دنبا میکنند؟ دیور دناه وسایل و ابغار درسرت بررای
دستیابی به این اهدا

کداهاند؟ جنبههای اخالقی سیاستگذاری عودمی مصادیق

گدناگدنی دارد؛ از جوله :اخرالق و ارائره مشردرت بره سیاسرتوذارای اخرالق و
تصویم گیری حفا ت از منابع عودمی مسائل مربدی به برابری و عردالت و نیرغ
ابعاد اخالقی فردیندهای سنجش و ارزیابی
با وجدد ایناه مدضدع اخالق و رابطه دی با سیاسرتگرذاری اهویرت فرراوای
دارد به نظر می رسد تراکندی چنردای بره تجغیره و تحلیرل جنبرههرای اخالقری
سیاستگذاری پرداخته نشده و اگر هم مطالعرهای در ایرن زمینره هسرت بیشرتر
معطد

به مصادیق سیاست گذاری است تا فردیند سیاستگذاری؛ این در حرالی

است که اتخاذ یک چارچدب اخالقی خاص پیامدها و دثار عودهای در ارتبای با
فردیند سیاستگذاری دارد :سؤاالت یک سیاسرتگرذار را شرال مریدهرد؛ برر
انتخاب رو شناسیها مؤثر است؛ میغای اهویتی را کره فررد بره اصرد اخالقری
میدهد تعیین میکند و در نهایت بر انتخابهای سیاستگذار تأثیر مریگرذارد
ضون دناه در برخی مدارد خدد عول سیاست گذاری صر

نظرر از ایناره دیرا

تصویم اوّلیه برای دی اقدامی اخالقی بدده است یا خیر پیامدهای اخالقی در پری
دارد

 .1استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورarashmoussavi_ir@yahoo.com :
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در این ندشتار تال



میکنیم ضون مروری بر مد هرای کالسریک و مترأخر

حدزه سیاست گذاری عودمی اندیشره هرایی را در خصردص شریده درگیرشردی
سؤاالت اخالقی با اجغای مختلف این مد ها مطرح نواییم
کلمات کلیدی :سیاستگذاری عوردمی اخرالق انتخراب اخالقری مراحرل
سیاستگذاری پیامدهای اخالقی سیاستها
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اخالق جنگ سایبری و استفاده از سالحهای سایبری
زینب آل

بویه1

فضای سایبری اماانات جدید و فدقالعادهای را برای تباد اطالعات فرراهم
کرده است که میتداند به عندای رکنی اصرلی بررای تدسرعه و پیشررفت زنردگی
انسای ها در نظر گرفته شدد از طر

دیور هوین فضا بهمنغله سرالحی جدیرد و

بستری مناسب برای جنگ تبدیل شده و میدای نبرد جدیدی را شال داده اسرت
طر دارای استفاده از سالحهای سایبری از این سالحها به عنردای «سرالحهرای
پاک» یاد می نوایند؛ زیرا به اعتقاد دنها این سالحها به اشریای فیغیاری و محریط
زیست هیچ خسارت و دسیبی وارد نویکنند برخی معتقدند یای از وی گیهرای
جنگ سایبری این است که نسبت به جنگهای سنتتی میتداند اخالقیترر باشرد؛
زیرا دسیبهای کوتری ایجاد کرده و خسارتهای ناشری از دی برهراحتری قابرل
جبرای است در سا های اخیر به دلیرل گسرتر

اسرتفاده از جنرگ سرایبری و

سالح های سایبری مسائل اخالقی جدید و جدیای در این حدزه به وجدد دمده
است اخالقی بددی استفاده از سالحهای سایبری و سؤاالتی از این قبیل که دیا از
کار انداختن زیرساخت های حیراتی کشردرها تدسرط سرربازای سرایبری کراری
اخالقی است یا نه از مسائل اخالقی ای هستند که پدیده جنگ سرایبری برا دنهرا
مداجه است
در این مقاله ابتدا به تعریف و بررسی جنگ سایبری و سرالحهرای سرایبری
پرداخته شده و در ادامه وی گیهای منحصربهفرد جنگها و سالحهرای سرایبری
مطرح می شدند سپس نظریه جنگ عادالنه و مشاالت اعوا برخی اصد ایرن
نظریه به جنگهای سایبری بررسی شده و در انتهرا راهاارهرایی بررای اسرتفاده
اخالقی از سالحهای سایبری ارائه خداهد شد
کلمات کلیدی :اخالق فضای سایبری جنگ سایبری سالح سایبری
 .1کارشناسی ارشد.
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تکنولوژی دینی ،ضدّ دینی و غیردینی
سید هادی

ساجدی1

تاندلدیی برهویر ه تاندلردییهرای مردری جهرتدار هسرتند و فرهنرگ و
ارز های خاصی را به کاربرای خدد منتقل میکنند و از سردی دیورر دیرن نیرغ
جهت خاص خدد را دارد و در تقابل با جهت تاندلردیی اسرت در ایرن مقالره
اماای تحقق تاندلدیی دینی با وجدد تعارض در جهت به اثبات رسیده است
با پذیر
بر اسا

اماای تحقق تاندلدیی دینی چهار معیار دینیبددی یک تاندلدیی

استقرا بیای شده است این چهار معیار عبارت اند از :پاس به تقاضرای

دین رعایت اصد و مبانی دینی نوادشدی و هوننین ملبه کاربرد نغد مؤمنای به
دین در مقابل چهار معیار برای تاندلدیی ضدّ دینی بیای شده است ایرن چهرار
معیار در تقابل با معیارهای تاندلدیی دینی قرار دارند تاندلردیی میردینری دی
است که هیچیک از این معیارها بر دی صادق نباشد
کلمات کلیدی :تاندلدیی دین میردینی ضدّ دینی جهتداری

 .1دانشآموخته سطح  0حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه
باقرالعلوم(ع).
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رابطه اخالق و فرهنگ در جهان آنالین
نقدی بر پلورالیسم تفسیری چارلز اس
محمدامین برادران
آرش

نیکو1

موسوی2

در حدزه اخالق فناوری اطالعرات «چرارلغ ا » نشرای مریدهرد پلدرالیسرم
تفسیری نظریه فرا اخالقی مناسبی برای مداجهه با این فناوری ندین است مطابق
با پلدرالیسم تفسیری هنجارها و ارز های اخالقری در جامعره هرای گدنراگدی
واحد و هوای هستند؛ ولی در زمینهها و شرایط مختلف بره رو هرای متفراوت
فهم میشدند تفسیر میشدند و بهکار میرونرد پلدرالیسرم تفسریری اوّالً خطرر
امپریالیسم فرهنوی در جهرایشرهر دنالیرن را کراهش مریدهرد و ثانیراً گفتورای
بینافرهنوی در روابط حاصل از فناوری اطالعات را موان میسازد
در این پ وهش نظریه اخالق اطالعات جهانی چارلغ ا
نشای میدهیم اخالق فضیلت چنایکه ا

را معرفی میکنیم و

نیغ میگدید در ساحت هنجاری بهتر

از نظریههای رقیب پیامدگرایی و و یفهگرایی مسائل اخالقی فناوری اطالعرات
را تحلیل می کند در ساحت فرا اخالق دفاع ا

از پلدرالیسرم تفسریری را نقرد

مینواییم و استدال می کنیم که رابطه میای فرهنرگ و اخرالق تنهرا یرک رابطره
هوبستوی است و تندع فرهنوی مشاهدهشده نوریتدانرد تفراوتهرای ارزشری و
هنجاری را نتیجه دهرد هوننرین تفراوتهرای فرهنوری نتیجره نوریدهرد کره
تفسیرهای اخالقی متفاوتی از ارز های واحردی وجردد دارد در پایرای نشرای
میدهیم نظریههای فرا اخالقی نسبیگرایی و مطلقگرایی نیغ میتداند برا شرداهد
مبنی بر تفاوتهای فرهنوی سازگار باشرد در نتیجره نظریره اخرالق اطالعرات

 .1دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 .2استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
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جهانی ا



در ساحت هنجاری قابل قبد اسرت؛ ولری ایناره کرداه نظریره فررا

اخالقی مناسب دی است باز به عندای یک پرسش باقی میماند
کلمات کلیدی :اخالق فناوری اخالق اطالعات پلدرالیسم تفسیری اخرالق
فضیلت
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مسائل فرهنگی اجتماعی نوپدید از  ICTsدر روابط مراقبتی ـ کنترلی
والدین و نوجوانان :فناوری ،قدرت سوژه و حریم اخالقی
ایمان

عرفانمنش1

در میای پیامدهای مداجهه جامعه ایرانی با فرایند مردریشردی تأثیرپرذیری از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی جدید در سطدح مختلف زمینه مهوری را بررای
مطالعات ایجاد کرده است؛ بهطدری که یاری از تغییررات اجتوراعی فرهنوری در
جامعه اطالعراتی ایررای مداجهره خراندادههرا برا ایرن فنراوریهرا بردده اسرت
فناوریهایی مانند تلفن هوراه هدشوند لپترا ،تبلرت یرا کنسرد هرای برازی
پیشرفته به تغییر برخی از روابط کنترلی میای والدین و فرزنردای ندجردای منجرر
شررده اسررت ایررن مقالرره در صرردد اسررت تررا ضررون اسررتفاده از ایررده متعررار
جامعهشناسانه «گیدنغی ر کاستلغی» درباره تغییررات عصرر جدیرد و اقتضرائات
جامعه اطالعاتی و هوننین بینش تحلیلی بردمده از بیانات رهبر انقالب مسرائل
فرهنوی و اجتواعی ندپدید در روابط کنترلی میای والردین و فرزنردای را از نوراه
کنشگرای درگیر با مدضدع شناسایی کند
تانیک پ وهش مصاحبههای نیوهساختاریافته است به این منظردر برا 534
ندجدای و  34نفر از مادرای و پدرای در شهر تهرای بر اسا

نودنهگیری هدفوند

و تیپیک مصاحبه شده است برخی از مهمترین مضامین مربدی بره دسرتاوردها و
نتایج مقاله عبارتانرد از 5 :سرن شناسری محردودیتهرا و قداعرد کنترلری؛ 3
سن شناسی ندجدانای بر اسا

مداجهه با نظارتها؛  9مسائل مربدی بره حرریم

شخصی و قدرت کنتر ندجدانای؛  0شالگیری مسائل و استرات یهرای جدیرد
در خرید فناوریها؛  1مالحظات و چالشهای جدید والدین در مجودع به نظر

 .1دکترای تخصصی جامعهشناسی فرهنگی از دانشگاه تهران ،دبیر کمیسیون علوم اجتماعی شورای علوم
انسانی.
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میرسد که در بیشتر خاندادهها وجدد ندعی اطاعت اخالقی و پایبندی به حرریم
خانداده مانع از فروپاشی روابط نظارتی و کنترلی والد ر فرزندی است
کلمات کلیدی :مس له فرهنوی اجتواعی فناوریهای ارتبراطی و اطالعراتی
نظارت خانداده والدین ندجدانای
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تکنولوژی ،فرهنگ و آینده پایدار
غالمرضا ذاکر

صالحی1

به هوای نسبت که فرهنگها به سدی هوسازکردی خدد با علرم و تاندلردیی
پیش میروند نهادها مجامع علوی و دانشوندای نیغ باید ارز هرا و هنجارهرای
فرهنوی و حدود اخالقی را در کرار حرفرهای خردد در نظرر بویرنرد واکرنش و
انعطا

مناسب و بهمدقع خردهنظاه علوی ر فنری نسربت بره محریط فرهنوری و

اجتواعی میتداند ضامن توامیت ساختار و پدیایی درونی این خردهنظاه باشد
در این میای فرهنگ به دلیل خصیصه دیرپایی وحدت و چسبندگی و سادی
خدد نوری تدانرد مدضردع تحردالت دنری و رادیارا باشرد بنرابراین تدقعرات
بهخددی خدد به سدی علم و تاندلردیی کره قردرت و سررعت انعطرا پرذیری
بیشتری دارد نشانه میرود در نهایت علم و تاندلدیی و نیغ قلوررو فرهنرگ را
باید به سازوکارهای «خدد تنظیوی» مجهغ نودد برای این مهم باید هر دو بتدانند
هرچه بیشتر عناصر سازگار را در متن خدد بشناسند و معرفی کنند تا تعرارض و
اختال را به حداقل برسانند
اکندی بیش ازگذشته اتخاذ رویارد میرانفعالی به علم و تاندلردیی ضرروری
است هد

مقاله حاضر بیای مالحظات عودهای است که در رهبری ترنش برین

جامعه و فرهنگ ایرانی و تاندلدیی باید مدرد تدجه قرار گیرد دراین ندشتار که
با رو

اسنادی و تحلیلی فرراهم دمرده اسرت کدشرش مریشردد رئرد

یرک

طرحواره بدمی برای برخدرد بهینه و مؤثر با علم و تاندلدیی تشریح گردد یای
از مهمتررین یافتره هرای ایرن بررسری لرغوه تدجره جردی بره مقدلره پایرداری
( )sustainabilityاست
کلمات کلیدی :تاندلدیی فرهنگ اخالق جهای سده پایداری

 .1دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
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اهمیت علوم انسانی در آموزش مهندسی
مهدی

گلشنی1

زمانی باور اندیشوندای بر این بدد که علرم و فنراوری برطرر کننرده جویرع
مشاالت بشری هستند به هوین جهرت دانشرواههرا تدجره خردد را صررفاً بره
حدزههای علم و فناوری معطد

میداشرتند وقردع دو جنرگ جهرانی در قرری

بیستم این برداشت را تضعیف کرد و جهای مرب بعد از جنگ جهرانی دوه بره
سراغ علده انسانی روی دورد معلده شد گرچه جدامع انسانی نویتداننرد بردوی
علم وفناوری زندگی کنند اما دنها نویتداننرد بردوی علرده انسرانی نیرغ زنردگی
مطلدبی داشته باشند؛ زیرا تخصص علوی بهتنهایی قادر به حرل مسرائل انسرانی
نیست و اساساً تخصصهای بشری در خأل انسانی و ارز هرای اخالقری مردرد
استفاده قرار نویگیرند علم و فناوری به ما میدمدزد که چه کارهایی مریتردانیم
انجاه دهیم؛ اما علده انسانی به ما کوک میکند که بفهویم چه باید بانیم
بنابراین الزه است تغییر نورشی به علم و فناوری پدید دید و فنراوریهرا بره
عدض دناه صرفاً به عندای وسایلی برای بهرهبرداری از منرابع طبیعری و افرغایش
ثروث و قدرت باشند به فهم طبیعت و رفع نیازهای مشروع انسرانی هرم کورک
کنند برای تأمین این منظدر باید دانشواهها بره مطالعره رابطره فنراوری و علرم
فناوری و فلسفه و فناوری و دیرن بپردازنرد ازایرنرو دانشرادههرای علرده و
مهندسی به درو

تخصصری خددشرای اکتفرا ناننرد؛ بلاره بره ابعراد فلسرفی

جامعهشناختی و مردهشناختی حدزههای تخصصیشای نیغ بپردازند
کلمات کلیدی :فناوری علم دین نیازانسای

 .1استاد دانشگاه صنعتی شریف.
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عوامل و راهکارهای بسیج اینترنتی
در شبکههای اجتماعی سایبری
هومن

الوندی1

مشارکت فراگردی است که از راه دی مرده به دگرگردنی دسرت مرییابنرد و
دگرگدنی را در خدد پدید می دورند بسیج اینترنتی نیغ ندعی از مشارکت سایبری
است که خددجد

و خددکنتر و مستور در حا فعالیرت در راسرتای اهردا

متعالی است در این میای اهویت و ضرورت این بررسی بدای جهرت اسرت کره
کاربرد شباه های اجتواعی مجازی با خیل کثیری از جامعه مرتبط شده است و از
سدی دیور جغء مسائل اصلی و بحرانی جامعه محسردب مری شردد بره هورین
منظدر هد

اصلی این پ وهش بررسی عدامل و راهاارهای بسیج اینترنتری در

شباههای اجتواعی سایبری است
در این ندشتار از رو
اطالعات از رو

تدصیفی ر تحلیلی بهره بردهایرم و جهرت گررددوری

کتابخانهای و ابغار فیشبرداری استفاده شرده اسرت یافترههرا

نشای می دهد که شباه های اجتواعی مجرازی بره دلیرل گسرتر

و فراگیرشردی

به کارگیری دنها در سطح جامعه و وی گی های متوایغ دنها نسبت به فضای واقعی
ندعی از بسیج ملی اینترنتی را تحقق بخشیدهاند بنابراین با بهکارگیری برخری از
راهاارهای مناسب میتدای از فضرای سرایبری در جهرتدهری و هدفونردکردی
بسیج اینترنتی فرصتسازی کرد
کلمات کلیدی :فضای سایبر شباههای اجتواعی رفیتسازی بسیج بسیج
اینترنتی

 .1دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع).
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رابطه اسالم و تکنولوژی
عبدالحسین

خسروپناه1

اساله و تاندلدیی در دو جنبه با یادیور مرتبط میشدند؛ اوّلین ترأثیری کره
اساله و هر دین الهی بر تاندلدیی میگذارد از ناحیه جهایبینی و انسایشناسری
است؛ یعنی روی مبرانی تاندلردیی اثرگرذار اسرت قطعر ًا مبرانی نیرغ برر عقبره
تاندلدیی تأثیر میگذارد
دومین اثری که اساله روی فناوری دارد به لحاظ جهتگیرری و کرارکرد دی
است پس از ایناه جهایبینی و مبانی در ساخت تاندلدیی تأثیر گذاشت اسراله
و دمدزه های اسالمی در کاربستپ دی هم تأثیرگذار است؛ یعنی ایناه چودنه بایرد
از تاندلدیی استفاده کنیم تا دسیبی به زندگی انسای یا محیط زیست وارد نشردد؛
به بیای دیور باید تصرفات مرا در نظراه هسرتی تصررفاتی معقدالنره انسرانی و
قاندنی باشد؛ زیرا ما حق تعرض به طبیعت را نداریم
از منظری دیور میتدای گفت اساله با تاندلدیی پیدندی ندارد؛ به ایرن معنرا
که نباید انتظار داشته باشیم عقل و تجربه و دزمایشواه را تعطیل کنیم و بخرداهیم
با نصدص دینی و دیات و روایات به علده پایه و مهندسی و صرنعت بپرردازیم و
فرمد ها را از دین کشف کنیم؛ بلاه اساله فقط در حردزه مبرانی و کرارکرد برا
فناوری پیدند مییابد که در هر دو جنبه باید از دمدزههای اسالمی بهرهمند شدیم
در این ندشتار به بحث و بررسی رابطه اساله و تاندلدیی پرداختهایرم و حردود
دی را بررسی کردهایم
کلمات کلیدی :جهای بینی تاندلدیی اساله فناوری

 .1استاد مثسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
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امنیت متعالیه و فناوری
نجف

لکزایی1

پرسش اصلی مقاله حاضر توایغ نظریه «امنیت متعالیه» برهمثابره یرک نظریره
اسالمی امنیت از نظریه «امنیت لیبرالیستی» بهمثابه یرک نظریره سادالریسرتی در
حدزه قلورو بهره وری از فناوری است مدعای نوارنده ایرن اسرت کره یاری از
توایغات اصلی نظریه «امنیت متعالیه» در مقایسه برا نظریره «امنیرت لیبرالیسرتی»
معطد بددی این نظریه بر «بقای ندعی و ابدی» انسای است
در رویارد اسالمی حادمت بخشی از امنیت را از طریق گسرتر

ایورای و

ارز های انسانی و الهی متحقرق مریکنرد ترا حقردق و اسرتعدادهای انسرای در
جامعترین و عالیترین وضع خدد

تحقق پیردا کنرد؛ درحرالیکره در رویاررد

لیبرالیستی به خاطر ت ورکغ برر دسرایش دنیردی امنیرت صررف ًا در ابعراد دنیردی
محصدر می شدد و در نتیجه بخشی از حقدق انسای استیفا میشدد در اینجا فقط
مصالح دنیدی و فردی است که بهرهگیری از فناوری را محدود میکند
در نظریههای امنیتی لیبرالیستی بهرهگیری از فناوریها از منظر بقای دنیدی و
نیغ دزادیهای فردی مدنی و نظریه مردهساالری مجاز اسرت؛ درصردرتیکره در
نظریه امنیت متعالیه به عندای یک نظریه اسالمی امنیت بهرهگیری فرد نهادهرای
مدنی و دولتها مندی به عده تهدید «بقای ندع» و نیغ «بقرای ابردی» اسرت؛ بره
عندای مثا فتدای برخی از فقها مبنی بر حرمت اسرتفاده از تسرلیحات اتوری از
این زاویه قابل تبیین است؛ زیرا سالح هستهای بقای ندع بشر را تهدید میکند و
اساله اجازه نویدهد اقداماتی تدسط افراد نهادهرا و دولرتهرا انجراه شردد کره
بهکارگیری دنها باعث نابددی ندع بشر میگردد
کلوات کلیدی :امنیت متعالیه امنیت لیبرالیستی فناوری

 .1استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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بررسی کاربست تربیتی رسانه
با نظر به قرآن بهمثابه رسانه تربیتی اسالم
ایمان

ابراهیمی1

ناحیه کاربست مؤثرترین و دقیقترین نداحی چهارگانه فعالیت رسانه تربیتری
و محل فعالیتهای یادگیری و تجربیات تربیتی ترکیبی است و به هورین جهرت
نیازمند اندیشه و پ وهشهای عویق در رسانههای تربیتی انسانی است
پرسش اصلی پ وهش چیستی الودی کاربست تربیتی رسانه بر اسا

تربیت

رسانهای قردی کریم است و با رویارد دادهبنیاد و بهرهگیری از رو هرا و فنردی
اجتهادی و تفسیری به دنبا مدلی است که سازه مفهدمی مرذکدر را برا بهتررین
جامعیت و تعاد نوایندگی کند
برای الودی عودمی تربیت رسانهای قردی سازمای رسانه تربیتی استعاره نسبتاً
مناسب و پاس گدست یافتهها نشای میدهد در ناحیه کاربست راهبردهای رسانه
تربیتی قردی شامل :برقراری نسبت بر محدر فضاسازی و شخصیسازی برر پایره
جامعیت درونی و با شاخصههای رابطه با خدا حضدر عاطفی زنده با محدریرت
عنصر بداهه دروینوایی عویق مخاطب راهنوایی دقیق و شخصی درامشبخشی
و تعدیل احساسات افغونره شخصری تاثرر سربکهرای یرادگیری و انویغشری
درمانوری و برنامهها و فعالیتهای وی ه برای مخاطبرای و شررایط خراص رفرع
عویقترین نیازها لرذتبخشری تدانوندسرازی و امتدادبخشری حردا

و قردای

درونی و بیرونی و الودی منیسازی مسیرهای ارتباطی مناسکسازی فضاسازی
و شبیهسازی مجازی یادگیری با تقدیت ذهنی بینش سازندگی ارتبای عورل و
مشاهده الودی ماای الودی زمای گروه بندی مدارا طهارت تفار خددیابی با
یاد خدا و مرگ خددکنترلی تربیت معندی و عرفانی برنامه درسی میررسوی برا
ورود به سبک زندگی و الودی اجتواعی مشتول بر :شباه والیت جامعهسرازی
 .1دانشآموخته سطح  0حوزه علمیه ،دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ،کارشناس ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی.
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قرراندیگررذاری حادمررت امربررهمعرررو

و نهرریازمناررر دمرردز

و پرررور

و

دستویری در فتنهها و بحرایهاست در قلب این فعالیتها رابطه با خردا مبنرای
تاثیرگذاری تربیتی در باالترین میغای و در واقع اتصا به هوه خدبیهاست
کلمات کلیدی :قردی کریم تربیت اسالمی تربیت رسرانهای رسرانه تربیتری
الودی تربیتی رسانه الودی رسانه اساله
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تأثیر تکنولوژی بر معناداری زندگی
زهره

در طد تاری

ابراهیمی1

هیچ زمانی بشریت بره انردازه امرروز دمدمره درک معنراداری

زندگی را نداشته است از حدود قری ندزدهم با برچیدهشدی علل معرفتی بررای
معناداری زندگی بسیاری از سؤاالت اساسی انسای در این خصردص برا بحررای
پاس مداجه شد عدامل اجتواعی متعددی نیغ در تشدید دی مؤثر بدد همزمای برا
درگیرشدی انسای با مس له معنای زندگی تاندلدیی برخاسته از فرهنرگ مررب
روزافغوی سرعت می گرفت در ایرن زمرای امیردهای بشرر بررای یرافتن معنرای
زندگی به گل نشست بیشتر نظریهپردازایِ معنای زندگی با نواه طبیعتگرایانه به
این مس له اب ه زندگی را بیمعنا دانسته و به جهت عالقه سدیه به یافتن معنا در
پی جعل عناصری بددند که به زندگی معنا بخشد به اهر تاندلدیی میتدانست
در مقاه جعل گغینه مناسبی برای افغایش امید و بخشیدی معنا به زندگی باشد
این مقاله به رو

کتابخانهای ر تحلیلی به دنبا تبیین این مس له است که برا

تدجه به تفسیرهای مس له معنای زندگی تاندلدیی نه تنها نتدانست راهی چراره
کند بلاه بهشدت بر این بحرای دامن زد هد داری زندگی انسرای ارزشروندی
زندگی و کارکرد مثبت داشرتن زنردگی انسرای در مجودعره هسرتی تفسریرهای
گ متدلدشرده از تاندلردیی برا
مختلف ا ز مسر له معنرای زنردگی اسرت فرهنر پ
تکساختی کردی انسای پاس گدی هیچ یک از این مسائل نبدد و نتیجه واگرذاری
پاس مس له معنای زندگی به تاندلدیی این جداب بردد :عرالوه برر ایناره ابر ه
زندگی بیمعناست انتظار معناداری از زندگی هم بیجاست و نباید به دنبا یافتن
معنای زندگی باشیم
کلمات کلیدی :تاندلدیی معنای زندگی انسرای فرهنرگ هرد
ارز

زندگی کارکرد زندگی

 .1دانشجو دکترای فلسفه فیزیک.

زنردگی
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تحقق تمدن تراز اسالم در عصر غیبت ،امکان یا امتناع؟
مهدی

نصیری1

سه دیدگاه درباره تودیسازی در عصر میبت وجدد دارد 5 :دیدگاه قعردد و
پرهیغ از تشایل حادمت و طبعاً توردیسرازی؛  3دیردگاه لرغوه ترال

بررای

تشایل حادمت و تودی سازی و اماای تودی سازی در حدّ عالی یرا نغدیرک بره
عالی که ما از دی تعبیر به «تودی تراز» میکنریم؛  9دیردگاه لرغوه ترال

بررای

تشایل حادمت و تودیسازی در حدّ وسع و البته این وسع محدود و زیر پنجاه
درصد است
دیدگاه سده مدرد دفاع ماست مهمترین مانع تحقق تودی تراز اساله میبرت
اماه معصده(ع) است و به عبارت دیورر ارائره و اقامره مطلردب دیرن در گررو
حضدر و دی هم حضدر مبسدی الیرد معصرده اسرت حضردر مبسردیالیرد امراه
معصده شری کلیدی تحقق درمای های دینی در حدّ ترراز اسرت و اگرر معصرده
مایب یا حاضر مقبدضالید باشد حالت جامعه و جهای از حالت عادی و نرما
خارج بدده وضرع ثراندی و اضرطراری حراکم خداهرد شرد و طبیعتر ًا در وضرع
اضطراری نویتدای از تحقق جامعه و تودی تراز دین سخن گفت
اساس ًا عصرر میبرت عصرر حیررت و سررگردانی اسرت؛ البتره نره حیررت و
سرگردانی مطلق که به شااکیت و بیمعرفتری و اباحرهگرری و بالتالیفری منجرر
شدد در ضون سیطره مدرنیته حیرت و لورت دخرالغمرای را مضراعف کررده
است مدرنیته که امروز کم وبیش بر هوه وجده زندگی و حیات ما تأثیرگذاشته و
در مداردی سلطه داشته است از مدانع جدی تحقق تودی تراز دین است
عصر میبت عصر سقدی تالیف نیست و فیالجوله تالیف روشن است و با
مراجعه به فقها درمییابیم که مأمدر به انجاه تالیف در حدّ وسعوای هستیم
کلمات کلیدی :تودی تراز عصر میبت اماای امتناع
 .1دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی.
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دین ،خانواده وکاربران نوجوان فضای مجازی
و نقش نهاد آموزش و پرورش
حسین

سراوانی1

حسین

مظفری2

نهاد خانداده یای از ارکای مهم جامعره اسرت و از زمرانی کره اینترنرت وارد
فضای خانداده ها شده تا کندی با وجدد تواه محاسن و مغایای دی یاسری دثرار
مخرب و نورانی هایی را بر خانداده ها تحویل نودده است امروزه خانداده ایرانی
در سبد فرهنوی خدد با شباه های ماهداره ای فضای مجازی و رسانه های مدری
مداجه است که هرکداه به ندبه خدد بخشی از فردیند تأثیرگذاری در خرانداده را
هد

گرفته اند باید بپذیریم که هدر فناوریهای ندین ارتباطی در عصر حاضر

به هوراه نددوریهایی که در فضای مجازی به وجدد دمرده مدجرب اخرتال در
روابط خاندادهها شده است
ناته دیور ایناه میانوین سنتی مخاطبای این فنراوریهرا در حیطره تحصریلی دورههرای
راهنوایی و متدسطه میباشد هد از این پ وهش بررسی دثار فضای مجرازی برر عرصره
ارتباطات خانداده و دینپذیری استفادهکنندگای اعضای خانداده و نقش دمردز
در این باره میباشد رو
میدهد که دمدز

و پررور

پ وهش به صدرت استنادی است نتیجره ایرن پر وهش نشرای

و پرور

به عنردای مهرمتررین نهراد تأثیرگرذار از طریرق کارکردهرای

خدد از جولره :جامعره پرذیری انتقرا فرهنرگ گرغینش و تخصریص پررور
شخصرری یوررانوی اجتورراعی نظررارت اجتورراعی نررددوری و تغییررر پرررور

و رشرد
سیاسرری و

سرمایهگذاری میتداند دثار مخرتب فضای مجازی را به فرصت تبدیل کند
کلمات کلیدی :دین خانداده دمدز

و پرور

فضای مجازی

 .1کارشناس ارشد روانشناسی ،آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران:
saravani79@gmail.com

 .2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران:
hosseinm1258@gmail.com
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نقش فرهنگ در شبکه معرفت دینی
قدرتاهلل

برخال

قربانی1

تصدر عامه دین نظاه و شباهای از باورها اخالق و اعوا عبرادی

را شامل میشدد که بین دنها رابطه علتی تشایای برقرار است هوننین در میرای
باورها احااه و اعوا عبادی نیغ رابطه شباهای برقرار است؛ بهطدریکه هرچره
باورها اخالقیات و اعوا عبادی به هسته مرکغی دین نغدیرکترر باشرند دارای
ثبات کلیت و بعضراً عقالنیرت بیشرتری هسرتند و در مقابرل دی دسرته باورهرا
اخالقیات و اعوا عبادی که از هسته مرکغی دیرن دورترر مریشردند بره لبره و
حاشیه شباه معرفت دینی نغدیکتر شرده دارای تورا

و برخردرد بیشرتری برا

اجتواع فرهنگ و معیشت مرده هستند
در اینجا فرهنگ به معنای عاه دی از مهمترین عدامل معرفتی و میرمعرفتری اسرت
که لبهها و حاشیههای شباه معرفت دینی را رنگدمیغی میکند در واقع در این ناحیره
از شباه معرفت دینی بر اسا

ندع فرهنوی که دین در دی بسط مییابرد مریتردای از

ندعی دین فرهنوی ناه برد؛ یعنی دین رنگ فرهنگ مربدطه را به خدد گرفته مبتنی برر
خصیصههای دی فرهنگ کارکرد

تعریف میگرردد؛ امرا پرذیر

مبرار فرهنرگ برر

حاشیههای شباه معرفت دینی به معنای تغییر ماهیت دین نیست؛ زیرا برخال تصردر
طر دارای عرفیشدی دین در جامعه اگرچه رنگپذیری دین از فرهنرگ مربدطره در
حاشیه و لبه شباه معرفت دینی بسیار قابل تدجه اسرت امرا هرچره بره سردی هسرته
مرکغی این شباه پیش میرویم از تأثیرات فرهنوی کاسرته شرده و در واقرع از دیرن
مبارروبی میشدد و زال درونی دی بیشتر نوایای میگردد
در این مقاله با تحلیل شیده تأثیرپذیری شباه معرفت دینی از فرهنگ نشرای
داده میشدد که هسته مرکغی ادیای بهخصدص ادیرای الهری از چنرین ترأثیرات
فرهنوی به میغای ناچیغ متأثر است
کلمات کلیدی :فرهنگ دین شباه معرفت دینی حاشیه دین هسته دین
 .1دانشیار فلسفه دانشگاه خوارزمی تهران.
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نقش رسانه ماهواره و برنامههای آن در دینزدایی نسل جوان:
ارائه راهکارهای مقابله با آن
سمیه
رضا

تاجآبادی2

مهدی برغانی

هد

شعبانی1

فراهانی3

از ارائه این مقالره تحلیرل و بررسری دثرار و نقرش رسرانه مراهداره و

برنامه های دی در دینزدایی نسل جدای و ارائه راهاارهای پیشرنهادی مری باشرد
رو

این مقاله به صدرت مروری و کتابخانهای انجاه شده است
در میای رسانه ها برنامه های ماهداره ای نقش مدثرتری در شال گیری فرهنگ

و رسده در جامعه داشته و متدلیای و سرمایهگذارای دی مصصم در راه رسیدی بره
اهدافشای هستند بیشتر مخاطبای این رسانه را اقشار مختلرف ندجردای و جردای
اعم از تحصیل کررده و میرتحصریل کررده تشرایل مریدهرد گسرتر

تفاررات

سادالریستی در جامعه یعنری تهری کرردی ذهرن جدانرای از دیرن و مرذهب یرا
دین زدایی و نیغ ایجاد فرقههای ندپدید مذهبی جدیرد از جولره اهردا

اصرلی

شباه های ماهداره ای است که با شبهه افانی در میای جدانای و انحرافات اعتقادی
و اخالقی و ترویج دزادی به شیده فساد و بی بندوباری عقاید و بنیای خرانداده را
سست میکنند
چالشهایی چدی :دینزدایری دوسرتیرابی و ازدواج سرفید تعصربزدایری
خیانت تجول گرایی مدگرایی مصر گرایی برارداری قبرل از ازدواج و سرقط
جنین را با رو های مختلف در برنامه هایشای گستر

داده و سعی در القای دی

به دروی خانداده ها دارند ارتقای سداد رسانهای تبیین ماهیت واقعی شرباههرای
 .1کارشناس ارشد رشته حقوق عمومی و کارمند اداره دادگستری استان مرکزی.
 2کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی معاونت پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب
طبیعی استان مرکزیtajabadireza@yahoo.com :
 3پژوهشگر و کارشناس ارشد آموزش بزرگساالن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی
استان مرکزی.
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ماهداره ای جرایوغین سرازی و عرده برخردرد شرعارگدنه و سرلبی برا مراهداره
رودوردی به یانرهای (گدنههای) ند و متندع در برنامهریغی تال

بررای ارتقرای

خبرگی تورکغ بر عالیق و خداستههای گدنراگدی مخاطبرای برهخصردص نسرل
جدای و پرهیغ از سطحی نوری در برنامه سازی از فرصت هرای تلدیغیردی بررای
مقابله با شباههای ماهدارهای است
کلمات کلیدی :برنامههای ماهداره دینزدایی هدیت دینری معندیرت نسرل
جدای جنگ نره راهاارهای مقابله
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تناسب اسالم و فناوری از منظر تمدنی
محمدهادی

یعقوبنژاد1

فناوری رهاورد بشری است که بسرایِ مردجی قدرتونرد و فرایق در زنردگی
جاری انسای نفدذ دارد این مدج حرکت شتابای انسای را به سدی پیشرفت برای
رفاه و دسایش فردی و اجتواعیِ مدیریتکرده پارهای از مشاالت او را نیغ حل
نودده است؛ هرچند درامش ددمی را نیغ مختلکرده

است.

پرسش اصلی دی استکه :رویارد دین اساله در برخردرد برا فنراوری مردری
چیست؟ دیرا ایرن دیرنِ مترقری تاندلردییِ مردری را کرامالً تأییردکرده و برا دی
سازگاراست یرا نره؟ یرا ایناره در مرداردی سرازگار و در جاهرایی یاردیور را
نویپذیرند؟ تدجه به این مس له بدین معنا نیست که اساله با برخدردی ابهاهدمیغ
و در مدضع ضعف با این عنصر حیاتی روبهرو باشد؛ بلاه بررسی ایرن مدضردع
به جهت این رویارد است که اساله نراب مردعی توردنی جدیرد اسرت و ایرن
تودی به سازوکارها و فناوریهای ندین نیغ نیازمند است .نواه تودنی به اسراله
به این پ وهش وابسته است که دیا فناوریهای مدرد نیاز در رسیدی به اهردا

و

درمایهای اساله تودنی هوین تاندلدیی مدریِ مدجدد است؛ چردی تاندلردیی
میتداند در فرهنگهای مختلف بهکاردید انسرایِ ایرنعصرر هورایگدنرهکره برا
خالقیت و ابداع در گسترههای گدناگدی پارهای از مشاالت خدد را برا فنراوری
حلکرده دیا میتداند در هر دوره و با هر فرهنوی هوننرای کاردمرد باشرد؟ یرا
ایناه فناوریهای مدرد نیاز باید چیرغ دیورری باشرد؟ چردی تاندلردیی مردریِ
مدجدد اصدالً ارز ها و فرهنگسازی خاصی را به هوراه دارد و بهکرارگیریدی
در فرهنگهای دیور تأثیر مخربی میگذارد فنراوری مدجردد برر پایره فرهنرگ
الحادی بنیای شده و هوای را نیغ اشاعه میدهرد و اگرچره هورداره مجهردالتی از

 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیmh.yaghobnejad@isca.ac.ir :
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فراروی بشر را به معلده تبدیلمینواید ولی درامش کوا و توردیِ متناسرب برا
انسایِ این عصررا با اختاللی جدی مداجه نودده است
ازین رو یای از عناصریکه این تودی باید حلوفصل کنرد ارتبرای خردد برا
فناوری مدری است برای پاس به هوین مس له این ندشتار در دماز بازشرناخت
مفهده دو اصطالح «تاندلدیی» و «دین» را پیشدردمدی بر فهم درست از تعامرل
بین مقدله دین (اساله) و تاندلدیی دانسته و با تعریف دی دو تناسرب و تعامرل
اساله و فناوری را از نواهی تودنی بررسیکرده است؛ هورایگدنرهکره در حردزه
فناوری عنصر «اطالعرات» و «ارتباطرات» را دو عامرل اساسری و حیراتی بررای
جامعهای متودی و تدسعهیافته و پدیا قلوداد میکند
کلمات کلیدی :اساله تاندلدیی دین و مدرنیته فرهنگ و توردی فنراوری
اطالعات تودی اسالمی
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نقش فضای مجازی در تحکیم و تضعیف دینداری
جلیله

صالحی1

فضای مجازی فضایی ت دری است که به صدرت دیجیتا و الاترونیک تواه
انسایها را به یادیور متصل مینواید و در این دنیای مجازی انسایها بره تبراد
اطالعات و معار

بشری در قالب دادوستد بیت ( )Bitمریپردازنرد ایرن رسرانه

ندین هوه ابعاد زندگی ما را تحتالشعاع خدد قرار داده و به نظر مریرسرد ایرن
فضا می تداند بر عقاید دینی و میغای عولارد ما به دستدرات الهری و بره عبرارت
دیور بر دین داری افراد تأثیرگذار باشد از سدی دیور برای رسیدی به جامعهای
مدفق و اسالمی میغای دینداری افراد از اهویت وی های برخدردار است بنابراین
برای رسیدی به جامعهای درمانی و پیشویری از دسیبهای اجتوراعی در جامعره
بررسی نقش فضای مجازی در تضعیف و تحایم دینداری افراد ضرورت دارد
در این تحقیق به رو

کتابخانهای برا اسرتفاده از کترب و مقراالتی در زمینره

رسانه و ارتباطات وی گیها و کارکردهای فضای مجازی و هوننین با اسرتفاده
از منابع معتبر شیعه وی گیها و کارکردهای دینداری مشخص گردیرده اسرت و
در ادامه به بررسی چودنوی ایفای نقش فضای مجرازی در تحاریم و تضرعیف
دینداری افراد پرداخته شده است
با تدجه به نتایج بهدسرتدمرده مریتردای گفرت کره فضرای مجرازی دارای
وی گیهای منحصربهفردی مانند :دستیابی دسای به دخرین اطالعرات سررعت در
تبراد اطالعررات و جهررانی و فرررا مررزیبررددی و هوننررین دارای کارکردهررای
گستردهای اعم از کارکردهای مثبت مانند :دمدزشی سرگرمی و بحررایزدایری و
کارکردهای منفی مانند :رواج اباحه گری در جامعه ایجاد سطحینوری و انغوای
اجتواعی میباشد و مطو ناً میتداند دین داری افراد را در حدزه فردی و اجتواعی
تحت تأثیر قرار بدهد بنابراین اگر برا شرناخت کرافی و بره صردرت صرحیح از
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد.
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فضای مجازی استفاده شدد این فضا میتداند با داشتن وی گیهای منحصربهفررد
و هوننین کارکردهای مثبت فراوای در جهت تحایم دیرنداری اشرخاص مفیرد
واقع شدد و برعاس اگر افراد بدوی دگاهی و شناخت از فضای مجازی در ایرن
فضا مرق شدند مطو ناً این فضا در تضعیف دین داری دنها نقش مؤثری خداهرد
داشت
کلمات کلیدی :دین دینداری فضرای مجرازی رسرانه تضرعیف تحاریم
کارکرد وی گی
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تأملی بر همبنیادی اخالق و تکنولوژی
نقدی بر رویکردهای اخالقی به مهار تکنولوژی
علیرضا

امروزه بحرایهای ناشی از گستر

بلیغ1

تاندلدیی به ساحات گدناگدی حیات بشری

گروههای مختلفی از :هنرمندای سیاستمدارای سازمایهای مرردهنهراد و دانشروندای
رشتههای مختلف علوی را بر دی داشته تا درباره این بحرای به مخراطرات و راههرای
برویرفت از دی بیندیشند اگر بخداهیم ردّ پای سرنتت پرس از کانرت در پیردایش دو
ساحت ضرورت و دزادی را در حدزه فلسفه تاندلدیی پری بویرریم درای متفاررای
قابل بررسی بر روی یک طیف اسرت کره یرک سردی دی قرائالی بره خددمختراری
تاندلدیی هستند که سرخن از خرروج تاندلردیی از حردود مهرار و اختیرار انسرای
میگدیند و سدی دیور با نورشی ابغاری به تاندلدیی هندز معتقدند انسای نسبت برا
تاندلدیی دست باال دارد بر هوین اسا

به تال هرایی بررای رجردع دوبراره بره

اخالق و تنظیم ضدابط و دداب اخالقی یرا قراندنی دربراره شریده مناسربات انسرای و
تاندلدیی در جهت مهار ویرانیهای طبیعت و جامعه هوت میگوارند
دننه این مقاله به عهده گرفته است نره ورود مسرتقیم بره منازعره خددمختراری
تاندلدیی یا ابغاری بددی دی است بلاه تال

میکند با طرح یک مقدمه تراریخی و

فلسفی به بررسی شرایط اماانی پیدایش نور

تانیای بره جهرای در تفارر مردری

بپردازد این واکاوی پس از طرح این مقدمه وارد مطالعه مؤلفههای اساسری اخرالق
پروتستانی و رابطه دی با پیدایش علم و تاندلدیی مدری خداهد شد دننه مریتدانرد
به عندای بصیرت اصلی مقاله مدنظر باشد این اسرت کره دیرا پرس از تأویرل سرنتت
یهددی ر مسیحی بر اسا

افرق ترازهای کره رو بره سردی مدرنیتره گشردده و بنیراد

مشترکی که در پیدایش «سدیه» برای اخالق و تاندلدیی پی ریخته شرد دیرا اساسراً
میتدای اخالق را واجد نیرویی اساسی برای مهار تاندلدیی دانست؟
کلمات کلیدی :سدیه دین پروتستانتیسم زهد تالیف تقدیر عقالنیت رستواری
 .1دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوریalireza.baligh@gmail.com :
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فناوریهای همگرا برای بهسازی انسان و مسئله تکامل هدایتشده
(با تأکید بر ادیان ابراهیمی)
محمود

مختاری1

طرح «هوورایی علده و فناوریهرای چهارگانره (نراند براید ایفرد و کراگند)
( )NBICبرای بهبدد عولارد انسرانی» در سرا  3443تدسرط بنیراد ملری علرده
دمریاا ( )NSFتصدیب شد و در سطح وسیع مدرد حوایت قرار گفت این طرح
به طراحی مصندعات فناورانه بدیعی منجر شده است و پیشبینیهای شورفی نیغ
برررای دینررده دی پ ریشِ روی قرررار دارد یارری از انقالبرریترررین چشررمانرردازهای
فناوریهای بهسازی انسای عبارت است از فراهمکردی اماای تغییر ماهیت انسای
و بهدستگرفتن فرایند تاامل که تحت عندای «تاامل هدایتشرده» مردرد اشراره
قرار می گیرد و به فرا ر انسای با قابلیت ملبه بر انداع بیواریها و نیغ مرگ منجرر
خداهد شد
منتقدای تاامل هدایت شده ادعا می کنند که تغییر و کنترر زیسرتی و ینتیاری
ماهیت انسای مبتنی بر نادیدهگرفتن مفهده «طبیعرت و کرامرت انسرانی» اسرت و
مدجب تغلغ بسیاری از احااه اخالقی و اجتواعی مبتنی بر این مفهرده خداهرد
شد؛ اما طر دارای جنبش هوورایی معتقدند که اساساً هیچیک از الغامرات رایرج
اخالقی نوی تداند تدسعه و بهکارگیری فناوریهای بهسازی انسای را موندع کنرد؛
زیرا این فناوریها اصدالً از دنجا که به ماهیت انسانی کامالً متفاوتی (فرا ر انسای)
منجر میشدند ملغه به پیروی از اخالق مبتنی بر ماهیت انسانی نیستند در مقالره
حاضر نشای داده مری شردد کره ایرن ادعرای طرر دارای تاامرلِ هردایتشرده
مغالطهدمیغ است به عالوه از این ادعا دفراع مریشردد کره در چرارچدب ادیرای
ابراهیوی بهوی ه اساله برخی جنبه های ماهیت انسانی هوندی داشتن اراده دزاد

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیmahmoudmokhtari@gmail.com :
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و فناپذیربددی میتدانند چشماندازهای انقالبری فنراوریهرای هووررا هونردی
تااملِ هدایتشده را مقید کنند
کلمات کلیدی :فناوریهای هوورا ماهیت انسانی تاامل هدایتشده فرا ر
انسای دین و فناوری ارز

و فناوری مطالعات فناوری
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نیازسنجی آموزشی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر دزفول
در خصوص فرصتها و تهدیدهای استفاده از اینترنت
غالمرضا

اصالنی1

داود عطایی

کچویی2

هد از پ وهش حاضر بررسی نیازهای دمدزشی دانرشدمردزای پسرر مقطرع
متدسطه در خصدص فرصتها و تهدیدهای استفاده از اینترنت بدده است رو
تحقیق تدصیفی از ندع پیوایشی است و جامعه دماری در این تحقیق شامل کلیه
دانشدمدزای پسر مقطع متدسطه نظری شهر دزفد است که در سا تحصیلی 34
ر  31مشغد به تحصیل بددهاند حجم نودنه بر اسا جدو مدرگای به تعرداد
 545نفر تعیین گردید رو نودنهگیری مدرد استفاده در این پ وهش تصرادفی
خدشهای بدد ابغار گرددوری اطالعات پرسشنامه محققساخته بدد برای تعیرین
روایی ابغار از روایی محتدا بر اسا نظر متخصصای مدضردعی اسرتفاده شرد و
هوننین پایایی ابغار از رو دلفای کرونباخ  4/31به دست دمده است
نتایج تحقیق بیانور این بدد که تدانایی تدلید محتدای بدمی و محلی با استفاده
از فرصتهای مشارکت بین معلم و دانشدمدز که از طریق اینترنت مهیا میشدد
با  3/30کوترین میانوین را در میای سؤاالت مربدی به فرصرتهرای اسرتفاده از
اینترنت و هوننرین دشرنایی برا مخراطرات اخالقری اسرتفاده از اینترنرت ماننرد
هرزهنواری اینترنتی و جرئت و جسارت ارتااب جره به جهت ناشناختهبددی در
محیط اینترنتی با  3/99کوترین میانوین را در میای سؤاالت مربدی به تهدیدهای
استفاده از اینترنت به خدد اختصاص داده است نتایج دزمدنی تی تکگروهی نیرغ
حاکی از این بدد که به طدر کلی هم در بخش مربدی به فرصتهای اسرتفاده از
اینترنت و هم در بخش تهدیدهای استفاده از اینترنت دشنایی دانشدمدزای از حد
متدسط پایینتر بدده و در هر دو بخش نیاز به دمدز دارند
کلمات کلیدی :نیازسنجی دمدزشی فضای مجرازی فرصرتهرای اینترنرت
تهدیدهای اینترنت
 .1گروه علوم تربیتی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمیaslani@iaud.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد برنامهریزی آموزشی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمیdavood.ataei95@gmail.com :
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بررسی نسبت آیندهپژوهی فناوری با آموزههای دینی
از منظر مکتب یادگیری استراتژیک
محمدحسین باقری

بی تردید هد

فرد1

از سیاست گذاری فناوری رشرد و تدسرعه مسرتور فنراوری

می باشد برنامه ریغی بررای تحقرق ایرن هرد

معورد ًال در چرارچدب رویاررد

«سنجش وضعیت مدجدد مقایسه با مطلدب دتی انتقا از مدجردد بره مطلردب»
صدرت میگیرد؛ به عبارت دیور معودالً استرات یستهای حدزه سیاستگرذاری
فناوری به دنبا کشف فناوریهای محتول الدقدعی در دینده هستند که در حرا
حاضر کوترین ردّ پایی از دنها قابل مشاهده نیست؛ ولی تال

مریکننرد کره برا

کشف دنها از وضع مدجدد به دی دینده مدّ نظر منتقل شدند؛ یعنی به دنبا پریش
بینی دیندهای هستند که هندز محقق نشده است؛ اما باید تدجه داشت که یاری از
چالشهای سیاستگذاری در حدزه فناوری این است که در عرین دناره از یرک
لحاظ نیازمند پیشبینی وضعیت فناوری در دینده هستیم ولری از لحرا ی دیورر
اماای چنین پیشبینی موان نیست و حتی از جهراتی پیامردهای نرامطلدبی نیرغ
دارد
اساساً دیندهپ وهی دو رویارد شناختهشده فعا و منفعل دارد دینردهپ وهری
در معنای پیشبینی یک وضعیت دتی و تال

برای رسیدی به دی بریش از دناره

معاد دیندهنواری «فعا » باشد همسنگپ دیندهنوری «منفعل» میباشد
هوننین در حا حاضر یاری از معتبرتررین رویاردهرای جدیرد مردیریت
استرات یک ماتب یادگیری و سازمای یادگیرنده است یای از اصد بسیار مهوی
که سازمای یادگیرنده را در برابر محیط و دینده پُرتالطم «فعا و اثرربخش» نوره
میدارد اصل «تایه بر حا » است این اصل بیای میکند برای دناه سازمای بتداند
در برابر پدیاییهای پُرتالطم و میرقابل پیشبینری محریط در دینرده «اثرگرذاری و
 .1پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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اثربخشی خدد را حفظ کند» باید دست از تال

45

بیثور بررای پریشبینری دینرده

بردارد و صرفاً بر اماانات و رفیت ها و پیامدهای دتری و قطعری علرل مدجردد
تورکغ کند و سعی نواید دنها را مدیریت و کنتر کند تا خردد در سراخت دینرده
نقش داشته باشد
مبنای چنین ناتهای در دمدزهای دینی نیغ بیای شده است بدین صردرت کره
با محدریت کلوه «خد » در قردی کریم و تدجه به روایات مشخص میشدد که
نورانی درباره عللی که هندز محقق نشدهاند و قطعی الدقدع نیغ نیستند ناصرحیح
بدده و مانع رشد مستور میشدد این مقاله در پی دی است کره از رهورذر رو
تحلیلی ر تدصیفی و مطالعات کتابخانه ای الغامات تدجه مدبرانه به دینده فناوری
و در عین حا جلدگیری از افتادی در ورطره تردهم دینردهنورری منفعالنره را از
منظر دمدزههای دینی و ماتب یادگیری استرات یک تبیین و بررسی نواید
کلمات کلیدی :دینده پ وهی دمدزههای دینی یادگیری استرات یک فناوری
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اقتصاد سبز ،شرط الزم برای دستیابی به توسعه پایدار
جلیل بادام
رؤیا

فیروز1

موسیزاده2

اردوان

زرندیان3

اقتصرراد سرربغ اقتصررادی اسررت کرره در دی رشررد دردمررد و اشررتغا از طریررق
سرمایهگذاریهای عودمی و خصدصی بررای کراهش انتشرار کرربن و دلرددگی
افغایش و بهبدد کرارایی انرریی و منرابع و پیشرویری از اترال

تنردع زیسرتی و

خدمات اکدسیستوی حاصل شدد این سرمایهگذاریها باید از طریق هغینرههرای
هدفوند عودمی تغییر در سیاستها و مقررات تسریع و پشتیبانی گردد تغییر به
سدی اقتصاد سبغ به معنای تحد جدی در الودی تدسرعهای حراکم برر اقتصراد
جهای است که در ندع خدد نیازمند حوایتهای گسترده اجتواعی از ایرن مقدلره
است در چارچدب اقتصادهای متعار

برای بسیاری از منابع محیط زیستی کره

در فرایندهای تدلید مدرد استفاده قرار میگیرند بازار مشخصی وجدد نردارد بره
این دلیل بشر به صدرتی میرمس دالنه و میرعقالیی از منابع طبیعی بهررهبررداری
میکند که پیامد دی به صدرت کاهش کوّی و کیفی و استفاده افراطی از این منابع
ارزشوند دشاار شده و هر روز این منابع کویابتر میشدند بنابراین تا زمانیکه
منابع زیستمحیطی ارز گذاری نشدند و ارز

واقعری و ذاتری دنهرا در نظراه

اقتصادی لحاظ نشدند هوننای روند بهرهبررداری از ایرن منرابع ارزشروند ادامره
خداهد داشت
اقتصاد سبغ به عنردای یرک رهیافرت جرایوغین بررای نظراه اقتصرادی رایرج
محسدب میگردد اقتصاد سبغ مبتنی بر تدسعه پایدار نهتنها بر عدالت اجتوراعی
 .1استادیار گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست ،پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ،سازمان حفاظت
محیطزیست.
 .2عضو گروه پژوهشی اقتصاد محیط زیست ،پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ،سازمان حفاظت محیطزیست:
Roya.mousazadeh@gmail.com

 .3مدیر پژوهش پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ،سازمان حفاظت محیطزیست.
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در میای نسل حاضر که به عدالت بین نسلی و حفظ حقردق نسرلهرا و فرزنردای
دینده این مرزوبده و تضوین برخدرداری دنای از سرمایههای مدجدد طبیعی تأکید
میورزد اقتصاد سبغ به عندای یک نظاه اقتصادی جایوغین برای نخستینبرار از
سدی مجامع بین الوللی وابسته به سازمای ملل متحد پیشنهاد شده اسرت برا ایرن
حا وی گیهای دی با سیاستهای جدید اقتصادی کشدر ما در چارچدب اقتصاد
مقاومتی قرابت دارد اقتصراد مقراومتی و اقتصراد سربغ هرر دو از جرنس تردابیر
بلندمدت هستند
در این مقاله به رویاردهای ندین در اقتصاد سبغ به جای رویاردهای سرنتتی
اقتصاد از جوله ارز گذاری سرمایهگذاری اقتصادی بر داراییهای طبیعی برای
اجرای طرحهای پرداخرت جهرت خردمات اکدسیسرتوی پرداختره شرده اسرت
هوننین مقایسه نظاه اقتصادی متای بر نفرت و سردختهرای فسریلی برا نظراه
اقتصادی سبغ به لحاظ شاخصها و وی گیها در این مطالعه انجاه گردیده است
نتایج این مطالعه میتداند به ترویج تفار اقتصاد سبغ به عندای رویارد جایوغین
در تدسعه پایدار مناطقی از ایرای که واجد سرمایه طبیعی میباشد کوک نواید
کلمات کلیدی :اقتصاد سبغ اقتصاد مقاومتی تدسعه پایردار پرداخرت بررای
خدمات اکدسیستوی ارز گذاری اقتصادی.
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نقش فضای مجازی در توسعه انسجام اجتماعی
مورد مطالعه« :حمله تروریستی به ساختمان مجلس شورای اسالمی»
سجاد

سامانی1

نادر

جعفری2

مدضدع انسجاه اجتواعی در نظریات جامعهشناسرای و هوننرین دانشروندای
حدزه رسانه هوداره مدرد تدجه بدده است؛ از جوله دنها میتدای به جامعهشناسای
کالسیای چدی دورکیم اشاره کرد که به طدر مبسدی به این مدضدع پرداختهاند و
هم می تدای به جدیدترین نظریات اندیشوندای حدزه رسانه و ارتباطرات در ایرن
باره اشاره نودد دمدمه انسجاه اجتواعی با گستر

رسانههای جوعی و روند رو

به پیشرفت جهانی شدی وارد مراحل جدیدتری شرد اکنردی مریتردای دیرد کره
رسانههای جوعی و بهخصدص اینترنت نقش پُررنگتری را در ایرن عرصره ایفرا
میکنند شباههای اجتواعی که به ندعی شیده جدیدتری از مشارکت اجتواعی را
موان میسازند تدانستهاند تا حدود بسیاری انسجاه اجتواعی را تحت تأثیر خدد
قرار دهند ماندئل کاستلغ در کتاب «شباههای خشم و امید» به گدشرهای از ایرن
نقشدفرینی اشاره میکند که الزمه دی شالگیری انسجاه میای مرده بدده اسرت
هوننین نظریه پردازای دیوری به نقش انسرجاهبخرش رسرانههرا و بره تبرع دی
رسانههای فضای مجازی اشاره میکنند
در این مقاله تال

داریم تا به این سؤا پاس دهیم دیا فضای مجازی نقشی

در تدسررعه انسررجاه اجتورراعی دارد؟ در ادامرره ضررون بررسرری نظریررات حرردزه
جامعه شناسی و رسانه در این مدضدع مدرد حولره تروریسرتی تروریسرتهرای
داعش به مجلس شدرای اسالمی در  54خرداد  5934را بررسی کردهایرم و بره
این نتیجه رسیدهایم که فضای مجازی و شباههای اجتواعی به هوراه قهرمایهای

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع).
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع).
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رسانهای خدد میتدانند نقشی را ایفرا کننرد کره انسرجاه اجتوراعی را در مداقرع
بحرای یا میر از دی افغایش دهند
کلمات کلیدی :انسرجاه اجتوراعی شرباه هرای اجتوراعی اینترنرت وفراق
اجتواعی
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بررسی دیدگاه سوزان جرج درباره
همافزایی دین و فناوری با عناصر مشترک از رهگذر تطبیق با اسالم
حجت اله

حاجیکاظم1

مصطفی

تقوی2

خانم سدزای جرج درباره نسبت دین و فناوری بر همافغایی این دو تورکغ و
تأکید داشته و مداردی را به عندای کوک دین به فناوری و مرداردی را بره عنردای
کوک فناوری به دین برمی شروارد دننره در ایرن پر وهش مردرد تدجره اسرت
جستوجدی مشترکاتی میای دین و فناوری بررای تقدیرت نظریره هرمافغایری از
سدی جرج است وی «استعال از محدودیتها» و «ساختانسانیبددی» را عناصر
مشترک میای دین و فناوری معرفی میکند که در این مقاله تردیدهایی درباره هر
دوی این مدارد از نواه مسیحیت و اساله مطرح شده و روند اسرتدال وی بررای
تقدیت نظریه همافغایی نقد میشدد در نهایت پیشنهاد میشدد به جای نورر
عرضی در سنجش نسبت این دو با فرض برقراری نسبت طدلی میای دی دو بره
تحلیل بپردازیم
کلمات کلیدی :دین و فناوری سردزای جررج هرمافغایری دیرن و فنراوری
مشترکات دین و فناوری اساله و فناوری

 .1مسئول مکاتبات ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریفh.hajikazem@gmail.com :
 .2همکار ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف.
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پسامدرنیسم و خانواده مجازی
فاطمه

قاسمپور1

در گذار از عصر مدری به پسرامدری سراختارهای اجتوراعی بره سراختارهای
سیا تبدیل شدهاند در این اثنا خانداده نیغ از این امر مسرتثنا نبردده اسرت و برا
تغییررات اساسری در خرانداده مداجرهایرم برا شریدع فضرای مجرازی و وی گرری
میرذات گرایانه این فضا تغییرات بنیادین در نهاد خانداده رخ داده است خرانداده
در تحدالت خدد با بازنوایی ذهنیتها و تصدرات راجع به این مقدله در فضرای
رسانهای بهخصدص رسانهها و نرهافرغارهرای جدیرد هواهنرگ اسرت و طبرق
بازنوایی های صدرتگرفته خدد را بازتعریف می نواید و سبای جدیرد از خردد
ارائه می دهد شناخت صحیح این فرایند بره شرناخت تحردالت خرانداده منجرر
میشدد؛ تا از طریق شناخت دقیق مبانی فلسفیِ مترتب بر فضای مجازی و اصرل
بازنوایی تغییرات خانداده را بشناسریم و در راسرتای مردیریت ایرن فضرا اقرداه
نواییم در این پ وهش ضون واکاوی مبرانی فلسرفی فضرای مجرازی خرانداده
مجازی شناخته خداهد شد تا مبنای مطالعات تجربی واقع شدد
کلمات کلیدی :خانداده خانداده مجازی پسامدرنیسم بازنوایی

 .1دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی.
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کاربرد شاخص ارزشی کرامت انسانی
در طراحی فناوری اسالمی بر اساس قرآن کریم
محسن

بهرامی1

سید غفار

نظیری2

محمد

اسماعیلی3

بهنام

نوذری4

یای از مهمترین شاخصهای پیشرفت فناوری رشد نظاه ارزشری حراکم برر
فناوری است در حا حاضر نظاه ارزشی حاکم بر فنراوریهرای رایرج نظرامی
چندوجهی است که ترکیبی از ارز های پسندیده عقلبنیاد و ارز های انحرافی
مبتنی بر نظاه ارزشی لیبرالیسم و اومانیسم است بررای داشرتن الوردی پیشررفت
اسالمی ر ایرانی و تودی ندین اسالمی گریغی از تدلید نظراه ارزشری مبتنری برر
ارز های اسالمی برای ساحتهای مختلف زندگی بشرری از جولره فنراوری
نیست بهترین مبنا برای تدلید این زیرساختهای ارزشی قردی کریم است یای
از مهمترین ارز های انسانی تأکیدشده در قردی کرریم کرامرت انسرانی اسرت؛
برای نودنه خداوند متعا در قردی کریم میفرماید« :لقد کرمنا بنیدده وحولناهم
فی البر والبحر » (اسراء )44/هوایگدنهکه مالحظه میشدد در ایرن دیره شرریفه
حول بنیدده که امروزه از مهمترین کارکردهای فنراوری اسرت مصرداق تارریم
بنیدده شورده شده اسرت در دیره دیورر مریفرمایرد« :و علیهرا و علری الفلرک
تحولدی » (مؤمندی )33/که با حر

جرت «علی» به استعالی ددمری برر وسریله و

ابغار حول اشاره شده است

 .1کارشناسی ارشد تفسیر قرآن کریم و دانشآموخته سطح یک حوزه علمیه:
Mohsen.bahrami.2012@chmail.ir
 .2کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و دانشآموخته سطح یک حوزه علمیه.
 .3کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دانشآموخته سطح یک حوزه علمیه.
 .4کارشناسی مهندسی عمران و دانشآموخته سطح یک حوزه علمیه.



چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری

43

این مقاله پس از بررسی دیات مرتبط با کاربرد کرامت انسانی در فناوری بره
تطبیق این ارز

بر حیطههای مختلف مرتبط با فناوری از جولره سراحتهرای

طراحی تدلید بهکارگیری و بازیابی بر اسا

این دیات میپردازد

کلمات کلیدی :فناوری اساله قردی کرامت نظاه ارزشی
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بررسی مبانی و پیشفرض های اخالق اسالمی و فناوری
قاسم اخوان

نبوی1

از جوله مسائلی که درباره فناوری قابل طررح اسرت بحرث دربراره مبرانی و
پیشفرضهای اخالق اسالمی و فناوری میباشرد از دنجرایی کره فنراوری یرک
پدیده انسانی است و در هر پدیده انسانی نیرغ انویرغه و نیرات کنشرورای در بره
وجدد دمدی دی نقش دارد ازاینرو فناوری نیغ از این قاعده مسرتثنا نیسرت و در
به وجدد دمدی دی انویغه و نیات پدیددورنردگای دی بررای شرالگیرری فنراوری
میتداند مؤثر باشد و انویغهها نیغ متأثر از جهایبینی و طرز نور

انسای به جهای

است؛ به این معنا که اگر نواهی طبیعتگرایانه داشرته باشریم برخردردی کره برا
فناوری می شدد متناسب با این طرز نورر

مری باشرد و مالبراً بنرا برر منرافع و

سددمندی و یا لذت گرایی با فناوری مداجره خداهرد شرد؛ یعنری تاندلردیی در
خدمت منافع و لذت بهکار برده میشدد و در خد بینانهترین حالت بره عنردای
تالیف به فناوری تدجه میشدد؛ اما اگر ارز ها را حقیقی بدانیم و مایرت را در
فضایل اخالقی بدانیم به وجدد دمدی فناوری نیرغ در جهرت شرادفایی فضرایل
خداهد بدد با تدجه به ایناه محدر در اخالق اسالمی فضیلتگرایانه اسرت بره
نظر میرسد فناوری از دی جهت ارز

پیدا مریکنرد کره در راسرتای شرادفایی

استعدادها و فضایل انسانی باشد و انسای را به کوا و سعادت برساند با تدجره
به دننه بیای شد در این ندشتار سعی در تبیین مس له مناسبات اخالق اسرالمی و
فناوری داریم
کلمات کلیدی :اخالق اسالمی فناوری جهای بینی انسای لذت گرایی

 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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مواجهه دین و فناوری در اندیشه سید مرتضی آوینی
بازسازی و نقد «ایده تَصرُف»
امیررضا باقرپور

شیرازی1

هدر انقالب اسالمی حاکی از دماز عصر و عهدی تازه در حیات تراریخی و
اجتواعی جامعه ایرانی بدد البته این انقالب طرحی نبدد که عدهای از قبل دمراده
کنند تا در زمای مقتضی دیرا محقق نوایند در واقع به هوین دلیل بدد که هرچره
از انقالب میگذشت مسائل و مشاالت خدد را یکبهیرک نشرای مریداد؛ زیررا
راهی که هندز گشدده و پیودده نشده طبعاً دشداریهای دی هرم معلرده نیسرت
یای از مهمترین دشداری های جامعه دینی و پساانقالبی ایررای کره ذهرن املرب
متفارای خط مقدمیِ معاصرِ انقالبی را به خدد مشغد کرده بدد مسر له مداجهره
دین و فناوری اسرت ایرن مسر له از وجرده مختلفری ایرن متفاررای را درگیر ِر
پرسشهای جدی و اساسی کرد؛ مانند :نسبت دین و فناوری چیست؟ اسرتفاده از
فناوریهای تودی جدید چه پیامدهایی را برای جامعره دینری بره دنبرا خداهرد
داشت؟ دیا میتدای در عینِ استفاده از دخرین فناوریهای تودی جدیرد دیرندار
باقی ماند؟ مداجهه جامعه دینی با فنراوریهرای نردین چودنره بایرد باشرد؟ دیرا
میتدای فناوریهای ندین را مطابق با بدهِ فرهنوری و دینری جامعره پسراانقالبی
ایرای سازگار کرد؟
بیتردید سید مرتضی دوینی یای از معدود متفارانی است که با طرح «ایرده
تَصرُ » مس له مداجهه دین و فناوری در ایرای را چه به لحاظ نظرری و چره بره
لحاظ عولی پیویری کرده است تال های وی برای فهم و درک شیده مداجهه با
فناوریهای رسانه ای ندین از جوله سینوا شاهدی برر ایرن مدعاسرت در ایرن
مقاله تال

خداهیم کرد با رو

مطالعه اسنادی ر تحلیلی ضون بازسازیِ ایرده

 . 1کارشناس پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی و دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگیa.bagherpour@ihcs.ac.ir :
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در اندیشه و درای سید مرتضی دوینی به نقد و بررسی دی اهتواه ورزیم

مُدعای اصلی مقاله حاضر این است که اگرچه «ایده تَصرُ » یای از گغینههرا و
پاس های فعاالنه برای حل و رفع مس له مداجهه دین و فناوری در جامعه دینی و
پساانقالبی ایرای تلقی می شدد اما سردیههرای مغفرد و ابهراهدمیرغ دی نیازمنرد
مطالعات بیشتر و تحقیقات یر تری است
کلمات کلیدی :سید مرتضی دوینی ایده تَصرُ
رسانهای ندین

دین فناوری فناوریهرای
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ذات فناورانه علم مدرن و تأثیر آن بر سیاستگذاری علمی
سید محمدمهدی موسوی

مهر1

در این مقاله سعی خداهد شد به تبیین ماهیت فناورانه علم مدری برر اسرا
یای از مهمترین دیدگاههای فلسفی مطرح در این حدزه که دیدگاه هایدگر است
پرداخته شدد و از این منظر ضون دستیابی به مؤلفههای علم جدید بایستههرای
سیاستگذاری در علم و فناوری بیای شدد این مقاله به رو

اسنادی بره تبیرین

دیدگاه هایدگر در نسبت میای علم و فناوری در دوره مدری میپردازد؛ تا برا نقرد
علم جدید فهم عویقتری از علده مردری را پریش رو گرذارد و در جهرتدهری
مناسب به شیده سیاستگذاری علم و فناوری مفید واقع شدد
علم جدید در افق نواه فناورانه تحقق و گستر

یافته است و دننره امرروزه

به ناه علم شناخته میشدد دارای خصلتهای فناورانه اسرت بنرابراین هرگدنره
تدجه به تدسعه و گستر

علده جدید باید با در نظرگرفتن ماهیت فناورانه ایرن

علده صدرت پذیرد و سیاستگذاریهای کالی این حردزه مسریر دقیرقترری را
مدرد تدجه قرار دهد البته روشن است که نواه عودتاً بدبینانه هایدگر نویتدانرد
به طدر مطلق مدرد تدجه باشد؛ اما به هر حرا شریده نقرادی او از علرم مردری
میتداند به تلقیهای دقیقتری از علم مدری منجر شدد شناخت مؤلفههرای علرم
جدید و بررسی نقدهای وارد بر دی راهوشای سیاستگرذاریهرای مناسرب در
حدزه علده و فناوری خداهد بدد؛ تا خألهای گذشته در مسریر پیشررفت علرم و
فناوری برطر

گردد

کلمااات کلیاادی :هیرردگر فنرراوری علررم مرردری نسرربت علررم و فنرراوری
سیاستگذاری علوی.

 .1استادیار دانشگاه صدا و سیماsmousavimehr@gmail.com :
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تأثیر اخالق در فضای مجازی و فناوری
مریم

وحیدزاده1

امروزه فضای مجازی به منغله اجتواعی از جهای حقیقی دربرگیرنرده روابرط
اجتواعی است با گسرتر

فنراوری و رویرارویی برا فرهنرگهرای گدنراگدی و

هوننین الغاه در بهکارگیری از فضای مجازی نیاز به تأملهای عویق فلسفی در
حدزه اخالق بهخدبی درک میشدد در واقع با گستر

فناوری و ایجاد فضرای

مجازی بشر نسبت به دننه حقیقت مینواید فاصله گرفته اسرت و ذهرن را بره
دننه افالطدی با توثیل عالم مُثُل برای رسیدی به حقیقت دور از دستر
میداشت معطد

بشر بیای

می سازد چنرین جردایی و فاصرلهای مریتدانرد دربردارنرده

چالش های بسیاری در درک و بهکرارگیری مفراهیوی اخالقری در حردزه فضرای
مجازی و فناوری باشد که بره دنبرا دی پرسرشهرایی بره وجردد مریدورد کره
انتخاب های گدناگدی را در برابر قدانین اخالقی چدی منفعت یا عدالت پریشِ رو
قرار میدهد؛ انتخاب میای عول اخالقی به سدد یا زیرای فررد و اجتوراع روابرط
انسانی و اجتواعی
افغوی بر دی با وجدد پیشرفتهای هرر روزه جهرایِ کنردنی تحقیرق دربراره
مس دلیتهای اخالقی از مسائل اساسی به شوار میرود حا دناه مس د بددی به
چه معنا است و در قبا چه چیغی یا چه کسی بهکار میرود از اهویت بسرغایی
برخدردار اسرت در کنرار مفراهیم اخالقری فرردی کره مسر دلیت فررد در برابرر
رفتارهای فردی خدیش را مقرر می کند تدجره بره اخرالق جوعری و مسر دلیت
اجتواعی از جوله دمدمههای اساسری خداهرد بردد کره شرامل درک صرحیح از
مفهده عدالت در جوع و اجتوراع و مسر دلیت در مقابرل دیورر افرراد مریشردد
برخدرداری از الودهای رفتاری مناسب که بشر را از لوراهگسریختوی در عرصره
 .1دانشآموخته دکتری تخصصی فلسفه محض ،گروه فلسفه ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
تهرانvahidzadeh@yahoo.com :
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گسترده فضای مجازی و فناوری در امای مریدارد از جولره مرداردی اسرت کره
نیازمندی به پایهریغی و اجرای دقیق مبانی اخالقی را نشای میدهد
ازاینرو این ندشتار عالوه بر دناه به دنبا بررسی جایواه اخرالق در فضرای
مجازی و فناوریهای پیشرفته ندین است سعی دارد جایواه عدالت و مسر دلیت
جوعی در ارتبای با این گستردگیهای جهانی در مقدله فضای مجازی و فنراوری
را مدرد بررسی قرار دهد و تعریفی از مفهده اخالق اجتواعی در حدزه فناوری و
فضای مجازی ارائه دهد
کلمات کلیدی :فلسفه اخالق در فضای مجازی مس دلیت اجتوراعی روابرط
انسانی و اجتواعی عدالت
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فناوری و زیست اخالقی
علیرضا آل
محمد
فاطمه

بویه1

سلیمی2

جمشیدی3

اخالق بهترین ابغار برای ایجاد بهترین روابط است زیست اخالقی سبای از
زندگی است که در دی افراد جامعه با مراعات اخالق مریتداننرد زمینره را بررای
ایجاد بهترین روابط فراهم سازند و با داشرتن روابرط سرالم از درامرش بیشرتری
برخدردار می شدند و مشاالت دنها نیغ کاهش خداهد یافت افراد یرا برر اسرا
خداسته و تربیت اخالقی خدد دمدزههای اخالقی را مراعات میکنند و یا شرایط
جامعرره و محرریط برره گدنررهای اسررت کرره زمینرره را برررای رعایررت اخررالق و
بداخالقیناردی فراهم میسازد یای از عدامل مدثر در تحقرق زیسرت اخالقری
استفاده مناسب از فنراوری در مردیریت بخرش عوردمی جامعره اسرت فنراوری
دربرگیرنده ابغارها برنامهها سازوکارها و حتی سازمایهایی است که بره منظردر
بهبدد زندگی بهکار برده میشدد فناوری با طراحری و مالحظرات خاصری قرادر
است شرایط را به گدنهای تغییر دهد که زمینه بداخالقی را از بین برده یا افراد را
از قرارگرفتن بر سر دوراهیهای انتخاب اخالقی دور نواید
در این مقاله سعی میشدد با تحلیل مثا هایی از طراحی و بهکارگیری مناسب
فناوری از سدی مدیریت بخرش عوردمی چوردنوی ترأثیر فنراوری برر زیسرت
اخالقی بررسی شدد
کلمات کلیدی :زیست اخالقی فنراوری بخرش عوردمی اخرالق انتخراب
اخالقی

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیalireza.alebouyeh@gmail.com :
 .2کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه تهران ،عهدهدار مکاتباتm.salimi@rihu.ac.ir :
 .3کارشناس ارشد فلسفه اسالمیf.jamshidi@whc.ir :
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نظریه اعتباریات و مسائل بنیادین فلسفه تکنولوژی
منصوره

اولیایی1

در این مقاله ضون روشننوددی مفهده اعتباریات به رفیت ایرن نظریره در
حدزه تاندلدیی میپردازیم مداجهه تاندلدیی با فلسفه در پرنج حردزه اساسری:
هستیشناسی معرفتشناسی رو شناسی متافیغیک و مایت شناسی اخرالق و
زیباییشناسی رخ میدهد مطابق نظر دووریس این پنج حردزه برا تقسریمبنردی
مینرراه در چهررار شرریده مفهرردمیسررازی دربرراره تاندلرردیی برره عنرردای :اشرریا
(هستیشناسی) شناخت (معرفتشناسی) کنش (مایتشناسی) و اراده (اخالق و
زیباییشناسی) مطابقت دارد
در این ندشتار ضون تدضیح مفهده اعتباری در حدزه اوّ به این سؤا پاس
میگدییم که دیا تاندلدیی امری حقیقی است یا اعتباری؟ در حدزه دوه چودنره
تاندلدیی تحقق مییابد؟ یعنی به عندای واقعیت خارجی چودنه عول مریکنرد؟
در حدزه سده (رو شناسی) به جایواه برهای و تجربره در تدضریح تاندلردیی
میپردازیم در حدزه چهاره (متافیغیک) تاندلدیی چه ربط و معنایی با واقعیرت
خارج دارد؟ در بعد مایتشناسی چه انویغههایی برای رفتارکردی هونردی یرک
«انسای فناور» وجدد دارد؟ در مقاه پرنجم (اخرالق و زیبراییشناسری) بره دنبرا
تعریف شاخص یا معیاری جهت گغینش و شیده بهررهبررداری از تاندلردیی برر
مبنای نظریه اعتباریات هستیم
کلمات کلیدی :اعتباریات تاندلدیی فلسفه

 .1کارشناسی ارشد جامعه شناسی.
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تأثیر صنعتیشدن بر تغییرات فرهنگی
ناصر پوررضا

کریمسرا1

جدامع امروزی در فردیند صنعتیشدی بریش از دناره تحرت ترأثیر تحردالت
اقتصادی و سیاسی باشند متأثر از تحدالت فرهنوی انرد نظریرهپرردازای معاصرر
هوندی اینولهارت و بدردید برخال

مارکس که اقتصراد را زیربنرای تحردالت

جامعه میدانست ساختارهای فرهنوی را زیربنا میدانند
در این تحقیق با استفاده از شیده مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به تبیین نظری
پدیده صنعتی به واکاوی تقابل دی با سنتت و نیغ تأثیر این تحدالت برر تغییررات
فرهنوی جدامع از منظرهای مختلف پرداخته شده است
در فرایند صنعتی شدی شاهد کراهش بیاراری و اشرتغا در جدامرع صرنعتی
هستیم در نتیجه این فردیند نیازهای مادی شهروندای برطر
اسا

مریگرردد کره برر

نظریره اینولهرارت باعرث افرغایش نیازهرای فرامرادی مریشردد فردینرد

صنعتیشدی جدامع نشای می دهد که هرچه سطح امنیت اقتصادی و جانی جدامع
افغایش مییابد این عامل باعث افغایش تعلق و دلبستوی فرد به دیورای میشدد
از سرردی دیوررر جدامررع در فردینررد صررنعتیشرردی ملررغه برره تغییررر فرهنورری و
اجتواعیاند؛ چراکه تغییر باعث پیشرفت شده و دثار بسیاری در ساختار اجتواعی
جدامع به دنبا دارند که از جوله دنها میتدای به :شهرنشینی خرانداده رسرانه و
تغییرات فرهنوی و نیغ الودهای فرامتی اشاره کرد
کلمات کلیدی :صرنعتیشردی تدسرعه سرنتت خرانداده تحردالت ارزشری
تغییرات فرهنوی

 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعهnaser.poorreza@gmail.com :
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تفهم فرهنگ در میان مدیران ارشد
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سهیل

رضانژاد1

مهدی

اسالمی2

شهابالدین

در این پ وهش تال

کردهایم با استفاده از رو

عبدلی3

نظریره زمینره ر مبنرا بره

تشریح نظریِ میدای اجتواعی وزارت ارتباطرات و فنراوری اطالعرات بپرردازیم
ازاینرو با اسرتفاده از دمردزههرای چارمراز از نظریره زمینره ر مبنرا رویارردی
برساختگرایانه در این کار اتخاذ کردهایم به منظدر بهبردد کیفیرت و اطوینرای از
دقت دادههای بهدستدمده عالوه بر انجاه مصاحبههای عویق برا مردیرای ارشرد
وزارت ارتباطات در این پ وهش از متدی تدصیف اتندگرافیک نیغ استفاده شرده
است که تدسط پ وهشورای پس از انجاه مصاحبه و با ارجاع بره یادداشرتهرای
میدانی ایشای نوار

شده است با تدجه به تحلیل نهایی دادههای بهدستدمرده

مقدله اساسی «تفهم فرهنگ در بین مدیرای وزارت ارتباطات» دادههرا بره چهرار
زیرمقدله« :فرهنگ به مثابه مرذهب و دیرین فرهنرگسرازی» «فرهنرگ بره مثابره
اهرسازی» «فرهنگ به مثابه هنر» و «فرهنگ بره مثابره محتردای رسرانششرده»
تقسیم شد
هد

از ایرن مطالعره کنارا

در تفهرم فرهنرگ در برین مردیرای و شرال

متناسب سازی منابع فناورانه و مالی برای کاربریهای فرهنوی بدده است عرالوه
بر مس له یادشرده پر وهش حاضرر بره ارائره راهاارهرایی بررای بهبردد رونرد
جوعدوری دادهها در محیطهایی مشابه محریط وزارت ارتباطرات ر بره تعبیرری

 .1کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
 .2دکترای مخابرات ،دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه آزاد تهران غرب.
 .3کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
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محیط رسوی با وی گی وجدد دمدمههای امنیتی ر پرداخته اسرت کره عرالوه برر
متن در جوعبندی نیغ به برخی از این مدارد اشاره شده است
کلمات کلیادی :رو

نظریره زمینره ر مبنرا وزارت ارتباطرات و فنراوری

اطالعات تفهم برساختگرایی اتندگرافی تفهم فرهنگ
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آسیبهای دروغپراکنی در محیط تبادل اطالعات و اخبار فضای مجازی
و عوامل مؤثر بر پیشگیری آن از دیدگاه آیات و روایات
احمد
مجید

مسائلی1

نیکوهرندی2

فضای مجازی یای از مهمترین و پُرچالشتررین فضرای تبراد اطالعرات و
اخبار در هرجامعهای به شوار میدید؛ چراکه ایرن فضرا ذاتراً دارای فرصرتهرا و
تحدیدهای جدی است؛ تحدیدهایی مانند :شرایعهپراکنری شربههافانری تررویج
اخبار کذب و اهانت به مقدسات که میتداند چالشهای فراوانی را برای خانداده
و اجتواع فراهم کند
در این پ وهش با مدضدع «دسیبهای دروغپراکنی در محیط تباد اطالعات
و اخبار فضای مجازی و عدامل مؤثر بر پیشرویری از دسریبهرای دی از دیردگاه
قردی و روایات» با رو

تحلیلی ر تدصیفی به شرناخت بیشرتر فضرای مجرازی

پرداخته شده و دسیبهای دروغپراکنی عدامل مرؤثر برر پیشرویری از دی ماننرد:
تربیت اسالمی نقش ایوای تقدا اعطای بینش محاسبه نفرس تلقرین بره نفرس
تدبه انذار تغکیه و مدعظه حسنه در قردی و روایات مردرد بررسری قررار گرفتره
است
کلمات کلیدی :دروغپراکنی فضای مجازی تباد اطالعات و اخبرار قرردی
روایات

 .1استادیار گروه معارف ،واحد خمینیشهر دانشگاه آزاد اسالمیahmadmasaeli@gmail.com :
 .2فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته معارف دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)m.harandi@tic.ir :
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رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی و پویایی گروهی کارکنان اداره
آموزش و پرورش ناحیه 2استان کرمانشاه
مهدی

محمدی1

فردین

این پ وهش با هد

باتمانی2

شناسایی رابطه بین عدامل فرهنگ سازمانی و پدیایی

گروهی کارکنای اداره دمدز

و پرور

ناحیه  3استای کرمانشاه در سا 5934

انجاه شده است رو تحقیق در این پ وهش تدصیفی ر پیوایشی است و جامعه
دماری دی را توامی کارکنای ادارهکلدمدز

وپرور

استای کرمانشاه به تعداد

 544نفر تشایل داده که از این تعداد  31نفر نودنه به رو

طبقهای ر تصادفی

برحسب جنسیت انتخاب شدهاند ابغارگرددوری اطالعات پرسشنامههای ندع
فرهنگ سازمانی و پرسشنامه میغای پدیایی گروهی بدده است به منظدر تجغیه و
تحلیل دماری رو هایی هوندی :فراوانی برحسب تعداد درصد نوددار و
میانوین بهکار رفت هوین طدر برای بررسی میغای قابل قبد بددی هریک از
فرضیهها از دزمدی ضریب هوبستوی پیرسدی استفادهگردید نتایج حاصل از
دزمدی ضریب هوبستوی پیرسدی رابطه مثبت و معناداری را بین متغیرهای:
نددوری هدایت یاپارچوی و پدیاییگروهی نشای داده است هوننین بر
اسا

نتایج حاصل ازدزمدی بین متغیر خطرپذیری و متغیر پدیایی گروهی رابطه

معناداری وجدد نداشته است
کلمات کلیدی :فرهنگ فرهنگ سازمانی پدیایی گروهی دمدز

 .1دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج:
Mehdi_mohammadi065@yahoo.com
 2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجfbatmani@ hotmail.com :

و پرور
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رویکرد قرآنی به ماهیت و کارکرد تکنولوژی
محمدساجد

هاشمی1

تاندلدیی یا فناوری به دانش ر مهارتی بررای تدلیرد افرغار (سرخت و نرره)
داللت دارد؛ بره بیرای دیورر فنراوری شریده و شرورد سراخت و کراربرد ابرغار
دستواهها مادهها و فرایندهایی است که گرهگشای دشرداریهرای انسرای اسرت
بنابراین تاندلدیی مدضدعاً و مفهدماً چیغ جدیدی نیست و قردمت دی بره دوره
انسایهای اوّلیه باز می گردد پرداختن بره نردع نوراه و مداجهره دیرن اسراله بره
فناوری اهویت بسیاری دارد؛ زیرا تاندلدیی تعیینکننده نسبت انسای با جامعه و
طبیعت است و دین به عندای برنامه عولی زندگی انسایها نویتداند در این زمینه
ساکت باشد پرسش مهم در اینجا دی است که ماهیرت و کرارکرد تاندلردیی از
منظر اساله چیست؟ از دنجایی که امیر مؤمنای علی(ع) فرمردده« :ذلرک القرردی
فاستنطقده ولن ینطق ولان اخبرکم عنه» میتدای این پرسش را بره قرردی کرریم
عرضه کرد و از دی پاس گرفت در این مقاله به سه دیره کلیردی در ایرن زمینره
پرداخته میشدد
کلمات کلیدی :اساله قردی کریم تاندلدیی

 .1دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)m.sajed.hashemi@gmail.com :
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نسبت فرهنگ ،طبیعت و تکنولوژی از منظر دینی
کریم

فرهنگ به لحاظ قلورو در برابر میر فرهنگ

(culture

خانمحمدی1

 )nonقرار میگیرد میر

فرهنگ نیغ به دو بخش «طبیعت» و «تاندلدیی» تقسیم میشدد؛ بهعبرارتدیورر
میر فرهنگ یا بدوی دخالت انسای در عالم وجدد دارد که بدای «طبیعت» اطرالق
میشدد و یرا برا دسرتکراری انسرای و تغییرر در طبیعرت بره وجردد دمرده کره
«تاندلدیی» نامیده میشدد ازدنجاکره تاندلردیی محصرد دخالرت فرهنرگ در
طبیعت محسدب میشدد نسبت دی با فرهنگ متفرع بر نسبت فرهنگ و طبیعرت
است نواه معناکاوانه و فراتحلیلی به ادبیرات مدجردد در دو گفتورای مدرنیتره و
پسامدری نشایدهنده دو نظریه با عناوین «گسست» و «پیدسرتار» دربراره نسربت
فرهنگ و طبیعت است که هرکداه داللتهای وی ه دارد نوارنده با تجغیهوتحلیل
دو نظریه به این نتیجه رهنودی میشدد که فارغ از مبانی اساله با نظریه پیدستار
سازگار است و هوداره در تدلید و بهکارگیری تاندلدیی نهتنها پاسداشت بلاره
الهاهبخشی طبیعت باید مدرد نظر باشد
کلمات کلیدی :فرهنگ طبیعت تاندلدیی نظریه پیدستار نظریه گسسرت
اساله

 .1استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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ظهور تکنولوژیهای نوین ارتباطی و
فهمپذیری روایات ارتباطی عصر ظهور
کریم

خانمحمدی1

این پ وهش درصدد بررسی روایات ارتباطی عصر هردر اسرت برا کراو
دیدگاه های مختلف در خصدص تبیین تاندلدیی حاکم بر زمای هدر این نتیجه
حاصل شد که در ارتباطات عصر هدر احتوا اعجاز و طریق میرعادی ارتباطى
وجدد دارد و نوىتدای دی را ناموان دانست؛ اما با تدجه به سنتت الهرى (جریرای
امدر طبق اسباب) به نظر مىرسد این روایات بیشتر نوایانور بُعد ارتباطى طبیعی
است که دستکم چشمانرداز از دی بررا مرا در عصرر تاندلردی ارتباطرات
حاصل شده است
شاید بر هوین اسا

است که معاصرانی که رشد و پیشرفت فناورهای نردین

را مشاهده کرده اند روایات ارتبراطی عصرر هردر را برر سررعت طبیعری ولری
خیرهکننده تاندلدییها حول کرده اند؛ برخال

گذشتوای کره مالبراً وجردد ایرن

ارتباطات و تاندلدیی ها را بر ندعی کرامت و اعجاز حول نورددهانرد ازایرنرو
می تدای مدعی شد که با هدر هرچه پیشررفتهترر فنراوریهرای نردین ارتبراطی
روایات ارتباطی عصر هدر قابل فهمتر میشدد
کلمات کلیدی :روایات ارتباطی عصر هدر تاندلدیی

 .1استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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بررسی رابطه استفاده از رسانههای ارتباطی
با احساس ستمگری ،نابرابری و تفاوت در زنان
(مطالعه موردی زنان شهر تهران)
انسیه

جاللوند1

پ وهش حاضر به دنبا بررسی رابطه استفاده از رسانههرای ارتبراطی چردی:
مطبدعات شباههای مجازی و شباههای تلدیغیردنی و مراهدارهای برا احسرا
ستووری نابرابری و تفاوت در میای زنای است که با استفاده از رو

پیورایش و

با استفاده از تانیک پرسشنامه محقق ساخته شده و در میای نودنه  044نفرری از
زنای  31تا  11ساله شهر تهرای انجاه گردیده است دادههای بهدستدمده تدسط
نرهافغار  SPSSمدرد تحلیل قرار گفته و هوبسرتوی میرای فرضریات پر وهش از
طریق دزمدی های هوبستوی مدرد دزمدی قرار گرفته است ندشرتار پریشِ رو بره
دنبا شناخت ترأثیر اسرتفاده از رسرانههرای ارتبراطی برر شرالگیرری احسرا
ستووری نابرابری و تفاوت در میای زنای است
یافتهها نشای میدهند که استفاده از رسانههای ارتباطی تدسط زنای تأثیر قابرل
تدجهی بر احسا

ستووری نابرابری و تفاوت در دنای میگرذارد مثبرتبرددی

ضریب هوبستوی نشانه ارتبای مستقیم بین مؤلفههای مدرد دزمدی اسرت؛ بردین
معنا که با افغایش استفاده از رسانهها میغای احسا

ستووری نابرابری و تفاوت

در زنای افغایش مییابد و برعاس در پایای به بحث و ارائه پیشنهادهایی جهت
سیاستگذاریهای مؤثرتر وکاردمد در راستای ارائه برنامههای رسانهای پرداختره
شده است
کلمات کلیدی :زنای رسانه نابرابری ستووری تفاوت سیاستگذاری

 .1کارشناس ارشد مطالعات زنان ،دانشگاه الزهرا(س)jalalvandensie@gmail.com :
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پیامدهای آسیب به محیط زیست با نگاه به قرآن و احادیث
جواد خلیلی

فرد1

روزانه فناوریهای جدیدی به دنیا عرضره مری گردنرد کره عرالوه برر فدایرد
متعددی که می تدانند داشته باشند از چندین جهت نیغ موان است برای محریط
زیست پیرامدی ما دسیب زا باشند و در نتیجه زمینرهسراز دسریب بره بهداشرت و
سالمت انسای و سایر جاندارای شدند جنبه اوّ دالیندگی مربدی به کارگاههرا و
کارخانههای تهیه لدازه سخت افغاری این فناوری هاست که با مصرر

انرریی از

طریق سدزاندی سدختهای فسیلی زمینهساز ورود دالیندههای متعددی به محیط
زیست پیرامدی ما هستند و جنبه دوه دالیندگی مربدی به محصدالت ایجاد شرده
است؛ بدین صدرت که این محصردالت مریتداننرد در حرین اسرتفاده مدجبرات
دلددگی زیست محیطی را فراهم دورند به هوین دلیل در کشدر ما هواننرد سرایر
نقای دنیا قدانین متعددی برای جلدگیری از دلددگیهرای زیسرتمحیطری وجردد
دارد مطالعات متعددی به اهویت محیط زیست از نظر اساله پرداختهاند؛ ولی مرا
در این پ وهش قصد داریم عداقب بیتدجهی به محریط زیسرت از منظرر قرردی
کریم و احادیث را مدرد تدجه قرار دهیم
کلمات کلیدی :قردی کرریم احادیرث فنراوری محریط زیسرت بهداشرت
سالمت

 .1عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،گروه داروشناسی و سمشناسی ،خرم آباد:
khalilifardardalij@tbzmed.ac.ir
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طراحی الگوی مطلوب رسانههای نوین از منظر اسالم
راهبرد تقابل با سکوالریزاسیون رسانهای
حسن

صادقزاده1

رسانههای ندین به معنای انداع گستردهای از پیشرفتهای صدرتگرفته اخیر
درزمینه رسانهها وارتباطات است کره نره تنهرا شرامل اشراا گدنراگدی پخرش
رسانهای است بلاه هووراییهای جدیدمیای فناوریهای رسرانهای وشریدههرای
ندینی را که بهکار میگیرند و با دنها تعامل میکنند نیغ در برمیگیرد رسرانههرای
ندین با تدجه به ایناه همزمای با شروع جنگ جهانی دوه در دامای مرب تاردین
و گستر

یافتهاند در طد حیات نسبتاً کدتاه خدد تغییر و تحدالت اجتواعی و

فرهنوی بسیاری را مدجب گردیدهاند ازاینرو بیشک دمدمه هر فرد دینداری
درباره رسانه این است که این پدیده چه نسبتی با مبانی درمرایهرا ارز هرا و
دستدرعولهای دینی دارد نظریه اجتواعی سادالریغاسیدی رسانهای مریکدشرد
فرایند دنیدی و عرفیشدی جدامرع را از رهورذر مداخلرهنارردی دیرن در امردر
اجتواعی از جوله رسانهها بازنوایی کند
با این بیای هد

از پ وهش حاضر طراحی الودی مطلدب رسانههای نردین

از منظر اساله به عندای راهبرد کاردمد در تقابل با نظریه سادالریغاسیدی رسانهای
در جهت بازنوایی نقش و سهم دین در رسانهها به منظردر انعارا

ارز هرای

دینی واسالمی در حدزه رسانه است ازاینرو در پ وهش پیشِ روی سعی شده
باکاربست رو

اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانهای و نیغ تأکید بر دو عنصر

تدصیف و تحلیل الودی مطلدب رسانههای ندین از منظر اساله استخراج گردد
کلمات کلیدی :الودی رسانههای ندین سادالریغاسیدی رسرانه ای طراحری
الودی رسانه از منظر اساله

 .1پژوهشگر حوزه علمیه وکارشناس ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف قم:
sadeghzadeh66@yahoo.com
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مبانی و اصول رسانههای اجتماعی مطلوب از منظر قرآن کریم
علی
محمدصادق

امروزه اینترنت برخال

زرودی1

نصراللهی2

رسانههای پیش از خدد بریش از دناره یرک رسرانه

جوعی تلقی شدد به عندای یک رسانه اجتواعی متوایغ و موتاز در نظر گرفته می
شدد اثرگذاری عویق و گسترده این رسانه اجتواعی برر زنردگی فررد و جامعره
امروز مدجب شده به اولدیتهای جدی مطالعاتی و سیاستگذاری برد شردد
در این مقاله بردنیم مدضع قردی کریم را به عندای منبع الهاهبخرش الهری دربراره
رسانه اجتواعی اینترنت از حیث اجتواعیبددی دی ر و نه جوعی بددی ر بررسری
کنیم
در این راستا تال

شده است که پس از واکاوی ماهیت رسرانه اجتوراعی و

وی گیهای دی با بهرهگیری از رو

تفسیر مدضدعی و مهرارت تردبر مدضرع

قردی کریم را تبیین نواییم یافتههای این پ وهش نشای میدهرد کره نوراه قرردی
کریم با تورکغ بر مفهده کلیدی «مرابطه» نسبت به رسانههای اجتوراعی برا مؤلفره
هدیتی ذاتی تعامل کامالً مثبت بدده و این پدیده را مودوح میداند این در حالی
است که رویارد این کتاب دسوانی در قبا وی گیهای عارضی دی مشاک برین
سلب و ایجاب است
کلمات کلیدی :قردی کریم رسانههرای اجتوراعی ارتبرای تعراملی مرابطره
اینترنت فضای مجازی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع):
alizaroodi@gmail.com

 .2عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع):
m.nasrollahi@isu.ac.ir

554

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری



نقد و بررسی گونهشناسیهای فناوری به منظور ارائه الگوی ساخت و توسعه
قدرت سیاسی مبتنی بر فناوری در سازمان؛ تبیین رویکرد پستمدرن
اکبر

اعتباریان1

محمدعلی

جهانتاب2

در عصر پینیدگی ها و دنیرای ماشرینی شرناخت پدیرده انسرانی فنراوری از
اهویت بسغابی برخدردار است در حا حاضر رشد و تدسعه علرده مختلرف و
پیشرفت فناوری و پینیدهشدی ارتباطات افراد سازمایها و دولرتهرا برر کسری
پدشیده نیست و این رشد علده و ورود فناوری به عرصه تعامالت اجتواعی بره
دگرگدنیهای عویق در روابرط انسرانی و برهکرارگیری دی در راسرتای گسرتر
قدرت و نفدذ و در نتیجه تبدیل به ابغار سلطه منجر گردیده است
فناوری بخش جداییناپذیر گفتورای قردرت و کنترر اجتوراعی اسرت و در
نتیجه مخرتب پایبندیهای اجتواعی انسای است پستمدرنیستها فناوریهرای
بازنوایی و کنتر را مطالعه میکنند تا نشای دهند چودنه فناوری رفترار را کنترر
مینواید و به عندای ابغار تنبیه و انضبای اعضای سازمانی و تقدیرت فرمرایرانری
مدیریتی بهکار میرود برخی دیور به رهایی پتانسیل فناوری و تدانایی دی بررای
برگرداندی جهای به دروی ندعی بازار یا دهاده جهانی میپردازنرد کره از طریرق
قیدد اجتواعی قدی به هم گره میخدرد و با وجدد جدایی جغرافیرایی یاپارچره
عول میکند برخیها جنبههرای تهدیرددمیغ و رهراییبخرش فنراوری را ترکیرب
میکنند که ماخذ الهاهبخش افسانه ارگانیسم سایبرنتیک است
در این ندشتار ابتدا به نقد و بررسری گدنرهشناسریهرای فنراوری از دیردگاه
مدرنیستی پرداخته شده و در ادامره دیردگاه پسرتمردری نسربت بره فنراوری و
چودنوی بهکارگیری دی در راستای ساخت و تدسعه قدرت سیاسری در سرازمای
 .1دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ،خوراسگانEtebarian@ymail.com :

 .2دانشجوی دکترای مدیریت دولتی ،گرایش خ مشیگراری عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان ،خوراسگانJahantab9484@gmail.com :
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مدرد تحلیل قرار گرفته است و در انتها نیغ بر اسا
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این دیدگاه الوردیی جهرت

ساخت و تدسعه قدرت سیاسی مبتنی بر فناوری در سازمای ارائه میگردد
کلمات کلیدی :گدنهشناسیهای فناوری قدرت سیاسی پستمدرنیسم
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نگاهی نقادانه به فناوری در سازمان بر اساس رویکرد پستمدرن
اکبر

اعتباریان1

محمدعلی

جهانتاب2

این مقاله به تحلیل و تبیین رویارد پستمدری نسبت به فنراوری و نقرش دی
در ساخت و تدسعه قدرت سیاسی مبتنی بر فناوری در سازمای میپردازد جدهره
فناوری در شیده استفاده از دی و ایناه چودنه بره فنراوری اجرازه دهریم ماهیرت
قدرت سیاسی را شال دهد نهفته است فناوری بخش الینفک گفتوای قدرت و
کنتر اجتواعی است و متعاقبراً مخررتب پایبنردی هرای اجتوراعی انسرای اسرت
پستمدرنیستها فناوریهای بازنوایی و کنتر را مطالعه میکنند تا نشای دهنرد
چودنه فناوری رفتار را کنتر نودده و به عنردای ابرغار تنبیره و انضربای اعضرای
سازمانی و تقدیت فرمایرانی مدیریتی بهکار میرود
برخی دیور به رهایی پتانسیل فناوری و تدانایی دی برای برگرداندی جهای بره
دروی ندعی بازار یا دهاده جهانی که از طریق قیدد اجتواعی قدی بره هرم گرره
میخدرد و با وجدد جدایی جغرافیرایی یاپارچره عورل مریکنرد مریپردازنرد
برخیها جنبههای تهدیددمیغ و رهاییبخش فناوری را ترکیب میکنند کره مأخرذ
الهاهبخش افسانه ارگانیسم سایبرنتیک است
در این ندشتار ابتدا به نقد و بررسری گدنرهشناسریهرای فنراوری از دیردگاه
مدرنیستی پرداخته و در ادامه دیدگاه پستمدری به فناوری و چودنوی اسرتفاده
دی در راستای ساخت و تدسعه قردرت سیاسری در سرازمای مردرد تحلیرل قررار
گرفته است و در انتهای مقاله بر اسا این دیردگاه الوردیی جهرت سراخت و
تدسعه قدرت سیاسی مبتنی بر فناوری در سازمای ارائه میگردد
کلمااات کلیاادی :گدنررهشناسرریهررای فنرراوری قرردرت سیاسرری مدرنیسررم
پستمدرنیسم
 .1دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)Etebarian@ymail.com :

 .2دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش خ مشیگراری عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان (خوراسگان)Jahantab9484@gmail.com :
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تفاوت فقه فردی و حکومتی در عرصه مدیریت فناوری
علی جلینی

1

امروزه مس له نسبت فقه با عرصههای کالی مدیریت اجتواع به عندای بحثری
مهم در اداره دینی کشدر مطرح است این مس له به صدرت خاص در مردیریت
فناوری نیغ ورود خداهد نودد دیا اساساً نسبتی بین اداره دینی اجتواع و مدیریت
در عرصه فناوری وجدد دارد؟ دیا عرصههای مدیریت فناوری بهگدنرهای هسرتند
که فقه بتداند در دنها ورود داشته باشد؟ اصدالً فقه بر اسرا

کرداه مبنرا و رو

می تداند در عرصه مدیریت فناوری دخالت کند؟ ورود و دخالت فقه بر کردامین
مؤلفههای مدیریت فناوری نوایایتر خداهد بدد؟ دیا مدیریت فناوری مبتنی بر فقه
و مدیریت فناوری مدجدد از حیث مبانی و اصد با یاردیور متفراوت خداهنرد
بدد؟
اگرچه پاس این پرسشها به صدرت عاه در بحثهایی نظیر مدیریت فقهی و
یا فقه تودنی دمده است اما این مسائل بره صردرت خُررد در فضرای فنراوری و
مدیریت دی به صدرت جدی مطرح نشده است این مقاله کدششی در باب تبیین
ارتبای فقه و مدیریت فناوری است و امید دارد تا فتح بابی برای ورود جردیترر
محققایِ هر دو عرصه فقه و عرصه مدیریت فناوری به صدرت عراه در مدضردع
ورود دین ارز های دینی و به طدر وی ه فقه در عرصه بسیار مهرم و مردیریتی
فناوری باشد
کلمات کلیدی :مدیریت فناوری فقه سنتتی فقه حادمتی

 .1دانشجوی دکترای فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم(ع)Alijl6691@gmail.com :
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سیاستگذاری فرهنگی صنایع فرهنگی در میانه دسترسی و اصالت؛
مطالعه موردی سیاستهای ژاپن و فرانسه در پویانمایی
عباس

قائمی1

افغایش دسترسی ( )accessدر برابر تأکید روی اصالت ( )exellenceو به تعبیر
دیور تدلید ارز

اقتصادی در برابر تدلیرد ارز

فرهنوری یاری از مهرمتررین

دوراهیها در سیاست گذاری فرهنوی است که باید برای اتخاذ رویاررد صرحیح
در برنامهریغی و خطمشیگذاری برای رسرانهای تأثیرگرذار و اسرترات یک ماننرد
پدیانوایی ر که در سا های متوادی با وجدد پیشرفتهای جهرانی مردرد مفلرت
کنشورای سیاست فرهنوی بدده ر باید مد نظر قرار گیرد
در این مقاله با رو

مطالعه تطبیقی در ابتدا به تبیین رویارد سیاستگذاری

فرهنوی دو کشدر فرانسه و یاپن و تصرویوات و سیاسرتهرای دنرای در حردزه
فرهنگ پرداخته شده و سپس دمار تدلیدات و فرو
ر به عنردای معیرار دسترسری و ایجراد ارز

پدیانوایی در این دو کشدر

اقتصرادی ر و دمرار جرایغههرا در

جشنداره های هنری ر به عندای معیار اصالت و ارز

فرهنوری ر بررای مقایسره

نتایج عولی اتخاذ این دو رویارد متفاوت بیای شده است
در پایای با بهرهگیری از نقای قدت هر دو کشدر یعنی تدلید صنعتی در یاپن
و تدلی رد ارز

فرهنو ری در فرانسرره رویا رردی میانرره از طری رق فراهوسرراختن

بسترهای فنری بررای تدلیرد صرنعتی و در عرین حرا تشردیق بره پررداختن بره
اولدیتهای محتدایی انقالب اسالمی که بره افرغایش کوّری و کیفری محصردالت
پدیانوایی در ایرای منجر خداهد شد پیشنهاد شده است
کلمات کلیدی :سیاست گذاری فرهنوی صنایع فرهنوری پدیانورایی یاپرن
فرانسه انیوه

 .1کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع):
abbas.g72@gmail.com
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بررسی نسبت فناوری (تکنولوژی) با عقل عملی
سید مهدی

موسوی1

یای از مسائل مهم در زمانه ما مس له فناوری یا تاندلدیی است امروزه
زندگی انسای و سرندشت جدامع به فناوریهای پینیده و مدری گره خدرده
است؛ فناوریهایی که در حاشیه فرهنگ مربی شال گرفته و هدیتی متوایغ یافته
است
فناوری محصد بینش و کنش انسای است بینش و کنش انسای نیغ ریشه در
«عقل» ددمی دارد عقل نیغ یا متدجه حقایق و شناخت واقع است که به دی «عقل
نظری» گفته می شدد و یا متدجه به کنش ددمی و مصالح و مفاسد در زندگی
اوست که به «عقل عولی» مشهدر است به نظر میرسد تاندلدیی مدری بیش از
دناه محصد عقل نظری و علده محن باشد ریشه در عقل عولی دارد حا
این پرسش مطرح میشدد که تاندلدیی مدری چه نسبتی با «عقل عولی» انسای
دارد؟
تحدّ در عقل عولیِ انسایِ مدری و ارائه تفسیری متفاوت از «سعادت»
«مصلحت» و «منفعت» و شالگیری ندع خاصی از «تعلقات وجددی» و «اراده
معطد

به این عالم» به تاندلدیی مدری منتهی شده است که از دی به «عقالنیت

ابغاری» یاد میشدد بدین جهت نویتدای بدوی تدجه به بنیایهای عقالنی
تاندلدیی مدری به اخذ و بدمیسازی دی پرداخت
کلمات کلیدی :فناوری انسایِ مدری عقل عولی سعادت مصلحت منفعت
اراده

 .1دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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نقش فناوری دینی در مدیریت اندیشه و اصالح رفتارهای اجتماعی
محمدحسن

شفازند1

امروزه طیف گستردهای از فناوریها فردیند تاامل جدامرع بشرری را تحرت
تأثیر قرار داده اند بعضی از این فناوریها به دلیل نتایج نامطلدب نورانیهایی را
در رهبرای دینی به وجدد دوردهاند در این مقاله ضرون تعریرف فنراوری دینری
سعی میشدد نقش هد

مصندعی به عندای یاری از مهرمتررین فنراوریهرای

دینی در مدیریت اندیشه و اصالح رفتارهای اجتواعی مدرد بررسی قرار گیرد
کلمات کلیدی :فناوری دبنی فناوری اجتواعی هرد
اندیشه .Artificial Society ، Artificial Intelligence

 1دکتری علوم کامپیوتر -هوش مصنوعی h.shafazand@gmail.com

مصرندعی مردیریت
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بررسی جایگاه مباحث االهیاتی در تحلیل فلسفی تکنولوژی
سید محمدجواد

سیدی1

تحلیل مفهرده «تاندلردیی» بره صردرت فلسرفی بایرد دی را بره مقدمرات و
مؤلفههای اساسی تجغیه کند هد

این مقالره ردیرابی خاسرتواههرای مفهردمی

تاندلدیی و روشن کردی نسبت دی با االهیات است رو

تحلیرل فلسرفی یرک

مفهده به مؤلفههای دی ما را به مبانی اصلی این مفهرده مریرسراند ایرن تحلیرل
روشن میسازد که جایواه مفهده تاندلدیی در نسبتی با مفهده دیورری تعریرف
میشدد؛ یعنی مفهده فلسفی علیّت از سدی دیور در تقسریوات معرانی علیّرت
مهم ترین جایواه را باید به برتررین علرت یرا علرت دمرازین و اولری در هسرتی
اختصاص داد این مفهده مفهدمی است االهیاتی نتیجه مقاله نشای مریدهرد کره
یک راه بسیار مهم ولی مغفد در تحلیل فلسفی مفهده تاندلدیی بُعد االهیراتی
این مفهده است با بررسی ابعاد االهیاتی مفهده تاندلدیی خداهیم دیرد کره راه
تعامل مناسب با تاندلدیی و مداجهه با معضالت ناشی از دی رسیدی بره مفهرده
االهیاتی حلد است
کلمات کلیدی :تاندلدیی علیّت االهیات حلد

 .1دکترای فلسفه از دانشگاه عالمه طباطباییSorooshseyyedi@gmail.com :
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بررسی رابطه بین سالمت روانی و ابراز وجود
با اعتیاد به اینترنت و اعتماد به شبکههای اجتماعی
شریفزاده1

مظفر
سمیه

هد

صابر2

این پ وهش بررسی رابطه بین سالمت روانی و ابراز وجدد با اعتیاد به

اینترنت و اعتواد به شباههای اجتواعی میباشد در این مطالعه تدصیفی در ابتدا

تعداد 561نفر ( 08نفر دختر و  01نفر پسر) از دانشجدیای دانشرواه پیراه نردر

نقده در سا تحصیلی  79ر  5976به صدرت نودنهگیری طبقرهای رر تصرادفی
انتخاب شدند برا اسرتفاده از دزمردی اعتیراد بره اینترنرت ( IATیانرگ )5770
دانشجدیای به دو گروه کاربرای معتاد به اینترنت و کاربرای عادی تقسیم گردیدند
سپس برای مقایسه سالمت عودمی ایرن دو گرروه از دزمردی سرالمت عوردمی

( GHQ-28گلدبرگ  )5709استفاده شده است بر اسا

یافتههای این مطالعره

سالمت عودمی کاربرای معتاد به اینترنت ر خصدصاً در زیر مقیا های اضطراب
و افسردگی ر نسبت به کاربرای عادی در معرض خطر بیشتری بدد؛ امرا کراربرای
معتاد به اینترنت و کاربرای عادی از نظرر جسروانی در وضرعیت یاسرانی قررار
داشتند و اختال در کارکردهای اجتواعی دو گروه تفاوت معناداری نداشت اثرر
اینترنت بر میغای افسردگی و اضطراب چه در زمینه افرغایش و چره کراهش دی
بستوی شدیدی به ندع استفاده و زمایِ اختصاص دادهشده به دی دارد بنرابراین
باید در زمینه استفاده مناسب از اینترنرت فرهنرگسرازی و دمردز

صرحیح در

سطح خانداده و جامعه انجاه شدد
کلمات کلیدی :سالمت روای ابراز وجدد اعتیاد اینترنتی اینترنت

 .1گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نورSharifzad2007@yahoo.com :

 .2کارشناس دانشگاه پیام نور.
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بررسی رابطه استفاده از رسانهها و گرایش به خانواده
سیده فاطمه حسینی

حسینآباد1

زمینه و هدف :گرایش به خانداده یاى از ارز ها مهم فرهنوى است که در
فرهنگها مختلف متفاوت اسرت ایرن ارز

در جریرای مدرنیتره تحرت ترأثیر

تحدالت صدرتگرفته در نظاهها فرهنوى و اجتواعى قرار گرفته که در نتیجه دی
خاندادهگرایى و هوننین خانداده دچار تغییر و تحد شده اسرت ایرن پر وهش
درصدد است به بررسى تأثیر گستر

رسانهها بر خاندادهگرایى بپردازد

روش :این تحقیق با استفاده از رو

پیوایشى انجاهشرده و جامعره دمرار

ساکنای منطقه یک هستند که با فرمد کدکرای برا جوعیتها کدچرک حجرم
نودنه برابر  14نفر تعیین شد که بر اسا

نودنهگیر در دستر

انتخاب شردند

دادهها با کوک پرسشنامه استاندارد خاندادهگرایى و پرسشنامه محقق ساخته مردرد
تجغیه وتحلیل قرار گرفته است
یافتهها :بین گستر

رسانهها و گرایش خانداده رابطره وجردد دارد افرغایش

کوّیت استفاده از رسانه مدجب میشدد تا میغای گرایش به خانداده کاهش یابرد و
از طرفى بین کیفیت استفاده از رسانه و خاندادهگرایى نیغ رابطه هوبستوى مسرتقیم
وجدد دارد و دی را تحت تأثیر قرار میدهد
نتیجه :پ وهش حاضر نشای داد با گستر

رسانهها و افغایش میغای نفدذ دی به

دروی خانهها میغای استفاده از دی تدسط افراد روند رو به رشد داشته و مالحظه
شد بین کوّیت و کیفیت استفاده از رسانه با خاندادهگرایى رابطره مسرتقیم وجردد
دارد؛ یعنی با افغایش مصر رسانه خاندادهگرایى کراهش مرییابرد کره ایرن امرر
میتداند خانداده را در معرض تهدید قرار دهد
کلمات کلیدی :خانداده خاندادهگرایى گستر

 .1دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد کرج.

رسانهها
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سهم تکنولوژی (مشام) در میزان آشنایی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم با تربیت شهروندی
حمید جعفریان
سید مجتبی
سید محسن

هدف :هرد

یسار1

فروغی2

شیخاالسالمی3

از ایرن ندشرتار بررسری میرغای دشرنایی دانشرجدیای دانشرواه

فرهنویای با تربیت شهروندی و تعیین سهم تاندلدیی (مشاه) در میرغای دشرنایی
دانشجدیای با تربیت و حقدق شهروندی بدده است
مواد و روشها :این مطالعه به رو

تدصریفی و علتری مقایسرهای و جامعره

دماری دی میای هوه دانشجدیای کارشناسی پیدسته دانشواه فرهنویای قم با 594
نفر از دانشجدیای به عندای نودنه دماری اجرا شده است ابغار اندازهگیری شرامل
پرسشنامه سنجش میغای دشنایی با تربیت شهروندی است پرسشرنامه دارای 94
سؤا است که منابع دشنایی با تربیت شهروندی را برا تاندلردییهرای مراهداره
شباههای اجتواعی اینترنت و مدبایل (مشاه) مدرد سنجش قرار داده است
یافتهها :دانشجدیای پسر  45درصد و دانشجدیای دختر  44درصد با تربیت

شهروندی و حقدق شهروندی دشنایی دارنرد میرغای بهررهگیرری از مراهداره 14
درصد شباههای اجتواعی  44درصد اینترنت  49درصد و مدبایرل  45درصرد
در دشنایی دانشجدیای با تربیت شهروندی بردورد شد سرهم تاندلردیی مدبایرل
بیش از  45درصد در دشنایی دانشجدیای با تربیت شهروندی بردورد شده است
نتیجه :میغای دشنایی دانشجدیای با تربیت شهروندی دخترای بیشتر از پسررای

بدده و مؤثرترین تاندلدیی در میغای دشنایی دانشرجدیای برا تربیرت شرهروندی
تاندلدیی مدبایل است
کلمات کلیدی :تربیت شهروندی حقردق شرهروندی دانشرجدیای دانشرواه
فرهنویای قم
 .1استادیار دانشگاه فرهنگیان قمh.jafarian@cfu.ac.ir :
 .2معاون آموزشی مرکز آموزش عالی شهید مدنی قمforughism@yahoo.com :
 .3کارشناس آموزش مرکز آموزش عالی شهید مدنی قمmpa9262@yahoo.com :
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تأثیر متقابل تکنولوژی و فرهنگ
براساس رویکرد شناختی به نظریه اعتباریات
محمدرضا

روحانی1

انسای بداسطه عقالنیت خدیش در هر عصرری بررای رفرع نیازهرای خردد از
طبیعت استفاده نودده و ابغارهایی جهت نیل به اهدا

ساخته و پرداخته اسرت

مبتنی بر رویارد شناختی تجربیات انسای از کرددکی بصردرت مفراهیم در ذهرن
انبار میشدد و بدینسای رابطهای معنادار میای انباشت تجربیات و ساختار معنرایی
ذهن برقرار میگردد؛ چناناه به تعبیرر مرلدپردنتی درک معنرا از درک بردی دمراز
میشدد فلذا بدی فیغیای در تعامل با محیطپ پیرامدی در عولارد ذهن اثر گذاشته
و بدینسای مبنای استدال و کنش انسانی میشردد بردین معنرا ارتبرای انسرای و
ابغارهای رفع نیازهای او کامالً در تعامل ذهن و بدی صدرتبندی مریشردد امرا
ایررن فراینررد چودنرره از ابغارسررازی سرراده از چرردب و سررنگ برره تراشررااری و
ریختهگری یا در سطح مدری به صنعت و تاندلدییِ پیشرفته ختم میشردد؟ ایرن
فردیند کامالً بازتابی از ت دری تاامل ماانیغه ذهنی بشر است که انسای بررخال
مدجددات زنده در حرکت با جهای خارج به مقدلرهسرازی از تجربیرات پراکنرده
میپردازد و بدینسای از تعامل ادراکی و حسیرحرکتی در محیط الودهای تاررار
شدنده و پدیایی به ناه طرحوارههای تصدری تادین مرییابرد کره بره تجربیرات
انسجاه و ساخت میبخشد؛ بازنودد این فردیند اعتباری در زبای و فرهنگ تجلری
و تاثیر مییابد بنابراین انسای از طرفی دائواً در حا تجربه از جهای خارج است
که هر تجربه را مبتنی بر طرحوارههای تصدری درک مریکنرد و از سردی دیورر
ارتبای معناداری میای نیازهای خدد و جهرای پیرامردی درک مریکند حاصرل ایرن
فردیند در پاس به نیازهای انسرانی و اجتوراعی تاردین طررحواره تصردری در
میدای ابغار و ماشین است؛ تدگدیی به گفته مکلدهای هوانطدر که لبرا
 .1استادیار گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه امام صادق(ع)rohani@gmail.com :

امترداد
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پدست و دوچرخه امتداد پاست تاندلدیی رسانه نیغ امتداد حدا



انسای اسرت

به اقتضای پینیدگی ذهن و زمای انسای معاصر طرحوارههرا از صردرتی سراده و
بسیط بصدرتی الیهوار و تشایای در جهت ساخت معنرایی متفراوت از ابرغار و
ماشین باز نودد مییابند از طر

دیور مفهده خدد برای انسای نیغ در طد تاری

تدسعه یافته و شباهای از روابط اجتواعی و تانیای را درونی مینواید تا جرایی
که این امتداد شباه متراکوی از انسای و تاندلدیی را شال میدهد با این دیدگاه
مرریترردای تاامررل ماررانیغه ذهنرری بشررر را در پینیرردگی روزافررغوی اعتبررارات
اجتواعی(محصد تعامل ادراکی و حسی ر حرکتی) لحاظ نودد به نحدی که این
پینیدگی در هر عصری به اقتضای ذهن و زمای در ابغار و ماشین نیغ نودد داشته
و در عصر جدید در تاندلدییهای پیشرفته بازنودد یافته است
کلمات کلیدی :ابغار و ماشین ر تاندلدیی ر رویارد شناختی ر طرحوارههای
تصدری ر فرهنگ ر نظریه اعتباریات ر نیازهای بشری
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تکنولوژی و پیشرفت علم
علیرضا

منصوری1

زمینههای فلسرفی در سیاسرتگرذاری علرم نقرش مهوری دارد تلقری رایرج
استقراگرایانه و تجربه گرایانه علم را بهترین براور معقرد در زمرای مریشروارد
استقراگرایای و تجربهگرایای علم را بهترین باور معقد در هر زمرای مریداننرد و
تاندلدییِ معقد را نیغ محصد کاربردپ هوای بهترین باور تلقی میکننرد سرنتت
ابغارگرایانه و عولگرایانه هم بر کارایی و کفایت فناورانه علم تأکیرد دارد فصرل
مشترک هوه این نظاههای فلسفی انتفاع حداکثری از فعالیت علوری اسرت ایرن
فلسفهها باعث می شدند علم به علده کاربردی و تاندلدییای تحدیل پیدا کنرد و
پیشرفت علوی با پیشرفت فناورانه یای گرفته شدد
از پیدند این فلسفهها برا فلسرفه کردهن نورر هرای صرلب پیشرین دربراره
پیشرفت علم کنار گذاشته میشدد و معیار پیشرفت هر دوره یا پارادیم به عدامرل
اجتواعی دی دوره نسبت داده می شدد؛ ولی چدی اینجا نیغ توایغی میای پیشررفت
علم و تاندلدیی نیست و به عرالوه جامعره علوری دارای نردعی خددمختراری
است پیشرفت علم هوداره در مسیر تاندلدییایِ مدرد ترجیح جامعه علوی قرار
می گیرد و این تصدر وجردد دارد کره علرم و تاندلردیی هورداره برا هرم رشرد
میکنند؛ اما تاندلردیی مری تدانرد سرد راه علرم باشرد و از مهرمتررین و رایف
سیاست گذاری علم این است کره مشرخص کنرد تحرت چره شررایطی فنراوری
میتداند یاری رسای علم یا مرانع از رشرد دی باشرد سرلطه نهادهرای نظرامی برر
تحقیقات علوی دی را به مسیری سدق میدهد که تنها اهردا

کراربردی مطررح

است و این مسیر جستوجدی دزادانه حقیقت را نابدد میکند سیاسرتگرذاری
علم با هشدارها و روشنگرریهرا بایرد مرانع از تخریرب میرمنتظرره معرفتری و

 .1عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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میرمعرفتی تدسط فناوریها شدد و بره جرای دی فنراوری را در جهرت رشرد و
اعتالی علم به مثابه جستوجدی حقیقت هدایت کند
کلوررات کلیرردی :پیشرررفت علررم پیشرررفت تاندلرردیی فلسررفه تاندلرردیی
سیاستوذاری علم توایغ علم و تاندلدیی
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کاربست علم و فناوری در هندوستان
با تأکید بر دیدگاه شاه ولی اهلل دهلوی و پیروانش و نقد و ارزیابی آن
محمدعلی
ناصر

میرعلی1

دهقانزاده2

ورود تاندلدیی به کشدرهای اسالمی واکنشهای مختلفی از سردی مررده و
متفارای مسلوای در پی داشت یای از اهدا

مهمّ کشدرهای صرنعتی از صردور

تاندلدیی به جهای سده ترویج فرهنگ و تودی مرب سادالریغهکرردی دنهرا و
هوننین وابسته سرازی کشردرهای پیرامردی بره کشردرهای محردر بردده اسرت
هندوستای یای از کشدرهای مهوی بدد که در این فرایند با وجدد مخالفتهرای
مرده و دسته ای از علوا تحدالت شور
پ وهش با رو

و هوهجانبهای به خدد گرفت در ایرن

تدصیفی ر تحلیلی به این سؤا پاس داده خداهرد شرد کره در

این کشدر واکنش شاه ولیاهلل دهلدی و پیروانش در خصدص کاربسرت علرم و
فناوری چه بدده است؟
یافتههای تحقیق نشای میدهد که شاه ولیاهلل دهلردی برا وجردد دناره نسربتاً
روشن بین و دارای جامعیت علوی بردده در عرین حرا مخرالف ورود فنراوری
مرب به این کشدر به شوار میدمد و با دی مبارزه میکرد با تدجه به ایناره شراه
ولیاهلل دهلدی از لحاظ علوی و تأثیرگذاری در میای مسلوانای شربهقراره و حتری
جندب شرقی دسیا یک نقطه عطف محسدب میشدد جدای از درستی حرکرت
ایشای در بخشی از این مبارزه مخالفت ایشای با علم و فناوری جدید پیامردهای
گسترده و جبرایناپذیری بر مرده مسلوای هند داشته و بهتردریج مدجرب فاصرله
مسلوانای از قدرت و تغییر حاکویت اسالمی در این کشدر شده است
کلمات کلیدی :علم و فناوری هندوستای شاه ولیاهلل دهلدی دیدبندیه
 .1دانشیار علوم سیاسی جامعة المصطفی العالمیة.

 .2دانشپژوه دکترای اندیشه معاصر مسلمین جامعة المصطفی العالمیة
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بررسی رابطه دین ،فرهنگ و فناوریهای مالی
و تورم به عنوان متغیر میانجی (مورد مطالعه :شهر تهران)
مقصود

امیری1

روحاهلل

مرادی2

پ وهش حاضر به بررسی رابطه دین فرهنگ و فناوری مبتنری نرددوریهرای
مالی در یک جامعه مسلوای و اکثریت با مذهب شیعه میپردازد با وجردد تأکیرد
خیلی از کشدرها بر مصر

و تدجره مادیرات دمردزههرای دینری در جوهردری

اسالمی ایرای تأکید بر رعایت حد اعتدا در استفاده از کاالها و اماانات را دارد
استفاده گسترده از فناوریهای جدید مالی در جامعه جوهدری اسالمی ایرای برین
افراد جامعه بهراحتی قابل مشاهده است؛ مانند :کرارتهرای عابربانرک در جیرب
مرده عابربانکها در خیابایهای شهر اسرتفاده از اینترنرت در کرامپیدتر خرانوی
برای تراکنشهای مالی و نرهافغارهای بانای بر روی گدشیهای افراد
هد

این پ وهش بررسی رابطه مد های مالی مبتنی بر فناوریهای جدیرد

مختلف با فرهنگ ایرانی ر اسالمی است ازاینرو با استفاده از رو

مد سرازی

معادالت ساختاری و حداقل مربعات جغئی و نیغ انتخاب یای از فروشرواههرای
بغرگ در مرکغ شهر تهرای از نظر وسعت و دردمد مالی و با نودنهگیری افررادپ در
دستر

طیّ دو ماه در سا  5934پ وهش حاضر انجاه گردید

دننه در این ندشتار برخال

پ وهشهای انجاهشده در مرب جدیرد اسرت

در پرتد فناوریهای جدی مالی و به دنبا دی استفاده مرده در جامعه ایرانری ر
اسالمی از واه و اعتبارات نه نشانه مادیورایی دنها که به دلیل عده کفا

دردمدها

با هغینه های جاری است که کشف بسیاری مهوی است که برا واردکرردی متغیرر
تدره به عنردای متغیرر میرانجی و ترأثیر کامرل میرانجیوری دی در ایرن پر وهش

 .1استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطباییMg_amiri@yahoo.com :
 .2دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطباییrrmoradi@gmail.com :
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مشخص شد که در رابطه با استفاده از واه و اعتبارات به واسرطه متغیرر میرانجی
اعتدا گرایی در این جامعه وجدد دارد
کلمات کلیدی :فرهنگ دین فناوریهای مالی اعتردا گرایری مرد سرازی
معادالت ساختاری حداقل مربعات جغیی

534

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری



تأمالتی درباره مسئله فیلترینگ محتوای ضدّ دینی
مهدی

شجریان1

تقابل با مقدسات اسالمی و دمدزههای برحقت ماتب تشیع یای از محتداهرای
مجرمانهای است که در دنیای سایبری بهوفردر بره چشرم مریخردرد و در ایررای
اسالمی محاده به فیلترینگ است مس له اصلی ندشتار پیشِ رو تحلیل بایستوی
یا نبایستوی این امر از منظر ادلره فقهری اسرت برخری کدشریدهانرد ترا رویاررد
فیلترینگ در این حدزه و سایر محتداهای مجرمانه را از طریق برخی دالیل فقهی
نظیر :وجدب محد کتب ضاله حرمت ارتبای با کفرار حرمرت ورود بره محافرل
دشونای خدا و وجدب دفاع هوهجانبه از عقاید دینی تدجیه نوایند
ندشتار حاضر با رو

تحلیلی ر انتقادی این دالیل را صرفاً در حدزه محتدای

مجرمانه مذکدر مدرد بررسی قرار داده و بر این باور است که تأمالتی در داللرت
دنها بر مدعا قابل طرح میباشد پس از دی با عنایت به برخی از دمدزههای دینی
با رو

تحلیلی ر تدصیفی مطالبی در خصدص پرهیغ از فیلترینگ مذکدر مطررح

گردیده و برخی از پیامدهای منفی این امر خصدصاً در حدزه تربیت تشریح شده
است در دخرین بخرش ایرن ندشرتار راهاارهرایی بره عنردای جرایوغین بررای
فیلترینگ مانند :تقدیت بنیه اعتقادی افراد در دنیای حقیقی تقدیرت سرایتهرای
محتداساز و پاس گد در دنیای سایبری و نیغ ضرورت معرفری دنهرا بره کراربرای
سایتهای مجرمانه پیشنهاد شده است
کلوات کلیدی :فیلترینگ کتب ضاله عقاید دینی ماتب تشیع تفار دزاد

 .1دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی.
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االهیات مسیحی مدرن ،واقعیت ثانویه و ظهور علم ـ تکنولوژیِ مدرن
محمدرضا

قائمینیک1

فناوری یا تاندلدیی مدری شاخه ای از علده طبیعی مردری و محصرد درک
جدیدی از طبیعت است ما در این مقاله میکدشیم با یک بررسی تاریخی نشرای
دهیم که تحدالت علویِ سده سیغده ترا هجرده مریالدی یعنری از افرد دیردگاه
تدما

دکدینا

درباره طبیعیات تا هدر دانشوندانی نظیرر :کدپرنیرک گالیلره و

نیدتن و فیلسردفانی نظیرر دکرارت و کانرت بیرانور تحردلی بنیرادین در مفهرده
«طبیعت» و علده طبیعی است که به بیای اریک وگلرین یرا رنره گنردی مریتردای
صفت «ثاندیه» را بر دی اطالق کرد
با تدجه به پیدند وثیق فلسفه مدرسری برا االهیرات مسریحی در قرری سریغده
مشروعیت این درک جدید از طبیعرت وابسرته بره تفسریر جدیردی از االهیرات
مسیحی بدد در این تغییر پارادایوی این تفسریر جدیرد از االهیرات مسریحی برا
بهره گیری از ریاضیات صدرت گرفرت و مری تردای در دثرار متالورانی هونردی
جدرداند بروند و نیادال

کدزاند

فهم مدری از االهیات و انسرای را مشراهده

نودد در این تفسیر جدید از االهیات فلسرفه مدرسری برهخصردص برا قرائرت
ابن رشدی به این دلیل کنار گذاشته شد که نویتدانست درک نامتناهی خداوند و
حلد او در مسیح به عندای مدجددی متناهی را تدضیح دهد در مقابرل تفسریر
ریاضیاتی این متالوای مسیحی جدید از دمدزه مسیح و تجسد اماای تدضیح دنها
را فراهم دورد
با این تفسیر جدید از یک سد تدضیح اومانیستی از االهیات مسریحی موارن
گردید و زمینه شال گیری علده انسانی مدری را فرراهم دورد و از سردی دیورر
اماای فهم طبیعتپ ثاندیه به عندای مبنرای علرم و تاندلردیی مردری میسرر شرد
مروری تاریخی بر تحد مفهده طبیعت در این دوره میتداند :اوّالً به فهم بنیرایِ
 .1دکترای جامعهشناسی نظری ا فرهنگی دانشگاه تهرانGhaeminik@gmail.com :
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تاندلدیی جدید بر اسا



طبیعت ثاندیه کوک کند؛ ثانیاً تفاوت ایرن فهرم را برا

درک فلسفه مدرسی از طبیعت که مبتنی بر طبیعت اوّلیه بدده است نشای دهد؛ و
ثالثاً به فهم رابطه االهیات مسیحی علده انسانی و علم ر تاندلدیی مدری یراری
رساند
کلمات کلیدی :واقعیرت ثاندیره علرده انسرانی علرده طبیعری تاندلردیی
فناوری
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تجربه اضطراب مجازی از کاربران بازیهای آنالین
سعید
سید علیمحمد
سید مهدی

چمنی1

رضوی2

موسویمهر3

این پ وهش به تدصیف تجربه اضطراب مجازی در کاربرای بازیهای دنالین
میپردازد و با استفاده از رویارد کیفی و رو

پدیدارشناسی درصدد پاس گدیی

به این سؤا است که اضطراب مجازی چودنه در تجربه زیسته این کنشورای در
بافت مدقعیتی بازیهای دنالین برساخته میشردد میردای مطالعره ایرن پر وهش
شامل مردای جدای  54تا  34ساله شهرهای قم و تهرای است که از تجربره دنهرا
دو سا و یا بیشتر گذشته باشد از طریق نودنهگیری هدفوند و با مصاحبه عویق
با پانغده نفر دادهها جوعدوری شده و در نهایت این دادهها برا اسرتفاده از رو
تحلیل پدیدارشناسی چندسطحی مبتنی بر رو

تحلیرل پدیدارشناسری براتلر ر

کیسبر تحلیل گردید
تحلیل کلی یافتهها نشای میدهد به دلیل سرندشتسازبددی استفاده مرداوه از
بازیهای دنالین که به بروز اضطراب مجرازی در دنرای منجرر مریشردد مرحلره
تصویم کنشور برای انتخاب استفاده از بازی و هوننین مرحلره تصرویم قطعری
وی جهت ادامه دادی به این تجربره و ترداوه داشرتن اسرتفاده از اهویرت براالیی
برخدردار است و با درنظرداشرتن «واقعیرتگرایری» و پریشبینری صرحیح و نیرغ
استفاده از تجارب کسانی که بعد از اسرتفاده مرداوه دچرار مشراالتی هونردی
اضطراب مجازی شدهاند میتدای از بروز دی جلدگیری نودد
این پ وهش با مصاحبه از  51نفر کاربر مرد بازیهای دنالیرن در برازه سرنتی
 54تا  34سا که به طدر مداوه از بازیها استفاده میکنند انجاه شرده و شرامل
 .1نویسنده مسئول و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما:
silencessss@yahoo.com
 .2دکترای جامعهشناسی دانشگاه اصفهانazarbakhsh2005@gmail.com :

 .3دکترای فلسفه غرب.
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مضامین مختلف چهار سطح :کشش اوّلیره سررگردانی و تردیرد درگیرشردی در
بازی و کسب حاالت و تداوه دی میباشد
کلمات کلیدی :اضطراب اضطراب مجازی بازیدنالین تجربه زیسته
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بررسی تأثیر آگاهیبخشی رسانهها بر رفتار شهروندی فعال دانشآموزان
سعید
سید علیمحمد
محمدباقر

هد

چمنی1

رضوی2

فرزادفر3

از این پ وهش بررسی تأثیر دگاهیبخشی رسانهها بر رفتار شرهروندی

فعا دانش دمدزای با تأکید بر نقش صداوسیوا به عندای اصلی ترین رسانه ارتبرای
جوعی کشدر بدده است جامعه دماری این پ وهش دانشدمدزای مقطع متدسرطه
دوه شهر قم بدده که با استفاده از شیده نودنهگیری طبقهای تصادفی تعرداد 931
نفر به عندای نودنه انتخاب شدند ابغار پ وهش شامل پرسشنامهای محققساخت
بدد که محتدای دی تدسط گروهی از اساتید و متخصصای تأییرد گردیرد پایرایی
پرسشنامه نیغ با استفاده از شاخصهای دلفای کرونباخ و پایایی ترکیبری در حردّ
مطلدب به دست دمد پرداز

دادهها در دو بخش دمار تدصیفی و اسرتنباطی برا

استفاده از نرهافغارهای  SPSSwin22و  LISREL8.5و دسرتیابی بره اهردا

برا رو

مد معادالت ساختاری محقق شد
با تدجه به تحلیلهای انجاهشده هوبستوی معناداری میای مؤلفههای پنجگانره
دگاهیبخشی برنامههای صداوسیوا و شاخصهای رفتار شهروندی فعرا شرامل:
پیدستوی یاپارچوی تعیین هدیت و مشارکت مشراهده شرد برر اسرا

نترایج

مسررتخرج از مررد سررازی ابعرراد اقتصررادی اجتورراعی فرهنورری سیاسرری و
تاندلدییای تأثیر معناداری بر بروز رفتارهرای شرهروندی فعرا دانرشدمردزای
داشتهاند این پنج مؤلفه در مجودع تدانایی تبیین  14درصد از تغییرات واریانس

 .1نویسنده مسئول و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صداوسیمای قم:
silencessss@yahoo.com
 .2دکتر جامعهشناسی دانشگاه اصفهانazarbakhsh2005@gmail.com :
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشکده صداوسیمای قمmb.farzadfar@gmail.com :
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رفتار های شهروندی فعا داشتهاند و بیشرترین ترأثیر مربردی بره دگراهیبخشری
سیاسی برنامههای صداوسیوا بدده است
کلمات کلیدی :شهروندی فعا صداوسیوا رسانه دگاهیبخشی
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بررسی علل و خطرات خشونت در فضای مجازی علیه زنان از نظر کاربران
و ارائه راهکارها در جهت کاهش و رفع خشونت
مهدی

هد

میرزایی1

از انجاه این پ وهش بررسی علل خشدنت در فضای مجازی علیه زنای

از نظر کاربرای و ارائه راهاارهایی در جهرت کراهش و رفرع خشردنت (مطالعره
مدردی :استای ایاله) میباشد در این ندشتار ابتدا به بررسی و شناخت فرصتها
وتهدیدهای رسانهها و شباههرای اجتوراعی مجرازی بررای جامعره زنرای نظیرر
واتسد ،و تلوراه در عصر یادگیری و فضای مجرازی هوننرین بره شناسرایی
مهمترین نشانوای علل محاسن دسیبهای فضای شباههای مجرازی و برخری
راهاارها پرداخته میشدد این پ وهش از نردع تحقیقرات بنیرادی و بره شریده
تدصیفی هوراه با تحلیل کاربردی مریباشرد در پایرای مشرخص شرد کره علرل
خشدنت در فضای مجازی علیه زنای از دیدگاه کاربرای زی از  54تا  11سا که
ازدواج کردهاند شامل مداردی نظیر اینهاست :عده دانش الزه و کافی در استفاده
از فضای مجازی پنهایبددی هدیت افراد خشدنتدفرین در فضای مجازی برروز
خشدنت در جامعه واقعی وجدد نواه امنیتری بسرته و تردافعی بره تاندلردزی و
فضای مجازی در جامعه عده تخلیه انرییها و هیجانات سالم و مثبرت جدانرای
در فضای جامعه تقلید و الودبرداری منفی از سایر کاربرای در فضای مجرازی و
عده برنامهریغی سازمایدهی نظارت و کنتر رفتار فرزندای در فضرای مجرازی
از طر

خاندادهها که پیامدهای زیانباری را به دنبرا خداهرد داشرت در پایرای

ضون جوعبندی و نتیجهگیری به بیای برخی راهاارها اشاره میشدد
کلمات کلیدی :علل خشدنت فضای مجازی پیشویری از خشدنت مجازی
زنای خاندادهها

 .1کارشناس ارشد علوم تربیتی ،آموزگار منطقه موسیان ،استان ایالمmmirza1000@gmail.com :
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خطمشی گذاری جهشی ،رویکردی نوین در حوزه خدمات عمومی الزامی
)Universal Service Obligation (USO

حمیرا

مقدمی1

محمود

خراط2

توامی کشردرهای جهرای در چرارچدب اتحادیره جهرانی ارتباطرات بخرش
مشخصی از برنامههرای خردد را بره خردماتی الغامری اختصراص مریدهنرد کره
دربرگیرنده سازوکارهایی در راستای رفع شاا

دیجیتالی باشد نقرش خردمات

عودمی الغامی  USOفناوری اطالعات در برطر کردی شاا

بین جدامع شرهری

و روستایی و مناطق محروه و کوتر تدسرعهیافتره بسریار حرایغ اهویرت اسرت و
تدوین خطمشیهای مؤثر برای دی ضروری به نظر میرسد مفهده جهانیسازی
یا جهانیشدی و الودهایی که دنیا بر این اسرا

بره کشردرهای مختلرف دیاتره

میکند به سرعت بخشیدی هوورایی سیاستها و خطمشریگرذاری کشردرهای
مختلف در حدزه فاوا کوک بسریاری کررده اسرت بردیهی اسرت کره تحردالت
جریایدفرین در عرصه جهانی بر سامایدهی شال و محتدای خطمشی کشردرها
دثار قابل تدجهی بر جای گذارد ازاینرو انتخاب شیده مناسب خطمشیگرذاری
و تدوین برنامههای مبتنی برر دی یرک ضررورت بررای هرر کشردر اسرت ایرن
مدضدع برای کشدرهای با ساختارهای ارزشی نظیر ایرای اهویت مضاعفی پیردا
خداهد کرد
تعویم راهاارها و خطمشیهای پیشرو و اثرگذاری که تدسط سرایر کشردرها
صدرت گرفته یای از چالشهای سیاستگذاری مریباشرد خرطمشریگرذاری
جهشی از جوله رویاردهای ندینی است که بره دلیرل اسرتفاده از سرازوکارهای
یادگیری به جرای تقلیرد کرارکرد مناسربی در حردزه  USOدارد در ایرن مقالره
چررارچدبی ارائرره شررده کرره نشررای مرریدهررد چودنرره بررا اسررتفاده از راهاارهررای
 .1پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتmogadami@itrc.ac.ir :
 .2پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتkharrat@itrc.ac.ir :
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خطمشیگذاری جهشی ضون اعوا مالحظات خراص بردمی و ارزشری مردرد
نظر مدجب سیاستگرذاری نددورانره در حردزه خردمات الغامری عوردمی

USO

میشدد
کلمات کلیدی :خدمات عودمی الغامی
جهشی سازوکار یادگیری سازوکار تقلیدی

USO

اشاعه خرطمشری خرطمشری
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فلسفه تکنولوژی و ادوار سهگانه آن
محمد سبحان
جواد اکبری

جلیلیان1

تختمشلو2

تاری تاندلردیی بره درازای تراری بشرر اسرت؛ امرا فلسرفه تاندلردیی از
شاخههای ندپای فلسفه به شوار میدید که سابقه دی شاید به یک قری هم نرسد

ت
در واقع برای اوّلرین برار در اواسرط قرری بیسرتم مریالدی بردد کره در ترأمال پ

طالیه دارانی چدی :یاسپر

هایدگر مارکدزه و ایلرد تاندلردیی بره مدضردع

اصلی برای فلسفه ورزی مبرد گشرت و ارتبرای دی برا مفراهیوی بنیرادی چردی:
حقیقت وجدد تقدیر عقالنیت و مدجبیّت طرح گردیرد برا ایرن حرا فلسرفه
تاندلدیی به درای این اندیشوندای محدود نشرده و ایرن شراخه از معرفرت دو
نسلِ دیور از متفارای را نیغ به خدد دیده است :نسرلِ دومریهرایی ماننرد دیرد و
فینبرگ که «چرخش تجربی» در فلسفه تاندلدیی را رقم زدند و نسلِ سدمیهایی
مثل فربیک که در عصرر حاضرر برا اعرراض از نوراه مطلقر ًا سریاه و سرفید بره
تاندلدیی و اتخاذ رویارد اصالحی نسبت به دی ایده اخالقیسرازی تاندلردیی
را دنبا میکنند هریک از ادوار فلسفه تاندلدیی دارای شاخصهایی در سرطح
روشی و محتدایی است که یک دوره را از دوره دیور متوایغ مینواید
در این مقاله پس از تدصیف نقشِ تأثیرگذار تاندلردیی در شریده معیشرت و
زیست جهای ددمی و تأکید بر اهویت و ضرورت پرداختن به فلسرفه تاندلردیی
این شاخصهای کلی با استناد به دثار متفارایِ هر نسل استخراج و صدرتبندی
شده و با به بحث گذاشتن دنها جغرافیای مربدی ترسیم خداهد شد در این میای
تدجه به ریشهها و دستاوردهای چرخش تجربی نیغ که به تحد در شیده نور
به تاندلدیی منجر شده در دستدر کار قرار خداهد گرفت
کلمات کلیدی :فلسفه تاندلدیی بیوانوی ویرایشهری هایردگر چررخش
تجربی سیاقمندی اخالقیسازی تاندلدیی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریفsobhanjalilian@gmail.com :
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ،گروه فلسفه علمjakbarit@gmail.com :
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بررسی نقش زمینهساز رسانههای جهانی در تحقق فضایآخرالزمانی
محمدعلی

میرعلی1

عبدالناصر

فاضل2

روایررات بسرریاری تحررت عنرردای «مالحررم و فررتن» برره پیشررودیی از شرررایط
دخرالغمای و اتفاقات قبل از هدر پرداختهاند برخی از دنها عالئم حتوی شورده
شدهاند و برخی دیور میرحتوی در یک تقسیمبندی دیور برخی از دی حدادث
مربدی به منطقه خاصی از جهای اساله (عراق شاه حجاز مصر و یا یون) است
و برخی دیور اوضاع عودمی جهای پیش از هدر را ترسیم نوددهاند هوننرین
میدانیم مس لۀ هدر امری جهانی اسرت کره نره تنهرا دمرادگی عرالَم اسرالمی را
میطلبد بلاه اوضاع جهانی نیغ باید در راستای دی حادثه بغرگ قرار گرفته باشد
دننه مدرد اتفاق است قطعیبددی ایرن حردادث و میرقابرل اجتنراببرددی ایرن
سرندشت است؛ ولی تفار منسدب به «انجون حجّتیه» از این روایات برداشرتهرای
ناروایی کرده است؛ بر اسا

این دیدگاه تقدیر نهایی بشریت معریّن شرده و جهرای

خداسته یا ناخداسته به سدی دی سرندشت در حرکت اسرت؛ هرگدنره اقردامی بررای
اصالح امدر بینتیجه است و نهایتاً مؤمنای باید به دی شرایط تن دردهند!
باید تدجه داشت که قطعیبددی چنای سرندشتی به معنای خلرع مسر دلیت از
مسلوانای نیست؛ بلاه با تدجه به روایات دخرالغمای به هوای انردازه کره جامعره
جهانی دچار انحطای خداهد شرد بره هورای انردازه نیرغ در احسرا

پردچی و

بیهدفی خدد به خدددگاهی خداهد رسید در این مقاله بردی هستیم که با رو
تفسیری به تحلیل روایات دخرالغمای پرداخته نقش رسانهها را در ترسریم وضرع
دشفته جهانی که در حقیقت کوک به زمینهسازی شرایط هدر است نشای دهیم
کلمات کلیدی :شرایط دخرالغمای جنبشهای اعتراضدمیغ جهانی رسانهها
 .1عضو هیئت علمی و دانشیار جامعة المصطفی.
 .2دانشجوی دکترای جامعة المصطفی ،رشته دانش اجتماعی معاصر مسلمین.

504

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری



جامعه و تحقق عاملیت اخالقی روباتهای هوشمند
سید محمد موسوی

مطلق1

در این مقاله دو بحث کلی درباره اخالق روباتیک یا روباتهای دارای هد
مصندعی را پی میگیریم نخستین مس له دی است که دیا اماای دارد روباتی مانند
انسای فار یا عول کند یا خیر؟ بنابراین در وهله اوّ باید بره پریشفررضهرای
فلسفی و پیشرفتهایی علوی که در این زمینه رخ داده نواهی بیندازیم التغاه بره
این ادعا که روباتها در رفتار و عول میتدانند مانند انسایها باشند به این مس له
ما رو سدق میدهد که روباتها نیغ میتدانند عاملهای اخالقی قررار گیرنرد در
نتیجه اماای عاملیت اخالقی روباتهای هدشوند یرا روبراتهرای دارای هرد
مصندعی نخستین مس له این مقاله است به اعتقاد نوارنرده بره فررض پرذیر
عاملیت اخالقی روباتهای هدشوند درست اسرت کره ایرن روبراتهرا انسرای

2

نیستند اما شخص 3هستند؛ یعنی در جامعه هدیتی اجتواعی خداهند داشرت برر
هوین اسا

برای داوری درست و انسانیترشدی این روباتها دنها باید هوانند

انسای در این جامعه زندگی و رشد کنند و سپس مدرد داوری قرار گیرند
کلمات کلیدی :روبات هرای هدشروند هرد

مصرندعی عاملیرت خالقری

شخص اجتواع

 .1کارشناسی ارشد فلسفه اخالق ،دانشگاه قمMousavi.motlaq@gmail.com :

2 . human being
3 . person
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بررسی مبادی فقه فضای مجازی و سایبری
سید محمد موسوی
حسام
مهرداد

فرهنگ در معنای اعم دی بره عرر

مطلق1

دیدگاه2

سعیدی3

و عرادات و راه و رسرم زنردگی کره از

سالیای سا بر روح یک جامعه حاکم بدده گفته میشردد انتشرار احیرا و بقرای
فرهنگ اسالمی در بُعد روحانی یک جامعه مستلغه بسرتری بررای ایجراد نقطره
اشتراکات فرهنگهاست فرهنگ روح یک جامعره اسرت ازایرنرو اخرتال در
کالبد و جسم یک جامعه نیازمند مداقه در ابعاد روحانی دی دارد که انحرا
انصرا

یرا

از تدجه به دی خطر خددبراختوی و سرسرپردگی را بره دنبرا خداهرد

داشت
ارز ها و باورهای یک جامعه با روند رو به رشد جهای تاندلدیی بریش از
پیش در معرض دسیب قرار گرفته است و از دنجرا کره فرهنرگ یرک جامعره برا
عقاید باور و ارز های دی جامعه رابطه تساوی دارد فرهنگ بره عنردای سریبل
تهاجوات فرهنوی قرار میگیرد؛ چراکه ضربه به فرهنگ یک جامعره برا وجردد
دهاده جهانی دیور نیازمند جنگ سخت و حضدر فیغیای در بالد دیور جدامع
ندارد پس تدجه به مس له فرهنگ جامعه صرفاً دفاع از دی نیست؛ بلاه به نظرر
میرسد جهاد ابتدایی از طریق فضای مجازی امری واجب و در شرایط کنردنی
از ضروریات است
نوارندگای پس از واکاوی اصطالحات و وایگرانی چردی فقره مضرا

و فقره

مجازی به بررسری مدضردعات فقره مجرازی مریپردازنرد سرپس بره واکراوی
مؤلفههای فقه فضای مجازی مانند :انتشار دین مبین اسراله و فرهنرگ اسرالمی
 .1کارشناس ارشد فلسفه اخالق (نویسنده مسئول)mousavi.motlaq@gmail.com :

 .2دکترای حقوق تجارت بینالملل دانشگاه آزاد تهران.
 .3کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران.
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دعدت به دین اساله به رو



احسن ایجاد صلح و دسایش جهانی جلدگیری از

تهاجم فرهنوی و نیغ تهاجم متقابل فرهنوی پرداخته میشدد
کلمات کلیدی :فقه فضای مجازی فقه مجازی فرهنگ تاندلدیی
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جایگاه حقوق ارتباطات در منشور حقوق شهروندی ایران
و بررسی و تبیین مبانی آن از منظر قرآن و روایات
عباس

کریمیان1

کمال

اکبری2

عصر ندینی که در دی قرار گرفتهایم است عصری است که به مدد تحرد در
رسانه و کارکردهای دی بشر در دی فضای جدیدی را تجربه نودده و افق ترازه ای
را پیشِ روی خدد میبیند؛ عصری که برا سررعتی شروفتدور در حرا گرذار از
نظریههایی مانند دهاده جهانی مک لدهای بردده و بره گدنرهای جهنرده در حرا
حرکت به سدی نظریههایی مانند بازار پیاه میباشد برهیقرین چنرین فضرایی برا
لحرراظ شررتاب سرریر دی از ضرررورتهررای عصررری خاصرری برخرردردار اسررت؛
ضرورت های از جوله :مطالعه بررسی و تعیین حقدق حاکم بر فضرای رسرانه و
ارتباطات از سدی دیور به دلیل ایناه امروزه روند جریای مردهساالری ترا حردّ
بسیاری وابسته به رسانه ها و ارتباطات ندین میباشد تدجه بره حقردق ارتبراطی
مرده در قدانین و منشدرات شهروندی میتداند سهم تعیرینکننردهای در پیشربرد
جریای مرده ساالری و توییغ دی از عداهگرایی داشته باشد هوننرین در جردامعی
مانند ایرای اسالمی به دلیل حاکویرت فرهنرگ و اندیشره اسرالمی برر قردانین و
حقدق مدضدعه الزه است هوخدانی حقدق ارتبراطی و رسرانهای مدضردعه برا
فرهنگ دینی از منظر منابع اصیل اسالمی مدرد خدانش واقع شدد و مبانی دنها از
این منابع مدرد تبیین و بررسی قرار گیرد
نظر به ضرورت های سهگانه در این پ وهش برا گررددوری داده هرا بره رو
اسنادی و مطالعه و بررسی دنها به رو

تدصیفی ر تحلیلی بره بررسری جایوراه

حقدق ارتباطی مرده در منشدر حقدق شهروندی که امروزه از سردی دولتورردای
 .1دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و دانشجوی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما:
a.karimian.19@gmail.com

 .2عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما.
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جوهدری اسالمی ایرای به دی استنادات فراوانی میشدد پرداخته شده و با استفاده
از منابع اصیل دینی بررسی و تبیین مبانی این حقدق صدرت گرفته است یافتهها
حاکی از این است که در منشدر حقدق شهروندی تا حد مطلدبی جایواه حقدق
ارتباطات مدرد تدجه قرار گرفته و میای ایرن حقردق و مبرانی دینری هوخردانی
وجدد دارد
کلمات کلیدی :رسانه های ندین حقدق ارتباطات مردهساالری دینی منشدر
شهروندی ایرای استنادات دینی حقدق ارتباطاتی
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امکان و امتناع کاربست علم و فناوری در زمینه اخالق
سید هاشم

منیری1

این مقاله قصد دارد با استفاده از نظریه های اخالقی در مردرد پیشررفت هرای
اخیر علم ینتیک و دخالت انسای در دستااریهرایی از قبیرل :انتخراب جنسریت
تراریخته سازی حیدانات و حتی انسای ها تدلید ندزادای دزمایشواهی و مسائلی از
این ندع به این پرسش پاس گدید که انسای ازنظر اخالقی تا چه حد میتداند در
این گستره پیش برود؟ دیا می تدانیم با چنین دخالرتهرایی مسریر زنردگی دینرده
اشخاص را تعیین نواییم؟ دیا علم و فناوری به نابرابری ها در زمینره امارای و یرا
امتناع افراد در زمینه بهرهبرداری از این فناوری دامن نویزند؟
ندیسنده با رو
خصدص اهدا

تفسیری کدئنتین اساینر میکدشد این مدضدع اخالقی را در
نابرابری زندگی اخالقی و حقدق فردی و خیرر عوردمی مردرد

واکاوی قرار دهد دستاورد این تحقیق نشای می دهد مشال اخالقی ورود علم و
فناوری در زمینه اخالقی از دنجا شروع مری شردد کره کاربردهرای تراریختره در
پغشای و زیستفناوری نه برای درمای بلاه برای دستیابی بره چیرغی فراترر از
سطح طبیعی و بهبدد تدانایی های جسوی و شناختی مدرد استفاده قرار مریگیررد
در واقع دستااری و تغییر ینتیک به مس له انصرا

و رقابرتهرای میرمنصرفانه

منجر میشدد و نابرابری را در سطح جامعه میگستراند
کلمات کلیدی :زیست فناوری اخرالق نرابرابری کردئنتین اسراینر اصرل
انصا

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهدSe.moniri@mail.um.ac.ir :
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چالشهای فرهنگی پذیرش فناوریها در محیط زیست
فاطمه

آقامیر1

فرهنگ یای از ارکای اصرلی تدسرعه پایردار و از جولره عدامرل کلیردی در
مدفقیت برنامههای حفا ت از محیط زیست اسرت فرهنرگ در تغییرر :نورر
بینش دانش ارز
نور

رفتار و به طدر کلی سربک زنردگی اثرگرذار اسرت تغییرر

و رفتار جامعه در مدرد کاربرد فناوریها در محریط زیسرت بررای ادامره

حیات بشری ضروری است از دیرباز پرذیر

کاربسرت فنراوریهرا در محریط

زیست با دو چالش عوده روبهرو بدده که ناشی از دو پنداشت فرهنوی نادرست
است :نخست فناوریها هوداره مدجب دسیب به محیط زیست مریشردند؛ دوه
هرگدنه دست ورزی محیط زیست الغاماً مدجب تغییراتی منفی برگشتناپرذیر و
میرتابدورانه در محیط زیست میشدد
فرهنگ و اجتواع محیط زیست و اقتصاد سه رکن اساسی پایداری به شروار
میروند که نشای از هوبستوی فرهنرگ محریط زیسرت و تدسرعه پایردار دارد و
فرهنگ محیط ندعی رفتار و سبک زندگی است که نهتنها طبیعت و منرابع دی را
راهی برای تدسعه اقتصادی و اجتواعی میداند بلاه برای حفظ بقای خدد انسای
ضروری میداند و این گدنه بررهمکرنش و ضررورت تدجره بره ابعراد فرهنوری
پذیر

فناوریها در مدیریت و بهرهبرداری از محیط زیسرت دشراار مریشردد

بدینترتیب اهدا

محیط زیست و اقتصاد باید متدازی و همدهنگ باشد و بدوی

دی جامعه به شادفایی نخداهد رسید و البته باید در نظر داشت که تبدیل دمردزه
به صدرت فرهنگ نیازمند فردیند مستور و پایدار است
مقاله حاضر پارهای از پ وهشها در زمینه ارتبای پذیر

فناوریهرای نردین

در محیط زیست و چالشهای فرهنوی دی را بررسی کرده و نشای میدهد که برا
ایجاد ارتبای منطقی بین این دو کاربرد فناوریهای ند و پراک مدجرب ارتقرای
 .1استادیار گروه محی زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی:
Aghamirsoil@gmail.com
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تدسعه پایدار میشدد بر هوین اسا

504

ارتقای دانش و فرهنرگسرازی در جهرت

اهویت استفاده از فناوریهای ند برای حفا ت و بهرهبرداری از محیط زیسرت و
مقابله با بحرایهای محیط زیست ضروری است
کلمات کلیدی :چالشها و فرصتها پایداری فرهنگ رشد اقتصادی
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تحلیل روشهای آموزشی سنّتی و ارائه فناوری آموزشی نوین جهت
فزون سازی دانش بر اساس الگوی زایشی با تمرکز بر علوم اسالمی
سید حسین

در رو

حسینی1

یادگیری زایشی از الودی ارتبایدهی ذهن دانشپ وه برا دادههرای

جدید و دانش قبلی یا پسزمینه ذهنی استفاده میشدد که این ارتبایدهری زمینره
ایجاد دادههای ابداعی و کاربردی را فراهم میسازد در این ندشتار ابتدا تحلیل و
بررسی رو های دمدزشی مرسده در حدزههای علده اسرالمی برهخصردص در
زمینه فهم منابع دینی و رو های وثاقتیابی ذاتی و محتدایی منابع انجاه خداهد
و سپس راهبردهای دمدزشی :خالصهسازی اصلیابی جامعیابی نقشرهسرازی
توثیل سازی صدرت دهی تدضیح و مقایسه و خددانتقرادی را برر اسرا

مرد

زایشی و تطبیق دی در حدزههای علده اسالمی تشریح خداهیم نودد و در خرال
دنها پیشرنهاده ای عولیراتی بررای تحقرق ایرن رویاردهرا برر مبنرای بسرترهای
نرهافغاری ارائه خداهد شد در نهایت ضون ارتبایدهی برین رویاردهرای فردق
جهت فغویسازی دانش تحلیلهایی جهت اثبات باورمنردی ایرن رو هرا بیرای
میگردد
کلمات کلیدی :یادگیری زایشی تاندلدیی دمدزشری رو هرای یرادگیری
یادگیری کاربردی بارورمندسازی دمدزهها

 .1دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه و دانشجوی دکترای فلسفه و کالم ،برنامه نویس:
Etrate14@gmail.com
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نقد مبانی هستیشناختی تکنولوژی مدرن
بر اساس فلسفه اسالمی
جواد

پارسایی1

تاندلدیی مدری دارای دو ساحت ابغاری و جهای بینی است ساحت ابرغاری
تاندلدیی مدری محصد ندع نور
است هنوامی که نور

و جهایبینی انسای به خدا جهای و انسرای

انسای به خدا جهای و خدد

تغییر میکنرد بره طردر

خدددگاه یا ناخدددگاه نظاه تاندلدییک و ابغاری خاصی را برمریگغینرد کره برا
اهدا

و درمایهای نش تگرفته از جهایبینی او متناسب اسرت ازایرنرو مبرانی

هستی شناختی و ندع نور

انسای به خدا جهای و نسبت دنها برا انسرای ترأثیر

بسغایی در شالگیری ساحت ابغاری تاندلدیی دارد ابغار و فنراوری مردری در
بستر اندیشهای شال گرفت که دارای مبرانی هسرتی شرناختی خاصری هونردی:
حررذ

علررت فرراعلی مررایی و صرردری نوررر

تررکسرراحتی نوررر

کوّ ری

ماشینانواری انسایمحدری و تااملگرایی است
در این ندشتار ابتدا به تحلیل هریک از این مبانی پرداختره شرده سرپس برر
اسا

مبانی فلسفه اسالمی هرکداه از این مبانی مدرد نقد و بررسی قرار گرفتره

است و چنین نتیجه شده که مبانی هستیشناختی حاکم بر تاندلردیی مردری برا
مبانی فلسفه اسالمی ناسازگار است
کلمات کلیدی :مبانی هستیشناختی تاندلدیی مدری فلسفه اسالمی

 .1دانشجوی دکترای فلسفه اسالمی دانشگاه باقر العلوم(ع)Ja.parsaee@gmail.com :

514

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری



مدرنیته و سازوکار مواجهه با پیامدهای فرهنگی آن
در جامعه افغانستان پسا طالبان
محمدعلی

میرعلی1

علی مدد

فهیمی2

مدرنیته فردیند و پروسه بسیار پینیده تحد فرهنوری اجتوراعی صرنعتی و
علوی است که در کشدرهای تدسعهنیافته گاهی به گدنهای تقلیدی بروز میکنرد
تجربه در کشدرهای مشرقزمین مانند افغانستای نشای میدهد که دولتها بررای
جایوغینی مدرنیته از سنتت گاهی از شریدههرای خشردنت دمیرغ بررای سررکدب
سنتتها استفاده نوددهاند؛ چالش های فرهنوی اجتواعی و سیاسی صد سا اخیر
افغانستای معلد تقابل سنتت و مدرنیته میباشد
این پ وهش با استفاده از رو

تحلیلی ابتدا ریشههای چالش مدجدد ناشری

از تقابل سنتت و مدرنیته را که مس له اصلی پ وهش است بررسی نودده و سپس
به این پرسش که «راه برویرفت از وضعیت مدجدد چیسرت؟» پاسر مریدهرد
جامعه افغانستای در شرایط فعلی در تواه سرطدح خردد را نیازمنرد تجربیرات و
دستاوردهای بشری مانند :تجهیغات تاندلدیی و فناوریهای مدری که عودتاً بر
پایه دمدزههای مدرنیته استدار گشته می داند و از سردیی تعلرق خراطر میرقابرل
امواضی به سنتت های فرهنوی و باورهای دینری خردد دارنرد کره بردوی تردیرد
دمدمههای مشروع و طبیعی میباشد و البته در پارهای مدارد در تقابل با مدرنیتره
جلده میکند
کلمات کلیدی :مدرنیته سنتت دیرن فرهنرگ تدسرعه فنراوری افغانسرتای
پساطالبای

 .1دانشیار علوم سیاسی جامعة المصطفی.
 .2دانشپژوه دکترای اندیشه معاصر مسلمین.
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ماهیت فضای مجازی؛ حقیقی یا مجازی
محمدمهدی نصر

هرندی1

فضای مجازی در نواه اوّ فضایی است که فضای حقیقی را شبیهسازی کرده
است؛ به عندای مثا انسای میتداند در این فضا از اعوا میراخالقی مانند ارتبای
نامشروع تا اعوا اخالقی و عبادی مانند عیادت از مرین و زیارت را به صدرت
مجازی انجاه دهد به هوین دلیل برخی این فضرا را صررفاً فضرایی مجرازی در
مقابل فضای حقیقی که زندگی ما را تشایل میدهد دانستهاند و بهاصطالح قائل
به نظریه دوفضایی می باشند از طرفی با نواه عویقتر مالحظه مری شردد فضرای
مجازی واقعاً می تداند در خارج دارای دثار باشد؛ به عندای مثا کسری کره یرک
عول میراخالقی در فضای مجازی انجاه می دهد موان است در فضای خارجی
تحریک شهدانی شدد و یا کسی که یک عورل عبرادی مجرازی انجراه مری دهرد
موان است در خارج واقعاً حا معندی پیدا کند هوین مس له باعث شده اسرت
تا عده ای نیغ بین فضای حقیقی و مجازی تفاوتی قائل نشدند و فضای مجازی را
ندعی فضای حقیقی بپندارند این افراد نظریه تکفضایی را در مقابرل دوفضرایی
مطرح میکنند
در این مقاله بر دی هستیم تا با تحلیل فلسفی و وجددشناختی ماهیت فضرای
مجازی و با الهاه از تقریر فلسفی وجدد ذهنی در قبا وجردد خرارجی حقیقرت
امر را روشن سازیم که دیا فضای مجازی را باید دقیقاً مانند فضای حقیقی دانست
و قائل به نظریه تکفضایی شد یا دی را باید کامالً جدای از فضای حقیقی بدانیم
و قائل به نظریه دوفضایی گردیم و یا ایناه امری بین این دو را اتخاذ کرد و قائل
به نظریه سدمی شد
کلمات کلیدی :فضای مجازی فضای حقیقی فلسفی ماهیت

 .1کارشناس پژوهشگاه فضای مجازیharandi@majazi.ir :
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بررسی میزان و نوع استفاده دانشجویان از فضای مجازی
حسن رضایی
مجید

بحرآباد1
فوالدیان2

فراگیری وسایل ارتباطی جدید بهخصدص اینترنت در دماز قری بیستویام
و دثار اجتواعی و فرهنوی دی از جوله شالدهی به فرهنگ هدیت و باورهرا و
ارز های اجتواعی اهویت پ وهش درباره پیامدهای مثبت و منفی دی را افغایش
داده است بر اسا

دمارهای عندایشده شوار کاربرای اینترنت در ایررای از مررز

 01میلیدی نفر گذر کرده است و در  1استای پُرجوعیت کشدر این دمرار حردود
 44تا  41درصد جوعیت را شرامل مریشردد و ایررای را از نظرر ضرریب نفردذ
اینترنت در جایواه اوّ منطقه قرار داده است بخش بسریاری از ایرن کراربرای را
جدانای بهوی ه دانشجدیای تشایل میدهند
در این پ وهش با استفاده از رو

پیوایش از طریق پرسشرنامه اینترنتری بره

بررسی میغای و ندع استفاده دانشجدیای از فضای مجرازی پرداختره شرده اسرت
جامعه دماری دی هوه دانشجدیای دانشواهها و مؤسسرات دمردز

عرالی تحرت

پدشش وزارت علده در سراسر کشدر و حجرم نودنره دی  ۰۳۷۶نفرر مریباشرد
حدود  ۳۷درصد پاس گدیای در مقاطع کاردانی و کارشناسی و بقیه در دورههای
تحصیالت تاویلی تحصیل میکنند نتایج این تحقیق حاکی است که  ۷۳درصرد
کوتر از  ۷ساعت  ۷۴درصد بین  ۷تا  ۰ساعت و مابقی بیش از  ۰ساعت در روز
از اینترنت اسرتفاده مری کننرد بیشرترین زمرای دانشرجدیای در اینترنرت صرر
شباههای اجتواعی و پس از دی جستوجدی اطالعرات مختلرف و وبگرردی
میشدد و بازیهای دنالین کوترین مشتری را دارد
کلمات کلیدی :اینترنت فضای مجازی شباههای اجتواعی دانشجدیای
 .1دانشجوی دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد:
Rezaeebahrabd@gmail.com
 .2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهدfouladiyan@um.ac.ir :
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تبیین جامعهشناختی تأثیرپذیری ارتباطات بین فردی
اعضای خانواده از رسانههای دیجیتال
اسد

خالدی1

یای از پدیدههرای اناارنشردنی در جهرای و از جولره کشردر مرا گسرتر
روزافغوی فناوریهای ندین ارتباطی است کره بره تغییررات عوردهای در روابرط
خرراندادگی در کررالی شررهرهررا منجررر گردیررده اسررت ایررن مقالرره بررا رویارررد
جامعهشناختی به رسانههای دیجیتا مانند :اینترنت ماهداره و تلفن هوراه و نیغ
پیامدهای فرهنوی دی میپردازد هد

اصلی مقالره ارائره چشرمانردازی دربراره

تغییرات فرهنوی خانداده و تأثیرپذیری دی از رسانههای دیجیتا است رو

این

پ وهش پیوایشی و ابغار دی پرسشنامه محققساخته با نودنرهای از  940خراندار
شیرازی که از طریق نودنهگیری خدشهای چند مرحلهای وتصرادفی سیسرتواتیک
انجاه شده است
یافتههای تحقیق بر مبنای ضریب هوبستوی پیرسدی ( )rنشای میدهد که بین
میغای استفاده از رسانههای دیجیتا با ارتباطرات خراندادگی و ابعراد دی (روابرط
زناشدیی روابط چهرهبهچهره والدین و فرزنردای اعتوراد زناشردیی و ارتباطرات
مددکارانه) رابطه منفی و معنرادار وجردد دارد؛ امرا برین اسرتفاده از رسرانههرای
دیجیتا و بُعد دیور روابط خاندادگی (هره قدرت) رابطه مثبت و معنادار وجدد
دارد نتایج حاصل از مد رگرسیدنی نشای میدهد که در مجودع میغای استفاده
از تلفن هوراه و ماهداره  54درصد ( )R2=0.17از تغییررات در متغیرر وابسرته را
تبیین میکند
کلمات کلیدی :ارتباطات خاندادگی هدیت اجتواعی رسرانههرای دیجیترا
اینترنت ماهداره تلفن هوراه

 .1دکترای جامعهشناسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان و جام علمی کاربردی بهزیستی فارس:
asad_khaledi@yahoo.com
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بررسی تأثیرات اقتصادی اجتماعی اینترنت اشیا در ساختار شهر هوشمند
مهدی
سید رضا

اسالمی1

میرهاشمی2

اینترنررت اش ریا ( )IoTبرره مجودعرره سیسررتم محاسرربهکننررده کرره متشررال از
دستواههای هدشوند است میگدیند که قادر به انتقا دادهها بدوی نیاز به انسرای
است محیط پدیای دنیای دیجیتا به سرعت در حا تغییر اسرت و برا پیردایش
فناوریهای جدید هرروز اماای جدیدی در اختیار بشر قرار میگیرد برا هردر
اینترنت اشیا و اتصا دستواههای مختلرف پیرامردی محریط زنردگی دریافرت و
انتقا اطالعات بسیار سریعتر از قبل شد و اماای پرداز

لحظهای اطالعات بره

وجدد دمد هدشوندی اشیا و دستواهها شاید اتفاق تازهای تلقری نشردد و بتردای
ساعتهای الاترونیای و یا چراغهای حسا

به حرکت را برای دی مثرا دورد؛

اما ارتبای قدی بین دنهاست که این بار با  IoTبه وجدد دمده است
در این مقاله با تبیین مفهده اینترنت اشیا و روشنساختن افرق پریش روی کشردر
در این حدزه تأثیر جنبههای اقتصادی و اجتواعی دی را برر شرهر هدشروند بررسری
خداهیم کرد از سدی دیور زیرساختهای فرهنوی و اجتوراعی بررای تدسرعه ایرن
فناوری در کشدر را بررسی مینواییم هوننین با بررسی مؤلفههای امنیت اقتصادی
تأثیرهای شهر هدشوند بر مؤلفههای شاخص امنیت اقتصرادی را مریکراویم در ایرن
راستا با بیای مفهده اقتصاد هدشوند به عندای یای از اجغای شهر هدشوند پیامدهای
فرهنوی و اجتواعی دی را در شرهر بررسری کررده در نهایرت تدصریههرایی جهرت
سیاستگذاری برای طراحی شهر هدشوند ارائه خداهیم داد
کلمات کلیدی :اینترنت اشیا شهر هدشوند ترأثیرات فرهنوری و اجتوراعی
اقتصاد امن تدسعه درویزا
 .1استادیار گروه برق دانشکده فنی و مهندسی ،مرکز تحقیقات اقتصاد خالق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
غربeslami@wtiau.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامهریزی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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تحلیل محتوایکیفی احساس امنیت کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی
مورد مطالعه :مراجعات سایبری کاربران به سامانه پلیس فتا
منصوره اعظم
مریم

آزاده1

قاضینژاد2

راضیه ذاکری

هامانه3

رشد روزافغوی کاربرای شباههای اجتواعی مجازی در جهای و ایرای و نیاز به
وجدد احسا

امنیت و درامش خاطر در فعالیتهای روزمره اینترنتری از جولره:

دوستیابی گپزنی دنالین (چت) تباد نظر در حدزههرای محتلرف :سیاسری
فرهنوی و اجتواعی مبادله اطالعرات و نیرغ اشرتراکگرذاری و دادوسرتد مرالی
ضرورت مطالعه علوی و تخصصی وضعیت احسا
مینواید پ وهش حاضر با هد

امنیت کراربرای را مضراعف

تحلیل محتدای کیفی احسا

امنیت کاربرای در

شباههای اجتواعی مجازی با تدجه به مراجعرات سرایبری کراربرای بره سرامانه
پلیس فتا جوهدری اسالمی ایرای با بهرهگیری از نظریرات لدینوسرتدی و هردوی
(3453ه) انجاه شده است
با تدجه به نتایج پ وهشهای بین فرهنوری نقرش شاخصرههرای فرهنوری و
محلی در تعریف و تدلید مقیا های احسرا
شاخصهای بدمی احسا

امنیرت و اعتوراد لرغوه احصرای

امنیت در فضای شباههای اجتواعی مجازی را مسلم

میدارد یای از راههای دستیابی به این مهم تعوق در دمدمهها و مسائل امنیتری
کاربرای است نتایج این تحقیق حاایت از استخراج شاخصهای بدمی احسا
امنیت و تعیین ابعاد دی در فضای مجازی کاربرای ایرانی دارد
کلمات کلیدی :احسا

امنیت شباههای اجتواعی مجازی تحلیل محتردای

کیفی کاربرای ایرانی پلیس فتا
 .1دانشیار دانشگاه الزهرا(س) تهران.
 .2دانشیار دانشگاه الزهرا(س) تهران.
 .3دانشجوی دکترای جامعه شناسی ،دانشگاه الزهرا(س) تهران .rzhamane@gmail.com
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بازنمایی ساخت قــدرت در فضای گروههای تلگرامی
محسن

آخوندیان1

محمدجواد

آخوندیان2

سیده زهرا

یوسفی3

با در نظر گرفتن گروههای تلورامی بهمثابه فضای گفتوای میتدای چرارچدبی
را که محصد بازنوایی گفتورای و نیرغ پیدنرد دانررش و قرردرت اسرت مردرد
واکاوی قرار داد فضا با قردرت و میاررو فیغیرکهرای دی در پیدنرد اسرت برا
استنبای از نظریه میشل فدکد میتدای گفت فضا با اسرتفاده از نشانههای قردرت
هونردی :رابطره مقاومت دانش و دزادی در ارتبای است که هم قابلمشراهده و
هم نامحسد

است فضای گفتوای گروههای تلورامی نشانههای زیرادی ماننرد:

ساختار بدروکراتیک مدیریت تأثیر و جریای مرتبط با دانش ر قدرت را در جردد
جای داده است
این پ وهش به منظدر مطالعه بازنوایی ساخت قدرت در گروههرای مجرازی
تلوراه و شیده تأثیر دی در گفتوای حاکم بر این گروهها برا اسرتفاده از چرارچدب
نظری فدکد و رو

تحلیل فضایی مارگارت کدهن انجاه شده است یافترههرای

پ وهشی نشای می دهد که برخال

انتظار عوده که گروههای تلورامی را فضرای

کنش ارتباطی اعضا میدانند جریای قدرت بر فضای گفتوای مدجدد حاکم بردده
و بر شیده مدیریت و حتی بر چودنوی مفاهوه اعضا تأثیرگذار اسرت هوننرین
نتایج بیانور دی است که کنش مقاومرت تدسرط افرراد بره اشراا نردینی برروز
مییابند
کلمات کلیدی :فضا تلوراه قدرت تحلیل فضایی

 .1کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی (مسئول مکاتبه)akhoondian@outlook.com :

 .2کارشناسی ارشد مدیریت مالی.
 .3دانشآموخته سطح دو حوزه علمیه.
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تحلیل رویکرد راهبردی آیتاهلل جوادی آملی
در سکوالریزاسیونزدایی از فناوریهای علمی
احمد

صادقی1

سید حسامالدین

حسینی2

ماهیت علم و فناوری بهگدنهای است که با احتیای و بر اسرا

رن سرخن

میگدید و حتی بسیاری از فرضیههای مطرح در فناوریهرای علوری کراری بره
حقیقت ندارند و فارغ از هرگدنه دمدمه صدقی دلداپس کارکرد و کنتر طبیعت
هستند؛ اما زبای دین کامالً جغمی و یقینی است؛ بهگدنهای که هرگدنه کاله مقابل
خدد را نفی میکند این تباین و تعارض روشی بین دین و فنراوریهرای علوری
یای از چالشهایی است که در نظریه علم دینی دیتاهلل جدادی دملی در بدو امر
به چشم میخدرد؛ چراکه ایشای علم را از دی جهت کره کاشرف واقرع و صرادق
است یک حقیقت ندری الهی و اسالمی میداند بنا بر مبانی حاوری و فلسرفی
دیتاهلل جدادی دملی توایغ رشتههای علوی به مدضردع اسرت و مدضردع توراه
علده فعل یا قد خداوند است بر این اسا

تواه علده اسالمی خداهند بردد؛

ولی در بُعد فناوری و علده صناعی چردی بسریاری از رشرتههرای دی برر مبنرای
مدضردع تقسریم نورریشردند و داعیره کشررف واقرع و صردق نیررغ ندارنرد پررس
اسالمیخداندی دنها با مشال مداجه است و حتی اسالمیخداندی ایرن علرده بره
معنای نفدذ علده سادالر و کوک به فرایند سادالریغاسیدی خداهد بدد
این پ وهش با رو

تحلیلی ر استنباطی در پی تبیین راهبرد دیتاهلل جردادی

دملی برای نفی سادالر خداندی این علده و پاس حلی ایشای در اسالمی دانستن
فناوریهای علوری مریباشرد ایشرای دینریبرددی علرده را یرک امرر مترداطی و
تشایکناپذیر میداند و معتقد است که در منرای دینریبرددی حاورت نظرری و
 .1دانشجوی دکتری کالم امامیه پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 .2دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه باقرالعلوم(ع).
wisdomstu@gmail.com
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حاوت عولی تفاوت وجدد دارد این داعیه که فنراوریهرای علوری کراری بره
صدق و کذب ندارند و صرفاً رویاردی کرارکردی و نتیجرهمحردر دارنرد فقرط
باعث میشدد که جایواهشای از علده نظری بره علرده عولری منتقرل شردد و برا
منایها و سنجههای عقل عولی دینیبددی و حجیت دنها احراز یا رد میشدد
کلمات کلیدی :فناوری سادالریغاسیدی علم دینی جدادی دملری حاورت
عولی
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ارزش داوری فناوری از منظر عرفان اسالمی
احمد

صادقی1

سید حسامالدین

حسینی2

عرفای اسالمی دارای رفیت عظیوی برای انسایسازی و تودیسرازی اسرت
این قابلیت عرفای اسالمی به دلیل نواه متعالی عویق و نابی است که به انسای و
هستی دارد در عرفای اسالمی دانش با کنش به گدنه خاصی گره خدرده است و
در یک ارتبای دوسدیه معرفت با عول دقیقتر و شفا تر میشدد در این نظراه
معرفتشناختی گغارههای تجدیغی و اساساً تواه عرفای عولی مقدمه رسیدی بره
تدصیفهرا ی شرهددی و نراب عرفرای نظرری اسرت تدجره بره نسربت اشریا و
ماهیاتهای خارجی به عندای مظاهر تجلی فعل الهی و نواه خلیفه الهی داشتن به
انسای برای ا هار تواه اسوای الهی باعرث شرده اسرت کره یرک سیسرتم ارز
داوری وی های در عرفای اسالمی ایجاد شدد که قابلیت تجردیغ در توراه افعرا و
اعوا انسای را داراست ماهیت و پدیده فناوری نیغ از دنجا که در عول و سلدک
عرفانی تأثیرگذار است از این قاعده مستثنا نبدده در عرفای عولی ارز گرذاری
میشدد
این پ وهش با روشی تحلیلی ر اسرتنباطی در پری تبیرین عدامرل مرؤثری در
سلدک عرفانی است که فناوری بسترهای تسهیل و تحقق دی را فراهم میکند؛ از
جوله 5 :کاهش فاصرله اراده ترا عورل و ترأثیر دی در تدسرعه عورل ایورانی؛ 3
بسترسازی برای هدر تواه اسوای الهی با اکورا و پینیردگی ابتالئرات تدسرط
فناوری؛  9عوقبخشی به تحلیرلهرا و تردبر در نظراه هسرتی برا ذخیررهسرازی
اطالعات و دسترسی دسای به دنها از جوله دستاوردهای این پ وهش نشای دادی
مصداقی از پدیایی عرفای اسالمی در عرصه تودنی قدرت اصالح و تعالی دی در

 .1دانشجوی دکتری کالم امامیه پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 .2دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه باقرالعلوم(ع) wisdomstu@gmail.com
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شیده بهروری از فناوری و ارائه راهااری برای سادالریغاسیدیزدایی از سراحت
فناوری است
کلمات کلیدی :عرفای اسالمی فناوری سرلدک عرفرانی ابتالئرات فنراوری
تدسعه عول ایوانی ذخیره اطالعات
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رابطه تکنولوژی ،صلح ،دین و انسان
علیاصغر

احمدی1

حسن

ذابلی2

تعارض علم و دین که بعد از رنسانس بره دی دامرن زده شرد باعرث گردیرد
رابطه پیامدهای علم و دین هم بازتعریف شدد یای از این پیامدها تاندلدیی و
دیوری صلح بدد در این مقاله با تعریف علم تاندلدیی دین صلح و انسرای و
بیای زیرفصل «کجراهه» در هر قسوت سعی میشدد چیدمانی منظم و قابل ارائره
به جامعه فلسفی تبیین شدد
مقاله با بیای دو تعریف از علم و مقایسه دنها با هرهِ داده دماز مریشردد نقرد
انحصارِ علم در علم پدزیتیدیسوی در قسوت او ِ کجراهه علم بیای میشدد علم
تجربی اگر تنها مالک درستی گغارهها باشد موان است چندباره نسلکشیهایی
به ناه علم انجاه شدد در ادامه مقاله تعریف هول و نقرد هایردگر برر دی و نقرد
نوارنده بر هایدگر و پیامدهای سدء تاندلدیی با عندای کجراهه تاندلدیی دورده
میشدد سپس دستهبندی تعاریف «کارکردگرایی» و «ذاتی» دین بیای میشدد برا
تدجه به ایناه بیش از سه هغار دینِ ثبتشده وجدد دارد نوارنده دیرن اسراله و
تشیع دوازده امامی را برای این پ وهش انتخاب کرده اسرت در ادامره کرجراهره
دین بررسی می شدد تعریف صلح از نوراه برخری اندیشروندای مربری و برخری
اندیشوندای اسالمی ادامه مقاله را تشایل مریدهرد و کرجراهره دی کره از نظرر
افالطدی باعث بدبختی است و از نظر استاد مطهری سبب عرده جاذبره و دافعره
میشدد عندای بعدی این ندشته است در قسوتهای پایانی مقاله حاضر بعرد از
بررسی تعاریف مشهدر انسای از نواه مادیگرایانه و فراطبیعتگرایانه و نقد دنهرا
و ارائه تعریف انسای به عندای «مؤمنِ عامل به صالحات» به رابطه بین محدرهای

 .1کارشناس ارشد فلسفه و کالم اسالمیaliahmadi64@hotmail.com :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد کالم اسالمیhasanzaboli7@gmail.com :
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مذکدر در عندای مقاله پرداخته میشدد برای انسای صلح اصالت دارد در صرلح
پایدار و با چارچدب دین میتدای از اکتشافات تاندلدیی استفاده کرد
کلمات کلیدی :علم تاندلدیی صلح دین اساله تشیع انسای
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فلسفه فناوری ،موج چهارم تکنولوژی و چالشهای فرارو
محمدرضا

الهامی1

در این مقاله ابتدا به تاریخنه اختراع ماشین و بررسی انداع انقالب صنعتی تا
دورای جدید پرداخته شده و سپس مدضدع فلسفه فناوری به طدر خراص مردرد
تبیین و تحلیل قرار میگیرد تسلط استعوارگدنه تاندلردیی در دورای پسرامدری
امروزی مبتنی بر سلطه تاندلدیی و خطرات تانیکزدگی تعررض و تقابرل برا
طبیعت و محیط زیسرت تغییرر هدیرت انسرانی و تبلیرغ هدیرت جهرانی مسر
ارز های فرهنوی و دینی و از دیور سد برشواری وی گریهرای یرک زنردگی
انسانی و هواهنگ با طبیعت بر اسا

دمدزههای دینی و قردنی تسخیر طبیعت نه

تخریب دی از دیور مفاهیوی است که مدرد بحث و بررسری قررار مریگیررد در
ادامه بحث شروع انقالب تاندلردیی چهراره اوج بریسرابقه دنیرای مجرازی و
بهوی ه هد

مصرندعی و ابرداعات سرسراهدور دنیرای روباتیرک و ماشرینهرای

خددمختار تبیین گردیده و چالشهای فرارو برای جامعه بشری و محیط زیسرت
از دیدگاه متفارای و منتقدای سرشنا
در نهایت این مدضدع بر اسا

بحث و بررسی شده است
دمدزههای دینی و قردنی نیغ مردرد تجغیره و

تحلیل قرار گرفته و ایناه دیا فلسفه فناوری با یک زندگی دینمدارانه در تعارض
ذاتی است یا ایناه می تردای در عرین حفرظ شر دنات یرک زنردگی معنردی بره
کاربردی انتفاعی و معقدالنه از تاندلدیی پرداخته و زنردگی مطلردبی را در ایرن
دنیای فناورانه رقم زد؟ در پاس به این پرسش راهاارهرای پیشرنهادی مداجهره
مثبت با مدج چهاره تاندلدیی ارائه میگردد در این راهاارها با نورشی دینی و
رویاردی فعاالنه و مطلدب به تاندلدیی مفهده قردنری حیرات طیبره و دیردگاه
ارزشی حیات معقد تبیین و تحلیل میگردد
کلمات کلیدی :فلسفه فناوری مدج چهاره تاندلدیی محیط زیست حیات معقد
 . 1دانشیار گروه مهندسی مکانیک و مرکز فلسفه علم و فناوری ،دانشگاه جام امام حسین(ع).
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اینستگرم و هویت
فاطمه

مصدری1

سید حسن

هد

حسینی2

از این مقاله بررسی تأثیر فضای مجازی اینستوره بره عنردای رسرانهای

فراگیر بر هدیرت کراربرای ایرن رسرانه و بره طردر خراص مطالعره کوّری ایرن
تأثیرگذاری بر شاخص هدیت کراربرای ایرانری اسرت رسرانههرای نردین ترأثیر
بسیاری در جدامع انسانی و تغییر هدیت اعضای دی جدامع دارند یای از مباحث
مهم در حدزه مطالعات مربدی بره رسرانه و فنراوریهرای نردین نقرش دنهرا در
شالدادی و یا تغییر هدیتهای فردی و اجتواعی است پیراههرای ارائرهشرده در
فضای مجازی نقش عوردهای در برسراخت فرهنرگ و بره دنبرا دی ترأثیر برر
هدیتهای فردی و اجتواعی و حتی ساخت هدیتهای جدید دارند
نتایج تحقیق نشای داد که اینستوره به عندای یک رسانه اجتواعی جذاب نقش
عودهای در دگاهسازی جامعه از جریای مسائل اجتواعی و سیاسی در سطح ملی و
حتی بینالوللی دارد مسائل و بحرایهای مربدی به زیستبده جهرانی بره طردر
دنی و لحظهای در قاب تصدیر اینستوره به میلیدیها کاربر فعا در لحظه عرضه
میشدد و بدین ترتیب مخاطب با تسلط بر جریای دزاد اطالعرات دیردگاههرا و
احسا

جوعی نسبت به هر پدیده با دگاهی بیشرتری بره دی مدضرع مریگیررد

هوننین تأثیر اینستوره بر هدیتسازی فیغیای در مخاطبرای از دیورر مرداردی
است که در این مقاله مدرد بررسی قرار گرفته است در نهایت با تجغیه و تحلیل
کوّی رگرسیدی دادههای دماری میتدای تأثیرپرذیری هدیرت مخاطرب ایرانری از
رسانهای چدی اینستوره را تأیید کرد
کلوات کلیدی :اینستوره هدیت سازی مخاطب ایرانی

 .1پژوهشگر پسادکتری و دانشآموخته دکترای پژوهش هنرfamasdari@gmail.com :
 .2استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریفhoseinih@sharif.edu :
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ماهیت رسانههای نوین
فاطمه

مصدری1

سید حسن

حسینی2

این مقاله کدششی است در جهت تبیین چیستی «رسانههای ندین» و تدصیف
وی گیهای اصلی دی تغییرات بنیادین در هدیت انسای در جهای زیست ر فناوری
و ارتباطات جدید مفروض این تحقیق است و این ندشرتار در پری تدصریف و
تبیین وی گیهای ذاتی رسانههای ندین به عندای یای از مهرمتررین عدامرل ایرن
تحررد اسررت تعرراملیبررددی دیجیتالیغاسرریدی مجررازیبررددی هوورایرری و
هدیتسازی به عندای وی گیهای ذاتی رسانه ندین مدرد بحث قرار گرفته است
از جوله وی گیهای رسانههای نردین مجرازیبرددی اسرت فضرای مجرازی
تشایلشده تدسط رسانههای جدید به انسایها اجازه میدهد تا تجربه مجازی و
واقعیت را در هم بیامیغند تشایل جامعه مجازی روشی که مرا واقعیرت را درک
میکنیم و به طدر سنتتی هدیت معرفتی ما را مشخص کرده اسرت مردرد چرالش
جدی قرار داده است هوورایی رسانهای نیغ مرز میای رسرانههرای مختلرف را از
میای برده است و در قالب یک فره واحد رسانهای به مخاطب عرضره مریشردد
فشردگی زمای و فضای ناشی از هوورایی رسانههای ندین و جهرانیشردی یرک
فضای سایبری (مجازی و هدشوند) جهانی را به وجردد دورده اسرت کره در دی
هدیت فرهنوی جدیدی در حا

هدر در جدامع مختلف مجازی اسرت در ایرن

مقاله تأثیرگذاری عویق رسانههای ندین بر هدیت نیغ بره عنردای یاری دیورر از
وی گیهای ذاتی این رسانه مدرد مطالعه قرار گرفته است
کلوات کلیدی :رسانههای ندین فضای مجازی هدیت سازی تأثیرگذاری

 .1پژوهشگر پسادکتری و دانشآموخته دکترای پژوهش هنرfamasdari@gmail.com :
 .2استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریفhoseinih@sharif.edu :
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لزوم تمایز غیر رمانتیستی بین دین و فناوری
سید محمدامین قانعی

این ندشتار بر اسا

راد1

رهیافتی میر رمانتیستی به بررسری رابطره برین دیرن و

فناوری بهوی ه با تدجه به شرایط کندنی در جامعه ایرانی میپردازد این رهیافت
از یک سد بین دو دنیای دین و فناوری توایغ میگذارد و از سدی دیور امارای
فناوریهای نره در قلوروی دین و هوننین هووراییهای متدازی برین ایرن دو
قلورو را نادیده نویگیرد در حا حاضر مهمترین چرالش دیرنداری در ایررای
توایل برخی از مراجع و نهادهای رسوی به تاندلدییغهکردی دین و تبردیل دی از
یک نهاد فرهنوی به یرک نهراد فنری اسرت ایرن مقالره برا رویارردی انتقرادی
نودنههایی از این توایالت و دستاوردهای دنها را به بحث میگذارد
چارچدب مفهدمی مقاله بر اسا
اسا

تفایک بین فرهنگ و تودی قررار دارد برر

این چارچدب مفهدمی دین و فناوری به ترتیرب متعلرق بره دو قلورروی

فرهنگ و تودی میباشند در این میای دین هوداره یای از پناهواههای انسای در
برابر هجده از خددبیوانهساز فناوری بدده است
دین بدروکراتیک ودین تاندلدییک با گستر

اسطدرهها ودیینهای دینی از

برخی فناوریهای دینی برای تقدیت کارمایه عاطفی پیروای خدد استفاده میکنند؛
ولی تبدیل دین ایوانی به دین اثباتی یرا تسرلیم یاپارچره دیرن بره تاندلردییغه
بدرکراسی و تاندکراسی به جهت دفاع از مرزهای سیاسی قدرت ر در هر سرطح
و مقیا

دی ر بره گسرتر

جهرانی بردوی فرهنرگ و مبتنری برر بربریرت فنری

میانجامد
کلمات کلیدی :فرهنگ تودی دین ایوانی دیرن اثبراتی دیرن تاندلدییرک
دین بدروکراتیک فناوریهای دینی

 .1استاد جامعهشناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورGhaneirad@nrisp.edu.ir :
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تأثیر واسطههای تکنولوژیک بر افزایش رفتارهای همیارانه
در وضعیت شبهطبیعی در جامعه ایران
محمدرضا جوادی

برخال

یگانه1

تصدر شایع که افغایش ارتبرای میرای افرراد بره افرغایش رفتارهرای

اجتواعی جامعهگرایانه ( )prosocial behaviourمریانجامرد پر وهشهرا نشرای
میدهد که ارتباطات اجتواعی تأثیر دوگانهای بر رفتارهای اجتواعی دارند و تنها
در صدرتی به بهبدد رفتارهای اجتواعی منجرر مریشردند کره طرر

مقابرل نیرغ

رفتارهای جامعهگرایانه داشته باشد
در وضعیت اجتواعی امروز ایرای و با افغایش رفتارهای خددخداهانه هوداره
بر مشاالت اجتواعی افغوده شده است و نویتدای با چنین وضعیتی تدصریه بره
افغایش تعامالت اجتواعی و امیدی به رعایت انصا

از سدی مرده بررای بهبردد

وضعیت اجتواعی داشت در ایرن وضرعیت پنداشرت مررده از زیرادبددی رفترار
میرمنصفانه سایر مرده به افغایش رفتار میرمنصفانه منجر خداهد شد
یک راه برای حرکت به سدی حلت برخی مسائل اجتواعی کاهش روابط میای
افراد و استفاده از واسطههای تاندلدییک است نودنه خدبی از ایرن واسرطههرا
دستواه ندبتدهی بانکهاست که به تغییررات چشروویر در رفتارهرای مررده در
بانکها و رضایت دنها منجر شده است
واسطههای تاندلدییک و اصدالً هر واسطهای که بتداند تعامالت میای مرده را
سامای دهد و اطوینای دهد رفتارهای هویارانه ( )cooperativeاز جانرب دنهرا برا
رفتارهای میرهویارانه ( )defectiveطر

مقابل پاس داده نخداهد شد میتدانرد

تصدر از وضعیت شبهطبیعی هابغی در جامعه را کاهش دهد و وضرعیت جامعره
ایرای را بهبدد بخشد

 .1دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهرانMyeganeh@ut.ac.ir :
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ما این است تا در چرارچدب نظریره انتخراب عقالنری و

نظریه بازی و نیغ با استفاده از یافتههای پیوایش ملی و برخری شرداهد از جامعره
ایرای این مس له را بررسی کنیم
کلمات کلیدی :هویاری جامعهگرایی واسطهها فناوری
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اثبات تعزیر در مورد اشاعه فحشا در فضای مجازی
با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم»
مهدی
عباسعلی

نظری1

حیدری2

جرایم ند هدری که هوراه با فناوریهای ندین پدیدار شردند مدجرب برروز
دسیبهای اجتواعی امنیتی اخالقی و مانند دی میشردند کره در صردرت عرده
برخدرد الزه با دنها زمینههای فساد و تباهی در جامعه را فراهم میدورد نواه فقه
پدیا به این جرایم با دو رویارد کلی صدرت میگیرد؛ مجرازات فررد خطاکرار و
نیغ پیشویری از تارار جرایم مشابه تدسط دیورای با مراجعره بره قردانین جررایم
رایانهای مداردی چدی :تننوایی رواج بیبندوباری در فضای مجازی تحریک و
تشدیق به فحشا و نیغ دسایسازی دسترسی افراد برای کسب محتردای مسرتهجن
جره محسدب میشدد ضون معناشناسی بررسی ارکرای تشرایلدهنرده جرره و
تطبیق دی برا قاعرده فقهری «التعغیرر بورا یرراه الحراکم» بره وجره شررعیبرددی
مجازاتهای در نظر گرفتهشده و لغوه تعغیر در این مدارد پی میبریم؛ البته طبق
عودمات این قاعده فقهی تعیین تعغیر به عهده قاندیگذار است و اجرای دی بره
عهده قاضی خداهد بدد
کلمات کلیدی :تعغیر اشاعه فحشا فضای مجازی قاعده فقهی حاکم

 .1دانشجوی دکتری ،فقه حقوق دانشگاه آزاد خمین.
 .2عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشگاه آزاد اراک.
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مرگ امر دینی ،پایان حیات معنوی
تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر
بیژن

عبدالکریمی1

دین و زیست دینی هوداره یای از ساحات بنیادین در فرهنگ و توردی بشرری
بدده است؛ اما پرسشی که در اینجا کدشیده میشدد تا درباره دی بره اندیشره پرداختره
شدد این است که دیا میتدای گفت متدی مقد

ماهیتاً به پایای خدد رسیدهاند؛ چررا

که دیور نویتدانند رسالتی وجددشناختی و بنیادین را در این جهای برعهده گیرنرد و
دورای انجاه رسالت وجددشناختیشای به پایای رسیده است؟
بر اسا

یک دیدگاه قدسیت متدی مقد

و اماای حیرات دینری و معنردی

مبتنی بر جهانی است که خدد ایرن متردی در برابرر مرا مریگشرایند؛ امرا مسر له
اینجاست که در روزگار ما بر اسا

رویدادگی تاریخیِ عالَم مدری و پسرامدری

این جهای اماای دشاارگی خدد را ترا حردود بسریاری از دسرت داده اسرت در
روزگار ما متدی مقد

دیور دی بهجت خرسندی و نیازهای معندیای را که در

اعصار گذشته ملتها به دنبا دی بددند و دی را در تالوت متدی مقد

مییافتند

به دست نوی دهند این متدی و به تبع دنها امر دینی رسالت تاریخی خدیش را در
جهای کندنی از دست داده اند و و یفه هدر و اناشا
صر

حقیقرت را بره شرناخت

نظری فلسفه و علم و تاندلدیی سپردهاند

البته اعاله پایای امر دینی و مرگ حیات معندی امری قطعی و محتده برای دینرده
نیست تنها در صدرتی که ما با گغینههای کندنی روبهرو باشریم ایرن حارم صرادق
است؛ اما این اماای در برابر ما نیغ وجدد دارد که در میراث تاریخیِ معندی خردیش
به افشا و کشف عناصری بپردازیم که این فرهنگ را از دروی متالشری سراخته دی را
به پیش راند و به فراتر از خدد هدایت کند و ذات این میراث را به مثابره مداجهرهای
شاعرانه (شدرمندانه) اصیل و میرمتافیغیایِ انسای با جهای دشاار سازد
کلمات کلیدی :تاندلدیی امدر دینی متدی مقد
 .1دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
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اندیشه دینشناخت پیشرفت و بازخوانینگاشت فرهنگی نظام والیت فقیه
احمد آکوچکیان

1

ر مدخل :فصل بازخدانی نظاه ج ا ا و در کاندی دی نظریه و نظاه والیت فقیره
در فرجاه دهه چهاره دی به مثابه یک دوگانه اپیستوه ر فرهنگ رسیده است
ر ابراندیشه دینشناخت پیشرفت (تفقه در دین) فراخدای به برازخدانی بنیرای
اندیشهای و نظاه دانایی مبنای این نظریه و نظاه و سراخت اجتوراعی معاصرری
است فقه نظاه در این سطح بازتعریف میشدد
ر بردیند پیشینه نظریه و نظاه پ وهی والیت فقیه نظریره ترازهای را در ضرون
الورردی جررامع مرردیریت تغییررر و راهبررری تحررد مبتنرری بررر بررازخدانی مبررانی
معرفتشناختی اندیشه و الودی پیشرفت و متأثر از اصد خددوی هسراز الوردی
دینشناخت رشد ر تدسعه در یک سامانه ششوجهی (نواشتی) پیش رو میدورد
که به طدر خاص نواشت فرهنوی به مثابره رویاررد عراه یرا فردینرد حراکم برر
مدیریت سازمای به مدیریت فرهنگ ر فرهنوی نظاه ارجاع میشدد
ر با نظر به ساخت مدیریتی کالی و نقشه راه تدسعه ملی دو نقشه جامع علرم
و نقشه جامع علوی الودی مدیریت راهبردی و نقشره جرامع تحقیرق و تدسرعه
فرهنوی است فناوری فرهنگ ر فرهنوی و الودی کاربردیسازی نظریره مبنرای
پیشرفت در ذیل این این الودی راهبردی تعریف و معین میگردد
ر مجودع گسستهای محیطی گسرل نظراه اندیشرهای و دانرایی مدجردد برا
ساخت مدجدد اجتواعی و در حقیقت گسل فرهنگ ر فرهنوری یرا ایردئدلدیی
مرجع مدیریت مدنیت معاصری
این مقاله مدخلی بر گذار از سطح نظریرهپ وهری انتقرادی والیرت فقیره بره
ساختپ وهی انتقادی این نظریه و نظاه از منظر اندیشه و الوردی دیرنشرناخت
پیشرفت در ساحت نواشت فرهنوی اسرت فصرل برازخدانی معرفرتشرناخت
 .1دانشیار مرکزتحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) قم.
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نظریه و نظاه مغبدر هوپای با بازخدانی فناورانه (تحقیرق و تدسرعه فرهنوری برا
میایداری قدرت مشارکت شهروندی) دی سررسیده است
کلمات کلیدی :اندیشه دیرنشرناخت پیشررفت فرهنرگ تحقیرق و تدسرعه
فرهنگ ر فرهنوی معرفتشناسی نظریه و نظاه والیت فقیه فقه در دیرن نظراه
جوهدری اسالمی
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نمایش هویت مقاومت توسط نوجوانان در فضای مجازی؛ مورد مطالعه:
«خودکشی دو دختر اصفهانی»
مهدی کاشفی
نادر

فرد1

جعفری2

تبادالت میایفرهنوی تجربهها و دانشهای جدیدی را برای کاربرای به هوراه
دورده است هوننین استفاده از فضای مجازی دثاری را چه مثبت چه منفی بره
هوراه داشته است که در رفتارها و مؤلفههرای هردیتی خردد را نشرای مریدهنرد
بهوی ه در دوره ندجدانی که دوره شالگیری هدیت و جامعرهپرذیری اسرت برا
رشد فضای مجازی برای رسانههای رسوی کشدر رقیب به وجدد دمرده اسرت و
خردهفرهنگهای مدجدد در جامعه که سهم کوتری در رسانههای رسروی کشردر
دارند برای معرفری بازنورایی و بیرای نیازهرای خردد بره فضرای مجرازی روی
دورده اند ماندئل کاستلغ هدیت را معنای زندگی تعریف میکند و با بیای سه ندع
هدیت (مشروعیتبخش مقاومت و برنامهدار) بیای میکند که هر کرداه از انرداع
دی به شالگیری نظم اجتواعی خاصری منجرر مریشردد در ایرن مقالره ترال
میکنیم با استفاده از تعریف ماندئل کاستلغ از هدیت و انداع دی به ایرن پرسرش
پاس دهیم که ندجدانای چه هدیتی را از خدد در فضای مجازی نشای میدهند و
براسا

دی این وضعیت به شالگیری کداه یک از انداع جامعه منجر مریشردد

به هوین منظدر ضون بررسی نظریه هرای مدجردد برا اسرتفاده از رو

تحلیرل

محتدای کیفی به بررسی کلیپ خددکشی دو دختر اصفهانی بهعندای نواینردهای
از ندجدانای پرداختیم نتایج حاکی از دی است که معنا نداشتن زنردگی هدیرت
ندجدانای را تهدید میکند و هوننین ندجدانای از هدیت مشروعیتبخش فاصله
گرفته و به سوت هدیتهای مقاومت و برنامهدار گرایش پیدا کردهاند
کلمات کلیدی :هدیت جامعهپذیری فضای مجازی هدیت مقاومت خددکشی.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطجمعی دانشگاه صداوسیما
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السالم)
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نقش دانش ،فرهنگ و باورهای اسالمی درحفاظت از تنوع زیستی
علی

غالمحسینی1

با تدجه به اهویت تندع زیستی و بحرایهرای زیسرت محیطری و از دنجرا کره
بسرریاری از ایررن بحرررایهررا منشررا فاررری و فرهنورری داشررته دشرراار اسررت کرره
برنامهریغیهای حفا تی سیاستهای کالی تدسرعه پایردار و تبیرین فرهنوری و
دینی حفا ت از تندع زیستی میتداند در جلدگیری یا کاهش تهدیدهای حاکم بر
دی نقش مهوی ایفا نواید مقاله حاضر سعی دارد که با طرح ضرورت حفا ت از
تندع زیستی از بین مهوترین دیدگاههای اثرگذار در حفرظ تنردع زیسرتی از سره
دیدگاه علوی فرهنوی و دینی به این مقدله بپردازد بیشک دگراهی رسراندی در
زمینه منافع تندع زیستی و تهدیدهای ناشی از تخریب منابع فرهنگسازی تدسط
سازمایهای مس د

ایجاد انویغه و روحیه مس دلیتپذیری در برابرر دسرتدرها و

تعالیم دینی نقشی مهوی در حفا ت از تندع زیستی دارنرد برا وجردد گسرتر
مراکغ علوی حدزههای علویه رسانههای مختلف شنیداری و بصری ر متاسرفانه
هندز دنننای که شایسته است ر نتدانستهایم به اندازه کافی در زمینره حفرظ تنردع
زیسررتی بررا اسررتفاده از برنامررههررای دمدزشرری نوررر هررای مررذهبی و اخالقرری
فرهنگسازی کنیم بنابراین به برنامهریغی و پایشهای بیشتری نیاز داریم
کلوات کلیدی :بحرای زیست محیطی تندع گدنهای حفا ت تدسعه پایدار

 1بخش زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران،
gholamhosseini@shirazu.ac.ir
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نسبت فرهنگ با فناوری دینی
محمد علی فتح

الهی1

این مقاله نسبت فرهنگ با فناوری دینی را بررسی میکند تعریرف ایرن سره
مفهده تا حد زیادی این ضرورت را نشای میدهد فرهنگ دینی عبارت است از
تخیّل دینی و تعین یافتن حدزه نظری دین که برا خالقیّرت تردمه باشرد و باعرث
تدلید فناوری شدد به این ترتیب فرهنگ دینی با فناوری دینی معنی پیدا میکند
و بدوی فناوری دارای فرهنگ نخداهیم بدد مقاله به این مدضدع تدجه دارد کره
مداردی؛ مثل مهارت ها نهادهای قاندنی و افاار عوردمی ماهیرت فناورانره پیردا
کرده اند؛ این وی گیها فناوری را با تبیین بسترسازی برای عدالت پی میگیرند در
این صدرت فناوری حاکم عادلی است کره قردرت و دزادی را بررای انسرای بره
ارمغای میدورد فناوری فقهی هم قدرت ماندری را برای انسای بدجدد مریدورد
که بتداند عاطفه و محبت را تدمه با سختویری حقدقی حفظ کند به گدنرهای کره
فردیت انسای حاصل استقال شخصیت فقهی او بشدد و بره جنبرههرای هسرتی
شناختی ارجاع نوردد
درجوعبندی این بحث میتدای گفرت :خرردپ فقهری ناشری از فرهنرگپ دینری
جایواه تاریخی دارد و اصالح کننده جامعه است فناوری تصویمگیری را بدجدد
میدورد تا اراده انسای را تحقق بخشد و بشر بتداند برا ایرن اراده جهرای خردد را
بسازد و تغییر دهد این خرد دارای خلتاقیت است و ابعاد مختلف زنردگی را در
بر میگیرد و راه عولی برای پیشرفت و تحد خداهی میباشد پیشررفت و نظرم
فقهی انسای را از بینظوی و دشفتوی گذشته و دینده رها میکند و به دینده تدجه
دارد هرچند در پی تسخیر دینده و مسلتط شدی به دی نیست
کلمات کلیدی :فرهنگ فناوری دینی تخیّل نظم فقهی حاکم عاد

 1عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیfathollahi@ihcs.ac.ir ،
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نقد و بررسی جایگاه فناوری ارتباطات و اطالعات در
الگوی توسعه پایدار ۰۲۰۲
حوریه حسینی

اکبرنژاد1

هاله حسینی اکبرنژاد،2
سوده آیت

اهدا

تدسعه پایدار  ۴۶۷۶در سپتامبر  ۴۶۰۷در اجال

اللهی3

ساالنه رؤساا

کشدرهای عضد در مجوع عودمی سازمای ملل متحد به تصردیب رسرید کره در
رویه بینالوللی از دی به عندای الودی عول  ۰۷سا دینده یاد میشدد این سرند
دارای  54هد

اصلی و  543هد

فرعی میباشد از جوله محدرهرای مطررح

شده در دی «فناوری ارتباطات و اطالعات» است که میتردای دی را از جنبرههرای
مختلف نقد و بررسی کرد افغایش دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطرات ترا
سا  3434و دسترسی جهانی به اینترنت در کشدرهای کوترر تدسرعه یافتره ترا
سا  ۴۶۴۶یای از اهدا

مهم این سند است (هد

 )۹هوننرین دسترسری

هوه افراد از جوله قشرهای فقیر و دسیبپذیر جامعه به فناوری جدیرد یاری از
گاه های مؤثر برای پایرای دادی بره انرداع فقرر در جدامرع عنردای گردیرده اسرت
(هد  )۰و دسترسی به اطالعات ضون فناوریهای جدیرد بره عنردای یاری از
ملغومات حق دمدز

شورده شده و به جدانای در کشدرهای کوتر تدسعه یافتره

به عندای گروه هد

 )۷عالوه بر این افغایش دسترسی

تدجه شده است (هد

زنای به فناوریهای ارتباطی جدید از جوله اقدامات مهرم در زمینره تردایافغایری
زنای میباشد (هد  )۷هوننین به ارتقای رفیت علوی و فنراوری کشردرهای
در حا تدسعه نیغ برای رسیدی به الودهای پایدار تدلید و مصر
است (هد

تدجره شرده

 )۰۴در نتیجره بره یرک ماانیسرم جهرانیِ «توهیرد فنراوری» بررای

 .1هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ،دکترای حقوق بینالملل
Email: Halehhosseini555@yahoo.com

 .2مدرس دانشگاه و پژوهشگر ،دکترای حقوق بینالملل.
 .3مدرس دانشگاه ،دانشجوی دکتری.
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هوااری کشدرهای تدسعهیافته و در حرا تدسرعه و بانرک فنراوری و تقدیرت
رفیت و کاربرد فناوری تدایافغا در حدزه ارتباطات و اطالعات تدجه شده است
(هد

 )۰۳در این مقاله با رویارردی تحلیلری محدرهرای ذکرر شرده در سرند

تدسعه پایدار  ۴۶۷۶که نا ر بره فنراوری اطالعرات و ارتباطرات و دسرتاوردها و
دسیبهای احتوالی دی است مدرد بررسی قرار گرفته است
کلمات کلیدی :سند تدسعه پایردار  ۴۶۷۶فنراوری اطالعرات و ارتباطرات
دمدز

زنای

544

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری



نسبت رسانهها و قوای ادارکی
اردشیر

عصر رسانهها به عصر تصدیر نیغ معرو

اسرت چردی بررخال

محمودی1

دورههرای

گذشته که«کاله» نقش اصلی در انتقا پیاه داشته است در عصر رسانه «تصاویر
ثابت و متحرک» (عاس و فیلم) این نقش را ایفا مینوایند «کاله» با قده شندایی
و «تصدیر» با قده بینایی ارتبای دارد به هوین ترتیب قرده شرندایی برا ادراکرات
عقلی و قده بینایی ر به دلیل دریافت تصاویر حسی ر با قده خیا رابطره دارنرد
در عصر رسانه کثرت تصاویر بصری؛ کثررت تصراویر خیرالی را در پری دارد و
ذهن و عقل به علت درگیری موتد و مداوه با تصاویر بصری و خیرالی فرصرت
معنا سازی و تفار ندارند بنابراین حیات عقلی و برتر از دی؛ حیات معندی ر که
در سایه طوانینه و درامش به فعلیت و هدر میرسد ر به خطر مریافترد رسرانه
مدلدد دگاهی علوی و تفار تانیای مدری اسرت و شراخص اصرلی محصردالت
مدری دگاهی بخشی دنهاست ولی دگاهی رسانهای خدد حجابی است بر دگاهی
عقالنی قدسی و معندی در این ندشتار به ارتبرای رسرانههرا برا قردای حسری و
بصری و تبعات دی بر قدای خیالی و عقلی پرداخته شده است
کلوات کلیدی :رسانه قده بینایی شندایی خیا عقل

 1دانشجوی دکتری فلسفه دین و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز
Ardeshir_mahmoodi@yahoo.com
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جایگاه و کاربرد نهاد «مصلحت فقهی» در رسانه
حسین

عندلیب1

امروزه رسانهها یای از مهوترین ابغارهای مدیریت و جهتدهی به افاار مرده
محسدب میشدند رسانهها چنای قدرت و نفدذی دارند که میتدانند رییرمهرای
سیاسی دنیا را تغییر دهند با تدجه به دثار رسانهها در ابعاد گدناگدی زندگی مرده
و در سطح کالی مناسبات و تصویمگیریها دولت ضرورت دارد قداعد حاکم بر
مدیریت این نهاد مهم و تأثیرگذار را تبیین کرد از دنجایی که مرا در یرک کشردر
اسالمی زندگی میکنیم شایسته است رسرانههرا پایبنردی خردد را بره اصرد و
ارز های دینی در عول نشای دهند و هنجارهای دینی را رعایت کننرد یاری از
علدمی که با تدجه به فراگیری و شود دی میتداند هنجارهرای رسرانه را تبیرین
نواید علم «فقه» است در میای گغارههای فقهری قاعرده «مصرلحت» مریتدانرد
بیشترین تأثیر را در هنجارسازی برای رسانهها ایفا کند بر ایرن اسرا

پرسرش

اصلی این پر وهش دی اسرت کره «جایوراه و کراربرد نهراد مصرلحت در رسرانه
چیست؟» فرضیه پ وهش دی است که مصلحت مهوترین قاعدهای است کره برر
رسانه و فعالیتهای دی حام فرماست برای بررسی این فرضیه از رو

اسنادی

استفاده میکنیم یافته پ وهش دی است که عنصرر «مصرلحت» در رسرانه محردر
تعیین کننده انتشار اخبار و اطالعات اسرت از ایرن رو ضرروری اسرت در هرر
رسانهای اعم از دولتی یا خصدصری گروهری از کارشناسرای گدنراگدی تشرایل
گردند تا قبل از انتشار اخبار مهم و سرندشتساز دثار و تبعات دی را بررسیکنند
و سپس درباره انتشار یا انتشار ناردی دی تصویم بویرند هوننرین «سانسردر» و
«فیلترینگ» محتدای میردینی در رسانهها با تدجه به عنصر «مصلحت» قابل تدجیه
خداهد بدد
کلمات کلیدی :قداعد فقهی مصلحت مرجع تشخیص مصلحت رسانه
 .1مدرس گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی المصطفی(

)hoseinandalib@yahoo.com .
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مسئولیت مدنی مدیران رسانه در برابر نقض حقوق خانواده ،در حقوق ایران
امین

امیرحسینی1

یای از معضالت اساسی در حدزه خانداده مدضردع فضرای مجرازی اسرت
بنابراین فضای مجازی به وی ه نرهافغارهرای مدبرایلی و شرباههرای اجتوراعی
مدجب تغییرات بسیاری در خاندادهها شده و خسارتهرای بسریاری بررای دنرای
ایجاد کرده است از این دثار زیانبار میتدای به :تغییر در سبک زندگی دور شدی
خاندادهها از ایفای نقشهای قاندنی خردد معاشررت برد عرده معاضردت برین
زوجین افغایش خشدنت تغییر در الودی روابط زوجین کراهش میرغای توارین
عاه از سدی زوجه نظارت ناکافی بر تربیرت کددکرای دثرار منفری برر حضرانت
والدین انحرافات جنسی و در نهایت سست شردی بنیرای خرانداده اشراره کررد
بنابراین به دنبا دثار منفی شباه های اجتواعی و مدبرایلی افرراد در خرانداده از
ایفای تعهدات قاندنی و قراردادی خدد بازمیمانند و زمینه نقن تعهرداتی؛ نظیرر
حضانت معاضدت تشیید مبانی خانداده و

فراهم می شدد که برر ایرن اسرا

باید مدیرای رسانه را در برابر نقن حقدق خانداده و تضعیف بنیای دی به میرغای
استناد ضرر به ایشای به مس دلیت مدنی محاده کرد
واژگان کلیدی :مس دلیت مدنی مدیرای رسانه تضعیف بنیای خانداده تعهردات
قاندنی و قراردادی حضانت

 .1دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
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گونه شناسی کاربست فناوری در اندیشه سنت گرایان مصر
زیرنظر استاد محمد علی

میرعلی1

محقق :محمد صادق مهدوی

2

یای از عدامل مهم و تأثیرگذار در جامعه اسالمی حضردر تاندلردیی جدیرد
«مربی» درعرصههای مختلف زندگی است شناخت درست جامعه اسالمی میسّر
نیست مور با شناخت عالوای تأثیرگذار از یک سرد و فنراوری جدیرد از سردی
دیور در جهرای اسراله بعرد از سرقدی خالفرت عثورانی و جنرگهرای صرلیبی
رویاردهای متفاوتی به فناوری جدید بدجدد دمرد برا حضردر سریدجوا الردین
اسددبادی در مصر انقالب فاری در عرصه علم و فناوری جدید شال گرفرت
یای از جریایهای مرؤثر درکشردرهای اسرالمی سرنتگرایرای اهرل سرنت بره
خصدص (سلفیها و اخدایالوسلیون)اند این تحقیرق قصرد دارد در چرارچدب
مطالعات جامعهشناختی فرهنوی به تبیین سنتگرایی اسرالمی و فنراوری جدیرد
«مربی» و بررسی دیدگاههای سنتگرایای مصرر در مداجهره برا فنراوری جدیرد
بپردازد براسا

بررسی اسناد و مدارک قابل دستر

از سنتگرایای مصر به این

نتیجه میرسیم که :برخی فناوری جدید را بدعت و برخی دیور دی را نردعی از
سلطه بیوانه (جاهلیت) برامت اسالمی دانستهاند و برخی دیور هم جداز و عرده
جداز را مندی به استفاده کننده دی دانستهاند کره اگرر در جهرت منرافع مسرلوای
باشد نه تنها اشاالی ندارد بلاه از باب اضطرار واجب است
کلمات کلیدی :سنتگرایی اسالمی فناوری جدید جریای اخدایالوسرلوین
دیدگاهها

 .1استادیار گروه علوم سیاسی جامعه المصطفیالعالمیه.
 .2دانش پژوی دکتری اندیشه معاصر مسلمین.
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فناوریهای ارتباطی و تغییرات سبک زندگی،
بررسی الگوهای گذران فراغت

و تحوالت آن در نسلها1

فروزنده جعفرزاده

پور2

فناوریهای ارتباطی بسترهای انتخابهای جدیدی را برای افراد جامعره ایجراد
کردهاند فضاهای مجازی به عندای پرطرفدارترین بسترهای تعاملی و فرامتری در
جامعه امروز مطرح هستند بررسی چودنوی گذرای اوقات فرامرت از دی جهرت
اهویت دارد که در طی این زمای افراد از الغامات زندگی رهرایی و فعالیتهرایی را
دزادانه انتخاب میکنند به دلیل انتخاب دزاد بیشترین یادگیری در این زمرای رخ
میدهد با تدجه به دثار گذارای اوقات فرامت هد

اصلی ایرن مقالره شناسرایی

تغییرات الودی گذرای فرامت به عندای یای از شاخصهرای سربک زنردگی در
بین نسلهای مختلف حاضر در جامعه است رو

مطالعه در این تحقیق پیوایش

بدده و با استفاده از ابغار پرسشنامه محقق ساخته شده است جامعه نودنره تعرداد
 5344نفر شهروندای  51تا  41سا در سه گروه استانهای تدسعه یافته در حا
تدسعه و محروه بددهاند کره برا رو

خدشرهبنردی و تصرادفی سراده مصراحبه

شدهاند الودهای مختلف گذرای فرامت شامل فرامتهای منفعل فعا جوعری و
فردی در فضای واقعی و مجازی بررسی شدهاند یافتهها نشای میدهد که الودی
گذرای فرامت منفعل فردی که مقبد تررین و پرکراربردترین؛ الوردی فرامتری در
ایرای و جهای بدده است به سوت الودی فرامت فرردی فعرا مجرازی در حرا
تغییر است الودی فرامت فعا جوعی با خانداده در بین الودهای فرامت فعا ؛
الودی بسیار مقبدلی است گرچه کوترر از یرک دهره از ورود فضرای مجرازی و
بدی ه فرامت مجازی میگذرد این الودی فرامتی در بین جامعه نودنره در حرا
 1این مقاله بر گرفته از طرح پژوهشی با عنوان بررسی رابطه مناسبات نسلی و چگونگی گرران اوقات
فراغت است که با حمایت مالی و تصویب معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی انجام شده است.
2عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
fjafarzadehpour77@gmail.com
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افغایش است با تدجه به وی گیهای فضای مجازی گستر

فرامرت مجرازی در

جامعه و تداوه دی در دینده مدجب تغییرات ارزشی در جامعه خداهد شد
کلمات کلیدی :گذرای فرامت شباههای ارتبراطی سربک زنردگی فرامرت
مجازی
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فلسفه تکنولوژی و اصول ارزشی
نصراهلل آقاجانی

1

عندای «فلسفه تاندلدیی و اصد ارزشی» درصدد تبیین تاندلدیی با رویاررد
فلسفی و داللتهای دی در حدزه ارزشی است به این معنا که چودنره مریتردای
تاندلدیی را از نظر فلسفی تبیین کرد و حاصل این تبیین در جامعره چره اصرد
ارزشی و اخالقی را در ساخت و بهرهمندی دی عرضه میکند بدیهی است فلسفه
تاندلدی در رتبه ماتقده علم تاندلدیی تدلید و بهرهوری اسرت تفارر فلسرفی
درباره تاندلدیی و فلسفه تاندلدیی جغئی از تفار فلسفی درباره انسای و جهای
و متأثر از دی اسرت مقردالت فلسرفی دربراره تاندلردیی؛ از قبیرل «تاندلردیی
پدیدهای اینجهانی» «تاندلدیی به مثابه بسط قدرت» «تاندلدیی به مثابره رفرع
نیاز و تأمین رفاه» و «تاندلدیی معطد

به عول» تنها بخشی از رویارد فلسرفی

به دی را نشای میدهد که به تناسب خدد اصدلی از ارز های اخالقی را به دنبا
میدورد؛ اصردلی از قبیرل «تاندلردیی در خردمت حراسرت از حیرات انسرانی
تاندلدیی معطد

به عبددیت الهی رشد معندیت و اخالق انسرانی گدشرهای از

اصد ارزشی است که میتدای به بررسی و تبیین دی پرداخت
کلمات کلیدی :فلسفه تاندلدیی فلسفه تاندلدیی ارز

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
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فقه رسانه
طیبه
انیس

بلوردی1

پورخسروانی2

رسانه ،یکی از موضوعات مهم و اساسی درزندگی بشر است .اطالعرسانی هدف و رسالت
مهم رسانه است .اطالعرسانی به عنوان یک فعل از افعال مکلفان نیز دارای بایدها و نبایدهایی
است که باید در چارچوب قوانین علم اصول از مناب چهارگانه کتاب ،سنت ،عقل و اجماع
استنباط شود تا مکلفان ،رفتار و اعمال خویش را در این چارچوب سامان دهند .مسایلی؛ چون
اختالط زن و مرد ،نگاه به نامحرم در هنگام بازیگری و نمایش ،پوشش ،آرایش ،گریم زنان،
دیدن زنان بیحجاب از رسانههایی؛ چون سینما و تلویزیون ،استفاده زنان از کالهگیس به جای
مو و ...از مباحثیاند که باید در فقه رسانه بدان پرداخته شود .براین اساس در این نوشتار برآنیم
که با نگاهی به آموزههای اسالمی ،ضرورت ،اهمیت و چارچوبهای کلی فقه رسانه را در این
موضوعات تبیین نماییم.

کلمات کلیدی :رسانه فقه رسانه نواه سینوا

 .1استادیار ،گروه معارف ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران.
 .2گروه علوم سیاسی ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران.
balvardit@gmail.com
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فراتحلیل تحقیقات علمی حوزه فضای مجازی و تحوالت خانواده در ایران
مریم

مقربیان1

انسیه

زواره2

جهای مجازی؛ جهانی به مدازات زندگی واقعی اسرت و هرر دننره در جهرای
واقعی بدجدد میدید در جهای مجازی به ندعی تارار مریشردد .بره طردری کره
تغییرات فناوری در زندگی فردی و اجتواعی انسانها اثرگذاشرته و ایرن مدضردع
یای از معضالت مهم مباحث مربدی به خانداده و فضای مجازی است؛ چرا کره
فرهنگ حاکم بر فضای مجازی منطبق برا فرهنرگ مربری اسرت و ایرن مدضردع
میتداند فرهنگ حاکم بر زندگی کاربرای را تغییر دهد به دلیل اهویت زیادی که
فضای مجازی برمناسبات خانداده دارد تاکندی پر وهشهرای گدنراگدنی دربراره
فضای مجازی انجاه شده است این مقاله با استفاده از رو

فرا تحلیل کیفی برر

تحقیقات علوی تدلید شده در سطح کشدر در دو سا اخیر( جست و جد شده
از پایواههای دادههای علوی) را بررسی تدصریفی و هوننرین ارزیرابی(در ابعراد
پرسشها فرضیهها اهدا

و نتایج)کرده است در نهایت یافتههای این مطالعره

نشای می دهد که دست یرافتن بره شرناخت دقیرق علوری بره عنردای پریش نیراز
سیاستگذاریهای اجتواعی مستلغه پرهیغ از جانبداریهای سیاسی و فرهنوری
است تا پ وهشهای این حدزه کوتر با اشاا روبرو شردد هوننرین مطالعرات
حدزه فضای مجازی باید بیشتر بر شناخت کنشگرای و عوق کنشهای دنهرا در
فضای مجازی تورکغ یابند که در تجربههای پیشرین پ وهشری بره نظرر مغفرد
ماندهاند در پایای جوعبندی و تحلیل جامعهشناختی از تأثیر فضای مجرازی برر
تحدالت خانداده بیای شرده اسرت هوننرین اتخراذ رویاردهرای نرد مریتدانرد
دربررسی تأثیر فضای مجازی در تحدالت خرانداده و سیاسرتوذاریهرای علوری
مناسب در ابعاد قاندنی و اجرایی مؤثر باشد
کلمات کلیدی :فضای مجازی خانداده ارتبای تحیل محتدا رو
 .1مدرس دانشگاه ،دکتری جامعه شناسی.
 .2مدرس دانشگاه ،دکتری جامعه شناسی.

شناسی
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طراحی هندسه علم از منظر قرآن کریم
حسینعلی
علیرضا

رمضانی1

پیروزمند2

مهدی ناظمی

اردکانی3

قردی کریم به عندای منبع بیپایای کسب حقایق عدالم هستی کره دارای ابعراد
زوایا سطح و الیههای مختلف میباشد میتداند منشأ کسب معرارفی باشرد کره
هدایتگر جامعه علوی به سدی تودی اسالمی است یافتن هندسه و میغای علرده
از کاله حضرت حق اسا

حرکت علوی جهای اساله با در نظر گرفتن شررافت

و مُقدّه دانستن برخی از علده بر برخی دیور جهت ترسیم نقشره علوری مراکرغ
تحقیقاتی و دمدزشی خداهد بدد هندسه علم با عندای رسویِ«طبقهبندی علده» بر
پایه سه رویاردپ مدضدعمحدر مایت محدر و رو محدر و رویارد تلفیقری؛ در
نظاه طبقه بندی مدجدد بیای شده است که محققای سعی نوددند با نواهی جامع و
مانع به دنبا ترسیم نظاه علوی از دیدگاه قردی با رویارد تلفیقی باشند با محردر
قرار گرفتن این رویارد رجدع به قردی را بررای یرافتن منظدمره علوری در قالرب
هندسه علم با رو

اجتهرادی -تفسریری کره دو راهبررد قیاسری و اسرتقرائی را

تدممای به هوراه دارد برای درک بهتر حقایق نهفته شرده در ایرن دریرای بیاررای
علوی اتخاذ نودده و با قرار دادی یک مبنرای عقلری و مرد سرهوجهری در بعرد
مدضدعات در سیر تحقیق بُعد رو

و در نهایت بُعد سیر تااملی و مایت بره

تلفیق این ابعاد با یادیور دست زده و به مجودعهای از علده مبنایی نایرل دینرد؛
علدمی از جنس اخالقیات اعتقادات و احااه که در ادبیات مدجدد علم دینی نیغ
مؤیدات دی تدسط علوای دین بیای شده است و در نظاه مدضدعات؛ فرد جامعه
و طبیعت (هستی) و سیر تاامل؛ ایجاد تغییر و فرجاه که با ارتباطی منطقی قابل
 .5پژوهشگر و نویسنده مسئول dr.hr1355@gmail.com
 .3دانشیار فرهنگستان علوم قم a.bayatani@gmail.com
 . 9دانشیار دانشگاه جام امام حسین(ع) nazemi32@yahoo.com
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ترسیم در یک هندسه بیست و هفتگانه علوی است پس از دی برا رو



تفسریر

مدضدعی و استقرایی تایید این علده را از دیات قردی استخراج کرده است ترا در
نهایت به انطباق نسبی مد اجتهادی ر عقالنی با دیات الهری نایرل شردند البتره
شایای ذکر است که مبنای ترسیم مد مفهدمی و ماتریس اولیه نرهگانره برر پایره
دیات و تفاسیر قردنی و پیشمطالعه محققای بدده است
کلمات کلیدی :علم هندسه قردی کریم علم تدحیدی علم مادی
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ضرورت توسعه مفهوم پیوستنگاری فرهنگی در مراکز رشد،
با رویکرد به مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی
ایمان مباشرپور ،منصور رضوی ،علی صداقت آهنگری حسین زاده ،محمد فرویزی ،هودسا
مجیدیان ،لیال نیکزاد ،فاطمه سادات ترک نیک و محمد

ذاکری1

تدجه ناردی به شاخصهای فرهنوی در برنامه تدسعه کشردرهای اسرالمی در
بلندمدت مدجب بروز پیامدهای منفی و بحرایهای سیاسی فرهنوی و اقتصرادی
شده است در این مقاله تال

شده است تا شراخصهرای پیدسرت فرهنوری برا

تورکغ بر واحد مرکغ رشد پ وهشواه مداد و انریی تعریف شدد انجاه این تحقیق
مبتنی بر پرسشوری از اعضای فعرا در مرکرغ رشرد اعضرای هیرات علوری و
مطالعات اسنادی مرکغ رشد پ وهشواه مداد و انریی بدده است نتیجهی حاصرل
معطد

به معرفی شاخصهای عولی و واقعی پیدسرت فرهنوری در مرکرغ رشرد

پ وهشواه مداد و انریی

در جامعه ایرانی -اسالمی میباشد.

کلمات کلیدی :پیدست فرهنوی مرکغ رشد پ وهشواه مداد و انریی

 1اعضای هیات علمی پژوهشکده سرامیک ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج ،البرز
a.sedaghat@merc.ac.ir
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ویژگیها و چالشهای ایجاد یک شبکه اجتماعی بومی ـ اسالمی فراگیر
هادی

رزمجوئی1

در این مقاله به بیای وی گیها و الغامات یک شباه اجتواعی بدمی ر اسرالمی
فراگیر در شرایط فعلی جوهدری اسالمی ایرای برا نوراه بره افرق دینرده فضرای
مجازی پرداخته شده اسرت ابتردا ضررورت وجردد شرباه اجتوراعی و برنامره
پیاهرسای به طدرکلی و شباه اجتواعی بدمی ر اسالمی به طدر خاص تبیین شرده
است سپس وی گیهای دی از چهار حیث پایهای فراگیر محبدبیت بدمی برددی
و اسالمی بددی معرفی و اشااالت دی ذکر میگردد قبل از معرفری وی گریهرا و
اشااالت در هر یک از وجده چهارگانه معنای مدرد نظر دیهرا تبیرین مریشردد
سرانجاه رفیت سنجی ایجاد چنین شباه اجتواعی در کشدر بیای میشدد
کلمات کلیدی :شباه ملی اطالعات شباه اجتواعی بدمی ر اسالمی برنامره
پیاهرسای کاربر محبدبیت اعتواد

 .1کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه اصفهان.
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سهم مطالعات فلسفه علوم انسانی در فهم مناسبات فرهنگ و تکنولوژی
مالک شجاعی

جشوقانی1

فلسفههای معاصر علده انسانی رر اجتواعی در دو شراخه کرالی فلسرفههرای
علده انسانیِ تحلیلی و قارهای قابل فهم هستند پرسشهای محدری فلسفه علرده
انسانی تحلیلی به طدر عورده نرا ر بره مناسربات علرده طبیعری و اجتوراعی و
دشداریهای ناشی از مطالعه جامعه انسرانی بره مثابره مدضردع پر وهش علوری
میپردازند این پرسشها ریشه در تجربه زیسرته علرم (بره مفهرده  )Scienceدر
مرب دارند هوننرین خاسرتواهی در مجرادالت نظرری نرا ر قرری هفردهم و
هجدهم و دو سنت فلسفی عقلگرایی (دکارت و اتبراع وی ) و تجربره گرایری
(الک بارکلی و هیده) و پدزیتدیسم دارند
رویارد قاره ای به فلسفه علده انسانی که از دی به فلسرفه علرده انسرانی ررر
اجتواعی ِ«پُست رر پدزیتیدیستی» تعبیر میشدد در نیوره دوه قرری بیسرتم و در
بافت فرهنوی رر فاریای طرح شد که در دی خبری از مرجعیرت علریاالطرالق
علم تجربی جدید نبدد و تحردالت پسرت ررر پدزیتیدیسرتی در فلسرفه و علرده
انسررانی برره طرردر عوررده مطالعررات علررم از ابطررا گرایرری تررا رویاردهررای
جامعه شناختی تراریخی فرهنوری و فونیسرتی بره علرم اقتردار پیشرین گفتورای
پدزیتیدیستی در علمشناسی را به چالش کشیده است
این مقاله با اتاا به فلسفه علده انسانی معاصر (سهگانه دیلترای هابرمرا

و

فدکد) درصدد طرح و تدضیح این ادعاست که چدی علم جدید نرا ر بره تجربره
زیسته مرب جدید است به طدر عوده متناسب و در تالئرم برا جامعره مربری
(بخدانید

دیرویکیجcage

 Ironوبری) تادین تدسعه فهم و نقد شده است طبرق

این تحلیل الودهای سهگانه فلسفه علرده انسرانی در هورین بافرت فرهنوری ررر
تانیای قابل فهم است الودهای پدزیتیدیستی درصدد «تبیین قاندنوند» و به یک
 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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معنا تأسیس و تقدیم جامعه جدید مربی با محدریت علم و تاندلدیی برخاسرته
از علم جدید است الودهای هرمندتیای درصدد «فهرم مقاصرد و معرانی» ایرن
جامعه جدید مربی و عقالنیت تانیای حاکم برر دی اسرت و الودهرای انتقرادی
درصدد «دسیبشناسی نقد و حتری گرذار» از ایرن وضرع انتدلدییرک عقالنیرت
تانیای پیشدمده در مرب است
کلوات کلیدی :فلسفه علده انسانی فلسفه تاندلدیی تجربه مدرنیته تجربره
زیسته
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سنجش و بررسی میزان وابستگی به تلفن همراه دیجیتال در میان دانشجویان
پروانه
مهدی
تهمینه

پ وهش حاضر مطالعهای است که با هرد

بیاتی1

نصیری2

شاوردی3

بررسری میرغای اسرتفاده از تلفرن

هوراه دیجیتا تدسط دانشجدیای مقطع کارشناسی دانشواههای پیاهندر تهررای و
عالمه طباطبایی انجاه شده است در این بررسی از رو

پیوایشی اسرتفاده شرده

است جامعه نودنه شامل  334دانشجدی شامل به تحصیل در مقطع کارشناسی
در دانشواههای پیاهندر تهرای و عالمه طباطبایی در رشته علرده اجتوراعی بردده
است که با استفاده از رو

نودنهگیری کدکرای تعیین و به صدرت تصادفی ساده

انتخاب شده اند ابغار جوع دوری اطالعات شامل پرسشنامه استاندارد ر محقرق
ساخته بدده است در این بررسی از درصد میرانوین  X2بررای انجراه محاسربات
دماری استفاده شده است نتایج به دست دمده بیانور این است کره  01.1درصرد
دانشجدیای معودالً بدوی هینودنه دلیلی تلفن هوراه خردد را از کیرف یرا جیرب
خدد بیروی میدورند  04.4درصد دانشجدیای به هنواه انجاه امدر درسی خدد از
تلفن هوراه خدد هوغمای استفاده مریکننرد در بررسریهرای بره عورل دمرده در
خصدص مدت زمای استفاده از تلفن هوراه و میغای وابستوی به این وسیله نتایج
نشای داده است که رابطه میای این دو متغیر با بیش از  31درصد اطوینای تایید شده
است یافتهها نیغ بیانور این است که  10.4درصد پاسخودیانی که بریش از  54مراه
از زمای استفاده از دنها از تلفن هوراه میگذرد به این وسیله وابسته شدهاند
کلمات کلیدی :تلفن هوراه دیجیتا دانشجدیای مدبایل
 .1دکترای جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،پژوهشگر آزاد
PARVANEH_BAYATY84@YAHOO.COM
 .2دکترای جامعهشناسی گرایش توسعه ،دانشگاه باقر العلوم MAHDINASIRI1@YAHOO.COM
 .3دکترای جامعه شناسی از دانشگاه جواهرلعل نهرو و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی T.SHAVERDI@YAHOO.COM
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روشهای موثر بر همگرایی میان
صدا و سیما و فضای مجازی در حوزه تولید محتوا
موسوی1

سید حسین
سید علیمحمد
حسن

رضوی2

عابدینی3

یاپارچوی و ادماه رسرانههرای سرنتی و تحردالت و تغییررات فنراوریهرا و
رسانههای جدید باعث هوورایی رسانهای شده است .هوورایی یای از مهمترین
و در عینحا بحث برانویغترین مفاهیوی است که در دو دهه گذشته در حدزه
صنعت رسانه مطرح شده است؛ بهطدری که برخی از نظریهپردازای در اوایل قری
بیست و یام از هوورایی با عندای انقالب دوه صنعتی یاد میکنند بنابراین این
پدیده فرایندی مداوه و در حا پیشرفت است که توامی حدزههرای مربردی برا
رسانه؛ از جوله فناوری صنایع محتدا و مخاطب را شرامل مریشردد برا چنرین
ضرورتی این پ وهش به دنبا رو های مؤثر بر هوورایی میای صردا و سریوا و
فضای مجازی در حدزه تدلید محتدا است این تحقیق با رویاررد کیفری و رو
مصاحبه عویق با  53نفر از کارشناسای مرتبط با حدزه تحقیق انجاه شرده اسرت
دادههای تحقیق پس از گرددوری کدگذاری و مقدلهبندی شدهاند در نهایرت در
پاس به پرسش اصلی پ وهش از رو های مؤثر بر هوورایی میای صدا و سیوا
و فضای مجازی در حدزه تدلیرد محتردا مریتردای بره دمردز
مخاطب تغییر کارکردهای رسانه حذ

سرداد رسرانهای

پارازیتها اسرتفاده متفراوت از هرر دو

فضای رسانهای تعامل با مخاطب تغییر استرات یها تغییر سیاستها و
کرد
کلمات کلیدی :هوورایی رسانهای فضای مجازی محتدا
 .1کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی.
 .2دکترای جامعه شناسی.
 .3دکترای سیاستگراری عمومی.

اشاره
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رسانهها و امور اعتباری
(مرگ رسانهها در پرتوی تکثر آنها)
اردشیر

محمودی1

اگر بخداهیم بین رسانهها و امدر اعتباری و حقیقی ارتبای برقرارکنیم میتدای
گفت که رسانهها یا «در خدمت امدر اعتباریاند» و یا «در حا ساختن دنهاینرد»
به بیای دیور رسانهها یا در خدمت اقتصراد و رونرق دی و یرا بره واسرطه وجره
تاندلدییشای در حا ایجاد امدر اعتباریند و این و یفه اخیر را با تصدیرسرازی
حسی و خیالی انجاه میدهند در این مرحله رسانهها بره تدلیرد تفارر تخیرل و
شخصیتسازی میپردازند رسانهها به دلیل ماهیت تصدیرسرازیشرای برا مرتبره
اهری و مشهدد عالم در ارتباطند و رویارد مرایی بیشرتر دنهرا گرذر از مرتبره
اهر (ماهیت) به باطن (وجدد) نیست بلاه هد شای گرذر از امرر ناپایردار بره
امدر ناپایدار بعدی است در این صدرت رسانهها به طدر ماررر و متاثرر ذهرن
مخاطبای را با امدر اعتباری سرگره میکنند نتیجه ایرن وضرعیت دو امرر اسرت:
ابتدا دور شدی ذهنهرا از «امردر براطنی و تفارر وجرددی و معنردی»؛ دوه «بری
اعتباری و مرگ رسانهها به دلیل کثرت دنها» این مقاله ضون بحث دربراره امردر
اعتباری و حقیقی به ماهیت و وجدد اهر و باطن نقش رسانهها در تدلید امدر
اعتباری تاثیر دنها بر ذهنها و نیغ مرگ رسانه (بیاعتباری دنهرا) برر اثرر کثررت
تدلید امدر اعتباری میپردازد
کلوات کلیدی :رسانه وجدد و ماهیت اهر و باطن امدر اعتباری و حقیقی
مرگ رسانه

 1دانشجوی دکتری فلسفه دین ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ،مرکز الیگودرز
Ardeshir_mahmoodi@yahoo.com
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راهکارهای آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی
غالمرضا

محمدی1

فرهنگ جامعه بسترهای الزه برای دستیابی به پیشررفت اقتصرادی را فرراهم
میکند تواه عناصر و عدامل اقتصادی؛ مانند بهرهوری نیروی کار افغایش تدلید
ایجاد اشتغا حوایت از تدلید داخلی افغایش پس انداز سرمایهگذاری مدیریت
بره باورهرا و نورر هرای مررده در

صادرات و واردات خریدکاالی ایرانی و

جامعه بستوی دارد؛ به عبارت دیور به فرهنگ وابستهاند چردی رفترار اقتصرادی
مرده بر اسا

فرهنگ شال میگیرد اگر فرهنگ اقتصرادی جامعره رشرد کنرد؛

زمینه پیشرفت اقتصادی فراهم میشدد دمدز

یک نهراد فرهنوری ر

و پرور

تربیتی است که تأثیر زیادی در تدسعه اقتصادی و اجتواعی کشدر دارد؛ این نهراد
فرهنوی میتداند با فرهنگسازی زمینه حوایت از تدلید کاالهای داخلی و ایجاد
اشتغا را فراهم کند
مدضدع این مقاله راهاارهای دمدز
است هد

و پرور

در تحقرق اقتصراد مقراومتی

معرفی و شناسایی رفیتها و تدانوندیهای دمدز

و پرور

در

فرهنگ سازی است
رو

تحقیق ،به شیده تدصیفی است

نتایج تحقیق نشای میدهد که دمدز

و پرور

میتدانرد برا رشرد فرهنرگ

اقتصادی اجرای سند تحد بنیادین مدیریت بهینه بر صندوق ذخیره فرهنویرای
افغایش میغای باسدادی رشد بهرهوری منابع انسانی تقدیرت دمدزشرهای فنری و
حرفهای مطالعات دینده پ وهی اصالح الودی مصر

و

زمینه تحقق اقتصراد

مقاومتی را فراهم کند بنابراین در پایای راهاارهایی پیشنهاد شده است
کلوات کلیدی :دمدز

و پرور

فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

 . 1رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ،اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
mohammadi.g760@gmail.com
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راهبردهای نظری آینده تکنولوژی در معماری ،با هویت ایرانی ـ اسالمی
سارایامی1

مهدی حمزه

نژاد2

ورود فناوریهای جدید به ایرای و تقابل هنر و معواری با نوددهای تانیاری
باعث به وجدد دمدی اشااالتی؛ مانند نبرددی زبرای مناسرب بررای بیرای هدیرت
فرهنگ و تودی چندین هغار ساله ما شده است
با تدجه به این اشاا پرسرش اصرلی پر وهش دی اسرت کره دیرا مریتردای
شاخصها و معیارهایی را برای استفاده از فنراوریهرای جدیرد دربراره دفررینش
فضایی معواری با هد

حفظ هدیت ایرانی ــ اسالمی مطرح کررد؟ و هوننرین

میتدای برنامهای جامع برای  04سا دینده برای رسیدی به شرایط مطلدب هنر و
معواری با تایه بر علم و تاندلدی بدمی پیشبینی و تهیه کرد؟
در این پ وهش عرصههای مختلف فناوری در زمینره معوراری و عوررای برا
تدجه به معیارها و شاخصهای ذکر شده تدسط فن مایس( :تجلیل تانیک فرن
مهار شده الود گذاری بصری پنهایکاری و تانیک متداو ) به رو

تحلیلی از

طریق اسناد ماتدب و مطالعات کتابخانهای طبقهبندی شده است این معیارها در
بناهای شاخص سره دورهی پهلردی او پهلردی دوه و دورای بعرد از انقرالب
اسالمی بررسی شده است با وجدد مشاالت عوده و هوننین پیشررفتهرای
حاصل از این سه دوره برنامهای برای پیشرفت علم و تاندلدیی بدمی و استفاده
از دی با تدجه به فرهنگ ایرانی رر اسالمی تهیه شده است
با تدجه به بررسی بناهای شاخص دورای پهلدی او بر اسا

معیارهای فرن

مایس در این دوره به دلیل پنهای سازی سرازه و هوننرین نورایش دی از طریرق
پدستهی ن دکالسیای «پنهایکاری» محسدب میشدد دورای پهلدی دوه؛ دورهی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسالمی ،دانشگاه امام رضا مشهد.
 .2استادیار دانشگاه علم و صنعت.

534

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری



بازگشت به مفاهیم انتغاعی ایرانی است و به گدنهای تشریفاتی نوایش داده شده
است و تانیک دی با مصالح جدید ساختوانی (بتن) مهار شرده اسرت (فرن مهرار
شده) در دورای بعد از انقالب اسالمی با تدجه بره شررایط نرامطلدب اقتصرادی
ناشی از جنگ تحویلی معواری به سدی اقتصادی شدی رفت ولی با تدجره بره
اهدا

نظاه جوهدری اسالمی بناهایی شاخص برای پیشرفت علرم و تاندلردیی

داخلی (تجلیل تانیک) به جهانیای بدوی تدجه به فرهنگ ایرانی ــ اسالمی رشرد
یافت
با تدجه به مشاالت بررسی شده در این سره دوره تقدیرت زیرسراختهرا و
رفیتهای علوی و فرهنوی کشردر ارتقرای سرطح نرددوری و تشردیق دانرش
پ وهای به فندفرینی و تدلید علم یاپرارچوی برین سرازمانهای دولتری و مراکرغ
علوی پ وهشی و هوننین ارتبای بیشتر با سایر کشدرهای پیشرفته و صرنعتی در
جهت بهرهبردی از دمدز ها و مهارتهای دنای در حدزه علم و تاندلردیی و
میتدای در مسیر کیفیت بهتر دینده معوراری برا هدیرت ایرانری ـــ اسرالمی قرده
برداشت
کلمات کلیدی :تاندلدیی علم و فناوری دینده تاندلدیی معواری
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دین و فناوری ،دوگانهی آشتیپذیر
حسین

بر اسا

تفاوت دیدگاهها اختال

لطیفی1

تعراریف و پریشفررضهرا نسربتهرای

متعددی میای دین و فناوری قابل تصدر است برخی از این نسبتها در حقیقت
بیانور نسبت میای محصدالت فناوری و عرصه های اجتوراعی یرا مناسرای دیرن
هستند پ وهش پیش رو تال

میکند با کاو

در الیههای بنیادین هرر کرداه از

دو مفهده و پدیدهی دین و فناوری دو گدنه مداجهرهی انسرای برا هسرتی را بره
تصدیر باشند در گدنه ی او (فناوری) انسای نسبت به خدد به مثابهی فاعرل و
کنتر کننده دگاهی دارد و با مجودع هستی خارج از خدیش به مثابرهی طبیعرت
نادای فرودست و قابلکنتر مداجه میشدد در گدنهی دوه (دین) انسای نسربت
به خدد به مثابهی مخلدقی مدرد تدبیر دگاهی دارد و با مجودع هسرتی خرارج از
خدیش به مثابهی مخلدقی مدرد تدبیر پروردگار دانا و کنتر کننده مداجه میشدد
در نهایت مشخص می گردد که دین تدحیدی اساله با ایجاد تعاد میرای ایرن دو
تجربه هر دو گدنهی مداجههی انسای با عالم خارج را در جایواه درست خدیش
تعریف کرده و به رسویت میشناسد
کلمات کلیدی :دین فناوری اساله فلسفهی فناوری تجربهی دینی

 .1دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران ،پردیس فارابی.
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داللتهای نظریه کنشگر شبکه در سیاستگذاری فرهنگی:
تعامل تکنولوژی و انسان ،در سیاستگذاری
محمد رضا

انواری1

نظریههای فرهنوی نقش بسغایی در فردیند سیاسرتگرذاری فرهنوری دارنرد
یای از نظریه های متأخر کره خاسرتواه فرانسردی دارد؛ نظریره کرنشگرر شرباه
بروندالتدر است ایرن نظریره برا رد دوگانرهی (عاملیرت -سراختار) شرباهای از
کنشگرای ناهوجنس را مطرح میکند و به عاملیت انسای طبیعرت و تاندلردیی
در کنار هم معتقد است ساختار مقاله از دو بخش اصلی تشایل شده است :ابتدا
به مرور اجوالی مفاهیم و اصد مهم نظریه میپردازد و در قسوت دوه با استفاده
از رو

«داللتپ وهی» و رویارد «برایشی» و با مراجعه به دثار ماتردب دربراره

این نظریه داللتهایی که این نظریه در سیاستگذاری دارد استخراج شده است
یافتههای تحقیق نشای میدهرد ایرن نظریره برا رد ذاتگرایری و ابغارگرایری بره
تاندلدیی از عاملیت تاندلدیی «بههوراه» انسای دفراع مریکنرد و معتقرد اسرت
«اتدریته» در دست هیچ کرداه (انسرای و تاندلردیی) نیسرت ناگهرای هردری و
میرخطی بددی نظاه خطمشی تدجه به سیاستهای متاثرر بره جرای تورکرغ برر
سیاست واحد جایوغینی شباه کنشگرای ناهوجنس به جای کنشگر انسرانی و
ارزیابی مستور سیاستها به دلیل ترجوه و پیدند دائوی شباههرا بره یاردیور از
داللتهای دیور این نظریه در سیاستگذاری است
کلمات کلیدی :کنشگر شباه التدر سیاستگرذاری فرهنوری تاندلردیی
انسای

 .1دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع) و عضو گروه تربیتی ا اجتماعی
پژوهشکده باقرالعلوم(ع).
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تجربه شرکت در نماز جماعت دانشگاه،
در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
معصومه

اکبری1

فاطمه پاشایی
لیال

ثابت2

طاهری3

فاطمه رجایی
امیرحسین

پور4

مشتاقی5

اصل اقامه نواز در توامی مذاهب اسالمی جغو واجبات دین است فضریلت
اقامه نواز در او وقت بر هیناس پدشیده نیست شرکت در نوراز جواعرت در
میای دانشجدیای که نسل دیندهی کار (در کشدر) را تشایل خداهنرد داد اهویرت
بسیاری دارد این مطالعه با هد

بررسی «تجربه شررکت در نوراز جواعرت در

دانشواه و در میای دانشجدیای دانشواه علده پغشای قم» تدوین شده است
رو

کار:

پ وهش حاضرر مطالعرهای کیفری از نردع تحلیرل محتردای کیفری مریباشرد
شرکتکنندگای شامل  35نفر از دانشجدیای دانشواه علده پغشای بددند کسرانی
که تجربه شرکت در نواز جواعت دانشواه را داشتند و کسانی که تجربه شررکت
در نواز جواعت را نداشتند و عالقوند بره شررکت در مطالعره بددنرد بره رو
هدفوند انتخاب شدند رو

جوعدوری دادهها مصراحبه بردد و رو

تحلیل دادهها با دنالیغ محتدای کیفی و به رو

تجغیره و

قراردادی انجاه شد مدثق برددی

 . 1دکتری پرستاری ،استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،مرکز مراقبت معنوی ،دانشکده پرستاری و
مامایی قم ،قم ،ایران.
 .2نویسنده مسئول  :دکتری پرستاری ،استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،دانشکده پرستاری و مامایی
قم ،ایران.pashaii1392@gmail.com .
 . 3دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ،عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و
مامایی قم ،ایران.
 .4دانشجوی رشته اتاق عمل  ،دانشکده پیرا پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،ایران.
 .5دانشجوی رشته پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،ایران.
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دادهها با مدطهور شدی محقق در دادهها چک لیست هوتایرای و محققرین انجراه
شد
یافتهها:
از مصاحبههای انجاه شده شرکتکنندگای در مطالعره فردق  534کرد و سره
طبقه اصلی با گرایش بره رشرد معنردی ماانیسرم رفرع ترنش و محریط مشردق
استخراج شدند
نتیجهگیری:
با تقدیت عدامل تسهیلکننده برای نواز؛ هوندی :برنامهریغی برای کال های
تدجیهی خددسازی و تهذیب نفس برنامههای تشدیق ترویج و فرهنگسرازی
به سوت نواز باارگیری اشخاص و محیط مدثر و مثبرت مریتردای بره تدسرعه
فرهنگ نواز در دانشادههای علده پغشای پرداخت
کلمات کلیدی :نواز رشد معندی عدامل تسهیلکننده نواز
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تأملی درباره مبانیِ نظری ،الزامات و دکترینِ توسعة فناوری اطالعات و
ارتباطات و زیرساختِ فضای مجازی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی
عزیز نجف پور

آقابیگلو1

فناوری در حالی که با عناصرر اجتوراعی رابطرهای دوسردیه دارد دارای ذات
ارزشی است و طبعاً دارای فرهنگ و ارزشهای خاستواه اجتواعی خدد میباشد
بنابراین در انتقا فناوری باید به مالحظرات فرهنوری و اجتوراعی تدجره کررد
نظریه سیستوهای اجتواعی ر تانیای و نظریه انتقادی فناوری چارچدب مناسبی
برای مداجهره روشروند برا فنراوریهرای میربردمی اسرت فنراوری اطالعرات و
ارتباطات از حیث فناورانه دارای روح فرهنوی است لرذا بررای تدسرعه دی در
ایرای باید از نواه سطحی و میرسیستوی به فاوا دوری کرد و تدسعه فاوا را مقید
به ارتبای منسجم دی برا عناصرر اجتوراعی کررد خالقیرت و نرددوری در تدلیرد
فناوریهای جدید اماانی است که در تبعیت از رویارد انتقادی فنراوری بدجردد
میدید و این مدارد به ندعی دکترین مداجهه اسالمی ر ایرانی برا فراوا مریباشرد
اصالح ساختار و ایف و اقدامات وزارت ارتباطات هم نتیجه طبیعی این نواه و
دکترین به فاوا میباشد هد

از این مقاله معرفری چرارچدب نظرری و دکتررین

تدسعه روشوند فاوا و زیرساخت فضای مجازی بر اسا

مالحظات فرهنوری و

اجتواعی است
کلمات کلیدی :فناوری فاوا زیرساخت فضای مجازی سیستوهای اجتواعی
و تانیای نظریه انتقادی دکترین

 .1دانشجوی دکتری ،فلسفه علم و فناوری ،دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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مفهوم شناسی فرهنگی ـ ارتباطی پاالیش فضای مجازی
محمدصادق

نصراللهی1

مروری بر ادبیات علوی پاالیش (یا به تعبیر بهتر فیلترینرگ فضرای مجرازی)
ملبۀ انحصاری ادبیات مهندسی و فنی مفلت جردی ورود ادبیرات علوری علرده
انسانی به وی ه ادبیات فرهنگ و ارتباطات را نشای میدهد این مقاله بر دی است
که ابتدا به واکاوی مفهدمی پاالیش فضای مجرازی از دیردگاه رشرتۀ فرهنرگ و
ارتباطات بپردازد پرسش اصلی دی اسرت کره :از دیردگاه فرهنرگ و ارتباطرات
پاالیش فضای مجازی چیست و چه مختصات مفهدمیای دارد؟ وایگای مشابه به
«پاالیش» در فرهنگ و ارتباطات چیست؟ دیا میتدای تعریفی فرهنوی ر ارتبراطی
از پاالیش فضای مجازی مطرح کرد؟
این مقاله با رویارد تدصیفی ر تحلیلی ضون مفهده شناسری مردجغ فرهنرگ
ارتباطات و پاالیش فنی فضرای مجرازی ابتردا از دیردگاه فرهنوری پراالیش را
بررسرری و پررس از دی از نظررر ارتبرراطی بررا طرررح دو کلیررد وای «اخررتال » و
«دروازهبانی پیاه» ارتبای پاالیش را با دنها مشخص میکند دننه در نتیجه گیرری
این مقاله مطرح شده است تعریف فرهنوی ر ارتباطی مخترار از پراالیش فضرای
مجازی است« :جلدگیری از ارتباطات فضای مجازی تدسط مقاه صرالحیتدار از
طریق ایجاد اختال در عناصر ارتباطی با در نظر گرفتن رفیرتهرای سرلبی ر
ایجابی فرهنرگ بردمی در جهرت تضرعیف الوردی بینشری گرایشری کنشری و
ماحصل کنشی مخالف و رقیب و بسترسازی جهت پذیرفتن الودی بدمی »
کلمات کلیادی :پراالیش فیلترینرگ فضرای مجرازی اینترنرت فرهنرگ و
ارتباطات فرهنگ ارتباطات

 .1دکتری معارف اسالمی دانشگاه امام صادق(ع).
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بررسی رابطه بین شبکههای اجتماعی و روابط خانوادگی
در بین دانشجویان در سال 7934
افسانه

توسلی1

سیده فاطمه

میزبان2

زمینه :با تدجه به افغایش روزافغوی استفاده از شباههای اجتواعی و تأثیر هوه
جانبه دیها بر ابعاد زندگی افراد پ وهش حاضر به بررسی رابطه بین شرباههرای
اجتواعی و روابط خاندادگی در بین دانشجدیای میپردازد
رو  :در این پ وهش از رو

تحقیرق تدصریفی و پیوایشری بررای بررسری

استفاده شده است که بدین منظدر  354نفر از دانشجدیای دانشواه الغهررا ( )
به رو

نودنهگیری تصادفی انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشرنامه محقرق

ساخته برای سنجش میغای استفاده از شباههای اجتوراعی و ترأثیر دی برر روابرط
خاندادگی در بین دانشجدیای با استفاده از نرره افرغار  SPSSارزیرابی و تجغیره و
تحلیل شدند
یافتهها :نتایج بدست دمده از دادههای تحقیق نشرای مریدهرد کره متغیرهرای
شباههای اجتواعی رابطه دماری معنیدار و در بیشتر متغیرها معادسی با روابرط
خاندادگی دارند بدین صدرت که با افرغایش اسرتفاده از شرباههرای اجتوراعی
ارز ها اعتقادات و انسجاه خاندادگی کوتر میشدد
نتیجهگیری :یافته های این پ وهش شداهدی در تایید رابطره برین شرباههرای
اجتواعی و روابط خاندادگی فراهم مینواید نتایج حاصل از یافتهها نشای میدهد
که استفاده نامناسب از شباههای اجتواعی میتداند خطر و تهدیدی برای روابرط
خاندادگی افراد باشد
کلمات کلیدی :شباههای اجتواعی روابط خاندادگی دانشجدیای

 .1دانشیار دانشگاه الزهرا (س) ،گروه مطالعات زنان.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان ،دانشگاه الزهرا(س).
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رابطه احساس تنهایی خودکارامدی تحصیلی با اعتیاد به اینترنت
مسعود

فاضلیراد1

امروزه در دنیا اعتیاد به اینترنت و میغای استفاده از دی در بین جدامع بشرری
در حا افغایش است و به صدرت ابغار زندگی روزانه تبدیل شده اسرت برخری
از مشاهدههای پ وهشی نشای میدهد که استفاده زیاد از اینترنت پیامدهای منفری
و مثبت به هوراه دارد بر این اسا
 5943نشای داد که بین احسا

نتایج پ وهش مشرای و برجعلری در سرا
تنهایی و میغای استفاده از اینترنت رابطه وجردد

دارد یای از عدامل منفی استفاده از اینترنرت خددکارامردی تحصریلی عولاررد
ضعیف درسی صدمه زدی به پیشرفت تاالیف رشدی روانی و اجتواعی کاهش
عولارد شغلی و روابط اجتواعی است
اعتیاد؛ یعنی یک عادت به اجبار تبدیل شدد اعتیادهرای رفتراری را نبایرد بره
دلیل نبددی ماده مدرد استفاده نادیده گرفت
مطالعات اخیر در خصدص علل اعتیاد به اینترنت به طدر عوده برر روی سره
دسته از عدامل تأکید دارد که عبارتند از :عدامل فردی؛ مانند (خدداتاایی ضعیف
وی گیهای درویگرایی رفتارهای مریغی توایالت دنی و نقص در مهارتهرای
ارتباطی) عدامل اجتواعی؛ مانند (حوایرت ضرعیف خرانداده از اعضرای خردد و
عدامل روانشناختی اجتواعی که از ارتبای ضعیف بین افراد خرانداده برا یاردیور
ناشی میشدد) و عدامل مربردی بره اینترنرت؛ ماننرد (اسرتفاده طردالنی مردت از
اینترنت دستیابی سریع و دسای به دی و داشتن مهرارت زیراد در اسرتفاده از دی)
بنابراین عدامل ذکر شده در اعتیاد به اینترنت تاثیر دارند ()50
خددکارامدی تحصیلی به طدر خاص به قضاوت فررد راجرع بره تدانراییا
برای سازمای و انجاه انداع تاالیف دمدزشی طرح شده گفته میشدد افرراد برا
خددکارامدی تحصیلی باال در مقایسه با دانشرجدیای برا خددکارامردی تحصریلی
 .1استاد دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر گرگان.
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پایینتر اطوینای بیشتری دارند که بتدانند تاالیف دمدز
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انجراه دهنرد سرطدح

باالی خددکارامدی تحصیلی به میانوین نورات باالتر و پایرداری بررای تاویرل
تاالیف منجر میشدد ()54
پ وهش حاضر کدششی است در پاس به این پرسش که دیا بین شیدع اعتیراد
به اینترنت احسا

تنهایی و خددکارامدی در دانشجدیای رابطهای وجدد دارد؟

روش اجرا:
این مطالعهی هوبستوی بر روی ۷۶۶۶نفر از دانشجدیای دانشاده علده انسانی
دانشواه دزاد اسالمی واحد گرگای در سا تحصیلی  ۰۷۹3-۰۷۹9انجاه گرفرت
حجم این نودنه با استفاده از جدو تعیین اندازهی نودنهی کرجسری و مدرگرای
( ۴۶۶ )5344نفر تعیین شد برای انتخاب نودنههرا از میرای جامعره دمراری از
رو

نودنهگیری تصادفی استفاده شد

تعاریف مفهومی:
اعتیاد به اینترنت :اعتیاد اینترنتی بره گسرتره وسریعی از مشراالت رفتراری و
کنتر انویغه استفاده از اینترنت اشاره دارد اعتیاد اینترنتی بره عنردای یرک رفترار
وسداسی؛ یا درزوی برقراری پیدند؛ یا شاید حتری نورددی از انتقرا ؛ یرا بازتراب
روابط وی ه و یا رفع نیاز قلوداد میشدد ()59
احسا

تنهایی :زمانی است که میای روابط بین فردی مطلدب و روابطری کره

فرد در حا حاضر دارد شاا

وجدد داشته باشد ()51

خددکارامدی تحصیلی :خددکارامدی تحصریلی بره قضراوت فررد راجرع بره
تداناییا

برای سازمای و انجاه انداع تاالیف دمدزشی طرح شده گفته میشدد
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جنبشهای دینی و فناوری رسانه از دیدگاه جیمز بکفورد
(نقد و بررسی نظریه جیمز بکفورد درباره جنبشهای دینی و فناوری رسانه ،در ایجاد
جنجالهای اجتماعی)
محمدحسین

کیانی1

جنبش های ندپدید دینی به انداعی از گروه ها اطالق می شدد که بعد از دهه ی
 5344مرریالدی مبتنرری بررر قرائررت اومانیترره سررادالریته و عقالنیررت ابررغاری از
دمدزههای دینی بددند این جنبشها ادعای ایده جدید و دسرانی در بره سرعادت
رساندی انسای معاصر داشتند فعالیتهای گدناگدی این جنبشها منجرر بره ارائره
نظرها و داوری های متفاوتی از سدی صراحب نظررای شرد از ایرن میرای جیورغ
بکفدرد معتقد است که :مدج انتقاد به عولارد مخرب جنبشها ماهیت رسانهای
دارد و منطبق بر واقعیت بیرونی نیست
نوارنده در این مقاله می کدشد تا پس از طرح اجوالی دیدگاه جیوغ بک فدرد
نشای دهد که اوالً دروی مایه این دیدگاه منطبق برر چهرار وجره عقلری در مردرد
فناوری رسانه و بازتابهای خبری است این تحلیلِ مبنرایی نیرغ در مقراه داوری
دیدگاه بک فدرد ضرروری بره نظرر مری رسرد؛ بره عبرارت دیورر احتورا هرای
چهارگانه ای با فرض حدادث اجتوراعی جنربش هرا و بازتراب رسرانه ای دی هرا
قابل تصدر است؛ شامل :رخداد اجتواعی خنثی و بازتاب رسانه ای خنثی رخرداد
اجتواعی خنثی و بازتاب رسانهای جنجا برانویرغ؛ رخرداد اجتوراعی جنجرالی و
بازتاب رسانه ای جنجا برانویغ رخرداد اجتوراعی جنجرالی و بازتراب رسرانهای
خنثی ثانیاً عولارد برخی از جنبش های دینی به واقع جنجا برانویغ و پرهیراهد
بدده است مداردی نظیر خددکشی و قتل فریب کاری و سدءاستفاده مالی ایجراد
شاا

اجتواعی و تخریب خانداده تبعین و سدءاستفاده جنسری مخالفرت برا

رسده و قدانین اجتواعی و در واقع فرارغ از هیراهدی خبرری و جنجرا هرای
رسانهای هوداره میتدای به نودنههای واقعی از فعالیتهرای ناهنجرار جنربشهرا
 1دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم
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اشرراره کرررد؛ فعالیررتهررای خررال

عررر

343

و رسرردمی کرره املررب بررا مرردجی از

حساسیتهای اجتواعی مداجه میشدد هر چند که باید تدجه داشت هر مصداقی
از دیها مدردی خطرناک منحر

و دسیبزا نیست

کلمااات کلیاادی :جنرربشهررای ندپدیررد دینرری رسررانههررای اجتورراعی
جنجا برانویغی اتهاههای وارده داوری خردمندانه
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جذابیت در قاب سینما؛
پژوهشی در امکان سینمای دینی با تاکید بر فلسفه اسالمی
حوریه
سیدمحمدحسین

بزرگ1

هاشمیان2

عالم سینوا در عصر حاضر به عالوی با ابعاد پینیده تاندلدییک تبدیل شرده
است که روز به روز جذابیت و افسدنوری بیشتری برای مخاطبای عصر مدرنیتره
ایجاد میکند این جاذبه و اقبا روزافغوی سینوا را به بستری مهم برای سینواگر
مسلوای تبدیل کرده است و او را با این پرسش مهم مداجره کررده اسرت کره برا
مفروض گرفتن اماای سینوای دینی سینواگر مسلوای چودنه میتداند فیلوی برا
بهرهمندی از جذابیت های اصیل ر و نه کراذب ر بیافرینرد؟ در پر وهش حاضرر
جهت پاس به پرسش مذکدر ابتدا درا و دثار اندیشوندای مسلوای دربراره فردینرد
خلق اثر هنری و ماهیت و وی گیهای هنر دینی بررسی شده است سپس شرش
مؤلفهی مهم عالم سینوا؛ شامل ارتبای ماهدی تصدیر سینوا با جهای دیدنی تدهم
واقعیت فرامت از بینظوی زمای و ماای رهایی از حصار بُعد و انردازه امارای
پدیداری جنبههای ناماشد

و شالگرفتن روایت داستانی بیای شده است و در

پایای به مس له جذابیت در سینوای دینی پرداخته شرده اسرت یافترهی پر وهش
حاکی از دی است که رسالت اصلی اثر هنری بیای محسد ِ امر معقد است و به
میغانی که هنرمند بتداند به واسطه امر محسد ِ هنری مخاطب خدد را به مراترب
باالتری از ادراک معقد برساند اثر

دارای جذابیت بیشرتری خداهرد بردد در

این جهت نظریره «سرینوای اشرراقی» سرید مرتضری دوینری تبیینری ارزشروند از
چودنوی بیای محسد

امر معقد در اثر سینوایی است

کلمات کلیدی :جذابیت سینوای اشراقی سینوای دینی فلسفه هنر اسالمی هنرر
دینی
 .1دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)Bozorgi.h14@chmail.ir .

 .2دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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جایگاه فناوری در زندگی انسان معاصر از نگاه یاسپرس
ابراهیم علی
وحیده

پور1

دهقانپور2

وی گی برجستهی فرهنگ معاصر تاندلدییای بددی دنست تاندلدیی چنرای
در بطن عصر حاضر ریشه دوانده است کره برخری دی را «عصررجندی فنراوری»
خداندهاند دنیای جدید وامدار دستاوردهای جدید تاندلدییک است برا وجردد
این ذات فناوری با خدد حاشیه های مبهم و اساسی نیغ به هوراه دارد که سایهی
دی بر تواه عرصههای زندگی انسای جدید سنوینی میکند یاسپر

برا تدصریف

دوره ی معاصر بره دورای بردبختی و فقرر انسرانیت بارهرا خطرهرای تانیرک و
ماشینیسم را گدشغد کرده است وی در مدرد ماهیت تانیرک رویاررد دوگانره
دارد گاه با پذیرفتن استقال تاندلدیی دی را در برابر ددمی گذارده و مقصدد
را از بی و بن برکندی انسانیت و به یغوا بردی ارز های سنتتیا
گاه دی را وسیلهای بهخددیخدد بیطر

میداند که مصر کنندها

مریدانرد و
جهرت دی

را ترسیم میکند بنابراین پیامدهای مثبرت و منفری دی درهرم دمیختره اسرت در
رهایی انسای از این اسارت شیدههای تانیک و اندیشههای علوی کاربرد نردارد
بلاه تفار فلسفی است که چاره جد است برای نیل بردای یراددوری مقراه بلنرد
انسانی را پیشنهاد میدهد با این بیای یاسرپر

امیردوار بره دینردهای اسرت کره

انسای در تاری جهای گغینهای را بجدید که رستواری بشر را به ارمغای دورد
کلوات کلیدی :فناوری انسای جدید دوره معاصر تاندلدیی یاسپر

 1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 2کارشناس ارشد فاسفه جامعه الزهرا
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تلقی از موقعیت پیشرفته ،در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به
اندیشههای مقام معظم رهبری (حفظه اهلل)
سید مصطفی حجتی

طارمسری1

برای ایجاد تودی جدیرد اسرالمی الزه اسرت کره حادمرت اسرالمی بتدانرد
جامعهی مدرد نظر و درمانی اساله را اجرا کند؛ حادمتی که در دی علم پیشرفت
ثروت عغت و عدالت وجدد داشته و قدرت مقابله با قدرتهرای جهرانی را دارا
باشد مقاه معظم رهبری در ترسیم مراحل پنجگانه تحقق اهدا

انقالب اسالمی

تشایل دولت اسالمی را پس از شرالگیرری انقرالب اسرالمی و تشرایل نظراه
اسالمی مهم بر شوردند تا زمینه مناسب برای تشایل جامعره اسرالمی و تحقرق
تودی جدید اسالمی فراهم شدد یای از مهوترین و ایف تعریف شده در مرحله
تشایل دولت اسالمی تعیرین الوردی صرحیح بررای پیشررفت کشردر در ابعراد
مختلف است رهبر فرزانه انقالب معتقدند که کارهای بغرگ از ایدهپردازی دمراز
میشدد بنابراین ایشای لغوه تدوین الودی بدمی برای پیشرفت کشدر را با تدجه
به تفاوتهای ماهدی الودی پیشرفت مدرد نیاز جامعره اسرالمی (کره برر مبرانی
نظری فلسفی و انسایشناختی اساله استدار است) و ایرانی (که با فارر و ابتارار
ایرانی به دست میدید) در قالب الودی بدمیِ اسرالمی ر ایرانری تبیرین کردنرد
ایشای با نفی دنبالهروی محن از کشدرهای شرقی و مربی در مقدلره پیشررفت
معتقدند مسایل مربدی به جدامع انسانی؛ هوندی قدانین علده پایه در هر کشردر
و جامعهای نتیجه واحد و مشخصی ندارد در این مقاله سعی شده است تلقری از
مدقعیت پیشرفته در الودی ایرانی ر اسالمی پیشرفت را با تدجه به اندیشه ایشرای
احصا و بررسی کرد و با رو

تدصیفی و تحلیلی به پرسشهایی درباره مدقعیت

پیشرررفته ایرررای اسررالمی پاسرر داد از جولرره تعریررف پیشرررفت و تدسررعه و

 1دانش آموخته حوزه علمیه قم ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف اسالمی،
دبیر انجمن مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف smht11014@gmail.com
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تفاوتهای پیشرفت مدرد نظر رهبر با تدسعه مربی با تدجره بره مبرانی ملرط و
ناکاردمدی الودهای تدسعه جهانی دیا تودی مربی میتداند الودی مطلدبی بررای
ما باشد؟ ضرورت ایجاد الودی جدید اسالمی ر ایرانی پیشرفت چیست؟ هرد
از ترسیم چنرین الوردیی چیسرت؟ درحرا حاضرکشردر از نظرر پیشررفت چره
جایواهی دارد و باید به چه جایواهی برسد؟ ایرن پیشررفت در چره ابعرادی رخ
خداهد داد؟
کلوات کلیدی :الودی اسالمی ایرانی پیشرفت مدقعیت پیشرفته مقراه معظرم
رهبری تودی ندین اسالمی دولت اسالمی
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تحلیل گفتمان دینی در سینمای معاصر غرب
عارفه

گودرزوند1

در دهه اخیر دین از جوله مدضدعاتی بدده که سینوا بدای پرداخته اسرت امرا
هوداره شیده فیلمسازای با شیده الهیدانای متفاوت بدده است دمدمه الهریدانرای
این است که باورهای دینی را روشن و مقبد نشای دهند این در حالی است کره
فیلمسازای مایلند باورداشتهای دینی را در مداجهه با واقعیت به تصدیر باشرند
تجربه ساخت فیلمهایی با رویارد دینی نشای میدهد که کار فیلمسرازای خیلری
مدرد رضایت الهی دانای نبدده است اگرچه از زمانی که پای دیرن بره سرینوا براز
شد فیلمسازای با احتیای بیشتری عول کردند تا رضرایت الهریدانرای را بدسرت
دورند اما هرچه به زمای متاخر نغدیک میشدیم تحلیل گفتوایها نشای میدهرد
که فیلمسازای نسل جدید راه خدد را از الهیدانای جدا کرده و به نفع انسای مدری
فیلمهایی ساختهاند که به سادالر شدی دین منتهی شده است
سینوا از یک سد میتداند تفار مخاطرب را برانویغانرد و گدنرهای از تجربره
دینی برای او فراهم دورد و از سدی دیور میتداند در تحلیل انتقادی اندیشههای
دینی نیغ مؤثر بدده و سنتهای دینی را به چالش باشاند یک فیلم میتداند یا به
مثابه داستانی ویرانور عول کند که میگدید به سنتهای دینی از ند بیندیشید یا
میتداند حتی روایت دینی دیوری شدد که واقعیت را با شیدهای تازه از ند تفسیر
کند در نتیجه دین خدد را از حصارهای مقد

بیروی کشیده و اشاا معرفرت

ندینی را برای انسای مدری تعریف و بازنوایی میکند ندیسنده در صدد دی اسرت
که با استفاده از رو

تحلیل گفتوای به تحلیل فریلمهرایی برا رویاررد دینری در

مرب در دوره معاصر بپردازد
کلوات کلیدی :تحلیل گفتوای تحلیل گفتوای دینی سینوا مسیحیت

 .1دانشجوی دکتری الهیات دانشگاه ادیان و مراهب قم.
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تبیین انسانشناختی از مبادی شکلگیری صنعت در انسان
احمد شه

گلی1

افعا انسای از نظر مراحل و فردیند پیدایش دارای مبادی است این مبادی در
یک نواه کلی از بعید به قریب؛ عبارتند از :قدای مدرکه قده شردقیه اراده و قرده
عامله؛ قدای مدرکه مبادی بعید و قده شدقیه و اراده مبدا متدسط و قرده عاملره
مبدا قریب فعالیت عولی انسای هستند رابطه این قدا با یادیور به صدرت ترتبی
و طدلی است به این صدرت که قده مدرکه سربب تحریرک قرده شردقیه و قرده
شدقیه سبب اراده و اراده عامل قده عامله است صنعت نیغ به عندای یای از افعا
انسای از مرحله نظر و معرفت تا مرحله عورل و عینیرت مراحرل مرذکدر را در
نفس صنعتور میگذراند وقتی صنعتور درصدد ساخت صنعت است هر یرک از
قدای ادراکی شدقیه و عامله کارکرد خاصی در شالگیری صنعت دارند در این
پ وهش سیر این مراحل در انسرای برر اسرا

فلسرفه اسرالمی تبیرین و تحلیرل

میشدد
کلمات کلیدی :انسای مبادی صنعت معرفت

 .1استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
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تاثیر شبکههای مجازی بر جامعهپذیری فرزندان
منصوره

زارعان1

در دنیای جدید جامعهپذیری به عندای یای از کارکردهای مهرم خرانداده برا
رقبای جدی مداجه شده است؛ این رقبا فرهنگهای مخالف و یا معرارض را بره
فرزندای القا میکنند که با فرهنگ خاندادگی و فرهنگ ملی ر دینری فرسرنگهرا
فاصله دارد تربیت و جامعه پذیری فرزندای بره عنردای عنصرر اصرلی و مهرم در
شالگیری شخصیت فرزندای در دورای اخیر در معرض تهدید قرار گرفته و از
سدی شباههای مجازی تخریرب مریشردد ایرن ندشرته درصردد بررسری ترأثیر
شباههای مجازی بر جامعه پذیری فرزندای در خرانداده اسرت ایرن تحقیرق بره
رو

اسنادی و کتابخانهای صدرت گرفته است
نتایج نشای میدهد که شباههای اجتواعی از دو سد بر تضعیف جامعه پذیری

مؤثر بدده است :چنین شباههایی از سدیی برر روابرط صرویوانه هوسررای ترأثیر
میگذارند بطدری که بنیای خانداده را متغلغ میسازند و استحااه و انسرجاه دی
را در معرض خطر قرار میدهند و از این رو فضای الزه برای جامعه پرذیری را
نابدد میسازند از سدی دیور در روابط فرزندای والردین و نقرش تربیتری دنرای
خلل ایجاد میکنند و بر جامعهپذیری سالم تأثیر منفی مریگذارنرد شرباههرای
مجازی جدانای و ندجدانای و حتری کددکرای را در معررض انرداع دسریبهرای
روحی ـ روانی قرار داده و مروج فرهنگ فسراد و بری بنرد و براری و برداخالقی
هستند چنین شباههایی ارز های دینی ر ملی و خاندادگی را مخدو
را ضد ارز

و دیها

تلقی میکنند و فرهنگ نادشنای ضد دینی را جایوغین دی میکنند

کلمااات کلیاادی :شررباههررای مجررازی نقررش تربیررت سررالمت خررانداده
جامعهپذیری روابط والدین و فرزندای

 .1استادیار دانشگاه الزهراء (س) ،پژوهشکده زنان m.zarean@alzahra.ac.ir
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پیش در آمدی بر ارائه مدل مطلوب مواجهه معقول با
تکنولوژی در دیدگاه عالمه طباطبایی
احمد

اولیایی1

تاندلدیی به عندای پدیدهای صنعتی اجتواعی و فرهنوی که البتره پیامردهای
سیاسی و اقتصادی نیغ دارد بخشی جدا ناپذیر از زندگی بشر امروزی است فارغ
از ایناه تدط های در ساخت تدلید و واردکردی تاندلدیی به کشدر ما وجدد دارد
یا خیر کسی نویتداند دثار فرهنوی تاندلدیی در فرهنگ ایرانری ر اسرالمی را
اناار کند از طر
و یا برای حذ

دیور کسی قادر نیست مانع ورود تاندلدیی به زندگی بشدد
دی تال

کند به نظر میرسرد دننره مریتدانرد دثرار مرذکدر را

مدیریت کند مداجههی معقد با تاندلدیی است برای کشف و تبیین مداجههی
مطلدب به مبانی فاری منطبق بر فرهنگ ایرانی ر اسرالمی نیراز داریرم و شراید
دیدگاه عالمه طباطبایی که با نظریه اعتباریات خدد تدانست انسای را در اجتواع و
قبل از دی تحلیل کند بهترین چارچدب نظری برای کشف این مداجهه باشد این
تحقیق بردنست تا با دقت کردی در مبانی نظری عالمه طباطبایی در مدرد فرهنگ
تاندلدیی و انسای به سوت ارایهی مد مطلدبِ مداجههی معقد برا تاندلردیی
حرکت کند نظریه اعتباریات عالمه مجدز و تدجیهگر مداجهه با واردات زندگی
بشر است که تاندلدیی مصداق بارز دی است از طر

دیور اصل اسرتخداه بره

بشر اجازه میدهد برای رفع نیاز خدد از هر چیغ استفاده کند اگرچه این استفاده
پس از دو اعتبار «خدب بددی و بایسته بددی» خداهد بدد در عین حا «تفارر و
کوا » دو مفهده کلیدی عالمه در انسای مطلدب است که باید لحاظ گردند
کلمات کلیدی :تکنولوژی ،مواجهه ،فرهنگ ،پیامدها ،عالمه طباطبایی،
اعتباریات ،استخدام.

 .1طلبه خارج حوزه و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقر العلوم علیه السالم؛
ahmad.olyaei@gmail.com
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بررسی معنای حریم خصوصی در اینستاگرام
فاطمه مرادی

نسب1

حریم خصدصی یک مفهده نسبی است و هر کسی با تدجه به بافت اجتواعی
فرهنوی و شخصیتی خدد

تعریف خاصی از حریم خصدصری دارد بره نظرر

ندیسنده تعریف حریم خصدصری برر دو مدضردع مبتنری اسرت :حرر
سلیقهی شخصی

دیرن و

افراد.

این مقاله به بررسی معنای حریم خصدصی از دیدگاه کاربرای و دین اساله ر
در اینستاگراه ر می پردازد ندیسرنده برا تدجره بره دیرات و روایرات و برا رو
کتابخانهای به بررسی این مدضردع پرداختره اسرت هوننرین برا رو
مضودی به بررسی دیدگاه کاربرای فعا در اینستاگراه پرداخته است
کلوات کلیدی :اینستاگراه حریم خصدصی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع).

تحلیرل
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بررسی عوامل موثر بر اخالق مصرف آب در کشاورزی
اعظم
محمد صادق

رنجبر1

ابراهیمی2

کوبدد منابع دب در جهای تهدید جدی است تدلید و احیای این منابع بسریار
پرهغینهتر و زمایبرتر از حفا ت دی است مس له دب دنقدر مهم است کره نبایرد
برای حل بحرای دی فقط دادههای تانیای را لحاظ نودد بلاه باید بره دادههرای
اجتواعی اخالقی و فرهنوی نیغ تدجه کرد برای حفظ دب و منابع زیسرتی بایرد
مدیریت شدد؛ چدی فقط متعلق به نسل کندنی نیستند بلاه به عنردای سررمایهای
برای نسلهای دینده محسدب میشدند تاکندی مسایل و مباحث مربدی به اخالق
مصر

دب بیشتر در حدزه اخالق زیست محیطی بحث شده است الزه است به

اخالق مصر

دب به عندای یک اخالق کاربردی که مبتنی برر شرناخت دب بره

عندای یک الغاه برای زندگی است تدجه بیشتری شدد اخالق مصرر

دب یرک

ابغار عولی و کاربردی برای کوک به انسایهرا در تصرویمگیرریهرای خراص و
پیامدهای احتوالی در زمینه مصر

دب اسرت ذخرایر دب از دیربراز یرک منبرع

زیستی تجدیدپذیر محسدب میشدند اما فعالیرتهرای انسرانی؛ هونردی رشرد
جوعیت تدسعه کشاورزی و دبیاری دلددگی منابع دب سرطحی و زیرسرطحی و
استفادهای صنعتی بدوی در نظرگرفتن ارزشهای اخالقی باعث شده است تا این
ذخایر در سطح جهای مدرد تهدید جدی قرار بویرند تنها  9درصد از منرابع دب
جهای به صدرت دب شیرین است کره کوترر از  5درصرد دی بررای اسرتفاده در
دستر

میباشد که به صدرت نامتدازی پراکنده شده است این مقاله به صردرت

اسنادی کتابخانهای و مطالعه منابع داخلی و خارجی تنظیم شرده اسرت و بررای
بدست دوردی اطالعرات در پیشرینه تحقیرق و تعراریف برا مراجعره و یادداشرت

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .2استادیار گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
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برداری از کتابهای خارجی و اسناد و مدارک مربدی به محریط زیسرت و اخرالق
مصر

دب نشریات مجالت علوی تحقیقاتی و مقاالت مختلف در سایتهای

معتبر داخلی و خارجی جوع دوری شده و در منابع تحقیق اسرتفاده شرده اسرت
نتایج تحقیق نشای میدهد از دنجایی که کشاورزای بغرگترین مصر کنندگای دب
شیرین در جهای هستند تدجه به اصد اخالق دب( :مشارکت هوورانی کرامرت
انسانی عدالت خیرمشترک هوبستوی برابری انسایها شفافیت در دسترسی به
اطالعات نظارت و دگاهی کشاورزای از این اصد ) میتداند گامی مدثر در زمینه
بهرهبرداری تخصیص و حفظ منابع دب باشد در ایرن میرای تدجره بره فرهنرگ
بدمی تندع فرهنوی مشارکت جامعه محلی و احتراه به ارز هرا و سرنتهرا از
عدامل مدثر بر اخالق مصر

دب میباشد در این زمینه منابع کاملی وجدد ندارد

و از دنجایی که این تحقیق جدید است بایرد بره انجراه دادی اینودنره تحقیقرات
تدجه بیشتری کنیم
کلمات کلیدی :اخرالق دب اخرالق زیسرت محیطری مردیریت منرابع دب
کشاورزی
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بررسی دیدگاه سید مرتضی آوینی و سید حسین نصر در نقد مبانی تمدن
غرب و تمدن اسالمی پیرامون تعامل با محیط زیست
احسان

دنیوی1

این پ وهش به بررسی دیدگاه دو اندیشوند معاصر ایرانی؛ یعنی سید مرتضری
دوینی و سید حسین نصر در انتقاد به مبانی تودی مرب و تبیین مبرانی اسراله و
تودی اسالمی پیرامدی تعامل با محیط زیست اختصاص دارد ایرن دو اندیشروند
از متفارای برجسته حدزه تودی اسالمی هستند که وجه مشترک دیهرا در مررب
ستیغی و اعتقاد به احیای تودی اسالمی است و وجه افتراق دیها در نحده قرائت
از دین اساله و میغای اثرگذاری انقالب اسالمی در احیای تودی اسالمی میباشد
این دو اندیشوند انتقادهای جدی و دقیقی به مبرانی توردی مررب و دثرار دی برر
محیط زیست داشته و در خال این انتقادها به بیای دیدگاه تودی اسالمی پیرامدی
تعامل با محیط زیست مبادرت ورزیدهاند؛ لذا بررسی دیدگاه این دو متفارر در
مدضدع محیط زیست ضروری است از دنجا که این دو اندیشروند دارای مبرانی
فاری متفاوتی هستند در نقد خدد نیغ وجده متفاوتی را در نظر داشتهاند ولی در
این ناته که تودی مرب با مبنای اومانیسم و لذتپرستی با شرتاب فغاینردهای در
جهت تخریب محیط زیست حرکت میکند مشترکند و معتقدند تودی اسالمی به
دلیل برخدرداری از مبانی تدحیدی و مقد

هوداره تعراملی سرازنده برا محریط

زیست داشته و به چشم امانت الهی بدای نوریسته است
کلوات کلیدی :تودی مرب تودی اسالمی سید مرتضی دوینی سرید حسرین
نصر محیط زیست

 .1طلبه سطح چهار حوزه علمیه و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسالمی (گرایش
تاریخ و تمدن اسالمی)
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بررسی جایگاه و نقش دین در هویت فردی ایرانیان

1

حسین

حیدری2

محمد

هد



سلگی3

این پ وهش بررسی جایواه و نقش دین در هدیت فردی ایرانیای است

هدیت مس له ای پینیده چند بعدی و متاثر است و عناصر و عدامل مختلفری در
ساخت و شالدهی دی نقش دارند در فرایند شالگیری هدیت فردی دو عورل
انجاه می شدد :شناخت خدد و شناساندی خدد به دیوررای؛ ایرن دو عورل باعرث
توایغ فرد از دیورای تفاوتگذاری و دگرگدیسرازی مریشردد یاری از عناصرر
دخیل در هدیت فردی دین و ارز های دینی است تحقیق به رو

پیورایش و

جامعه دماری شامل افراد باالی  54سا مراکغ استانی کشدر است حجم نودنره
برابر با  5944نودنه است که با رو

نودنهگیری چند مرحلرهای و بره صردرت

تصادفی و سیستواتیک از مراکغ استانهای تهررای دذربایجرای شررقی خدزسرتای
گیالی فار

سنندج و خراسای انتخاب شدهاند

یافتههای بدست دمده نشای می دهد که دین در کنار عدامرل مختلرف جایوراه
مهم و منحصر به فردی در هدیت فردی ایرانیای دارد به طدری این عنصر عالوه
بر ایناه خدد به صدرت مستقیم نقش محدری در ساخت هدیت فرردی دارد برر
عناصر و ابعاد ملی استفاده از وسایل ارتبای جوعی استفاده از فضرای مجرازی
اهویت دادی به ارز های ستنی و هوننین عناصر سرزمینی اجتواعی و قردمی
بر هدیت فردی به صدرت میرمستقیم اثر میگذارد و جایواه وی های در سراخت
فردی افراد جامعه ایرای دارد
کلمات کلیدی :هدیت ملیت قدمیت دین ارز های سنتی هدیت فردی

 .1این مقاله از نتایج طرح «بررسی و سنجش هویت فردی ایرانیان» که با اعتبار دفتر مرکزی
جهاددانشگاهی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی انجام شده استخراج شده است.
 . 2دانشجوی دکترای جامعه شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
جهاددانشگاهی.
 .3دکترای روان شناسی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی.
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بررسی جابجایی گروههای مرجع
براساس تکنولوژی رسانهای در دنیای جدید
غالمحسن عیوضی

هد

1

از این مقاله بررسی جابجرایی گرروههرای مرجرع در دورای جدیرد برا

عاملیت تاندلدییهای رسانهای و نواه انتقادی به جبرگرایی تاندلدییرک رسرانه
است با رو

تحقیق انتقادی و تحلیلی تغییرات تاندلدیی رسانهای و جابجایی

گروه مرجع کاو

و بررسی خداهد شد

اگر دین را اراده تشریعی خداوند بدانیم باید بپذیریم که خداوند برای بیای دی
اراده تشریعی پیامبرای را برگغیده است علوای دینی به عندای گروه مرجع تعیرین
شدند تا مرده با شناخت باورها ارزشها هنجارها و رفتارهای فردی و اجتوراعی
اراده تشریعی خدا را محقق سازند هوه انسایها ر در هوه مراحل و عرصههرای
زندگی ر عالقهمند و نیاز به مبنایی برای ارزیابی دارند که این ارزیابی و نظرارت
به معیارهایی نیاز دارد که از گروه مرجع گرفته میشدد
طبق جبرگرایی تاندلدییک رسانهای هر جامعه به وسیله تاندلدیی رسانهای
که به دی دسترسی پیدا کرده است ایجاد شده است یاری از ایرن امردر مهرم در
زندگی اجتواعی گروههای مرجع میباشند که با تغییر تاندلدیی رسانه تغییرر و
جابجا شدند :دوره او (قبل از 5144میالدی) که رسانه برتر گفتار شفاهی بدد
ارتباطات به صدرت چهره به چهره بدد و کلیسا و روحانیای گروه مرجرع بددنرد؛
دوره دوه (بین  5144تا5344میالدی) که رسرانه برترر چرا ،و ندشرتار بردد
مرجعیت از انحصار کلیسا خارج و ندیسندگای ادبی و دانشروندای روشرنفار بره
عندای گروههای مرجع رقیب کلیسا شدند؛ دوره سده (بعد از5344میالدی) کره
عصر تاندلدیی الاترونیای است و برتری با گروه مرجع جدیردی اسرت کره از
بازیورای سینوا و تلدیغوی خدانندگای و ورزشاارای تشایل شدهاند
 .1دانشجوی دکتری فرهنگ وارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع) hasan.eyvazi@gmail.com
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اما این تغییر گروههای مرجع جغو ذات تاندلدیی رسانهای کره مرکلدهرای
پنداشته نبدده اسرت بلاره عدامرل اجتوراعی اقتصرادی و سیاسری در تغییرر و
جابجایی گروههای مرجع دخیل بددهاند که این مقاله به دنها خداهد پرداخت
کلمات کلیدی :تاندلدیی رسانه گروه مرجع دین مدری
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بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر فرهنگ سیاسی
(مطالعهی موردی شهرستان اسفراین)
حسین منصوری
مرتضی

مطلق1

افراشته2

یای از اقدامات تدسعه سیاسی حرکت از یرک فرهنرگ سیاسری منفعرل بره
سوت یک فرهنگ سیاسی مشارکتی و دمدکراتیک است از جوله عداملی کره در
عصر حاضر نقش بسغایی در ندسازی فرهنگ سیاسی دارند رسانههرای جدیرد؛
مانند شباههرای اجتوراعی مجرازی اسرت هرد

ایرن پر وهش بررسری تراثیر

شباههای اجتواعی مجازی بر فرهنگ سیاسی مرده شهرستای اسفراین است این
تحقیق در دو قسوت نطری و میدانی تهیره شرده اسرت در ایرن مقالره فرهنرگ
سیاسی دمدکراتیک متناسب با نظریه گابریل الودند در سه بعد مشارکت سیاسی
دانش سیاسی و تساهل سیاسری مردرد سرنجش قررار گرفتره اسرت در ادامره از
نظریات نقش رسانههای جدید در تحردالت اجتوراعی اسرتفاده شرده اسرت در
قسوت میدانی نیغ از ابغار پرسشنامه استفاده شده است و جوعیت نودنه تحقیرق
 514نفر در محدودهی سنی باالی  34سا ِ شهرستای اسفراین میباشد بعرد از
گرددوری پرسشنامه ها دادهها تدسط نره افرغار  spssتحلیرل شردند یافترههرای
تحقیق نشای دهنده این است که ضریب هوبستوی مثبت و مدثری بین شباههای
اجتواعی مجازی و سه مدلفه فرهنگ سیاسی دمدکراتیک وجدد دارد
کلمات کلیدی :مشارکت سیاسی دانش سیاسی تساهل سیاسی شرباههرای
اجتواعی مجازی شهرستای اسفراین

 .1کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد –mansorih69@gmail.com
 .2کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدMortezaza73@yahoo.com-
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آینده پژوهی فاوا از منظر اخفا:
رهایی از وضعیت موجود ،چارهاندیشی برای آینده
حسینعلی

رحمتی1

فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) یای از مهوترین فناوریهای عصرر حاضرر
است که فضای مجازیِ شال گرفته بر اسا

دی بر روی دین اخرالق و فرهنرگ

جامعه تأثیر میگذارد و باید دی را از این سه منظر مدرد بررسری قررار داد امرا از
دنجا که این کار از عهده یک مقاله بیروی اسرت ندشرته حاضرر در جهرت پررویه
مطالعاتی نوارنده درباره اخالق فناوری اطالعرات (اخفرا) و برا هرد

منریکرردی

ادبیات مدضدع به بررسی دی از نظر اخالقی بسنده کرده است از بین مدضردعات
گدناگدنی که در این عرصه مطرح است تورکغ مقاله بر پاس به این پرسش اسرت
که در جامعه چرا و چودنه باید «دینرده پ وهری» فضرای مجرازی از سردی افرراد
نهادهای حاکویتی و میرحاکویتی مرتبط با فضای مجازی اخالق تبلیغ تربیرت و
حتی خدد کاربرای مدرد تدجه قرار گیرد یافتههای پ وهش حاضر بیانور دی است
که افراد و نهادهای پیش گفته برای مداجهره معقرد و میرانفعرالی برا تحردالت و
تأثیرات روزافغوی فضای مجازی پیشینه سازی استفاده اخالقی از ایرن فنراوری و
چاره اندیشی برای معضالت اخالقی ناشی از دی (در دینده) نه تنها بایرد وضرعیت
فعلی این فضا را از نظر اخالقی بررسی کند بلاه الزه اسرت از دی فراترر بررود و
ضون ترسیم جایواه دینده فاوا در جغرافیای اخالقی فرهنوری و دینری کشردرمای
معضالت و مسایل اخالقی احتوالی ناشی از تحردالت دی را بررسری نوایرد رو
پ وهش حاضر از جهت گرددوری اطالعات بره صردرت کتابخانرهای و از جهرت
ارایه به صدرت تحلیلی و کاربردی و از نظر اخالق اسالمی است
کلمات کلیدی :اخالق فناوری اطالعات؛ اخالق اسالمی دیندهپ وهی؛ اخالق
کاربردی؛ دینده اینترنت
 .1عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث ،گروه اخالق کاربردی.
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آیا همة مصنوعات تکنیکی ارزشبار هستند؟
میثم محمد امینی

1

مصندعات تانیای از حیث مصندع بددی؛ یعنری طراحری و سراخت دنهرا بره
دست انسای با اشیاء طبیعی تفاوت دارند هوننین از ایرن نظرر کره بره عنردای
وسیله ای برای دستیابی به هدفی میر از خددشرای بره کرار گرفتره مریشردند برا
مصندعات هنری؛ مانند تابلدی نقاشی تفاوت دارند و از دی جهت که وی گیهای
فیغیای و تدای های علتیِ دنها برای تحقق کارکردشای ضرورت دارد با مصندعات
اجتواعی؛ مانند پد تفاوت دارند
در سالیای اخیر در حدز فلسرفۀ فنراوری بره طردر کلری رابطرۀ ارز هرا و
فناوری و به طدر خاص در مدرد مصندعات تانیای به مس لهی تجسرمبخشری
یا دربردارندگی ارز ها 2بیشرتر تدجره شرده اسرت« :دیرا مصرندعات تانیاری
تجسمبخش یا دربردارند ارز های خاصی هستند؟» در این باره دیدگاه رایجی
که هوداره مطرح بدده است دمدز خنثی بددیِ مصرندعات تانیاری 3اسرت کره
میگدید« :هیچ مصندع تانیایای به خددی خدد واجد ارز

خاصی (مثبرت یرا

منفی) نیست بلاه بهکارگیری دی مصندع از جانب کاربر (کرنشگرر انسرانی) در
مدقعیت زمانی و ماانی خاص و به قصد تحقق هدفی مشخص است که میتداند
ارز باری داشته باشد » اما طراحی و تدسعۀ مصندعات تانیای فرایندی هدفدار
است و مصندعات تانیای در انجاه برخی کارکردهرای خراص و تحقرق برخری
مقاصد مشخص کارایی زیادی دارنرد در واقرع طراحری و کراربرد هرر مصرندع
تانیای مستلغه یک انتخاب مهم است :انتخراب مجودعرۀ خاصری از اهردا
میای تواه اهدا

از

موان چنین انتخابی به طدر اصدلی میتداند بر پایۀ ارز های

مشخصی صدرت پذیرد و انتخابی ارز بار باشد پیدند عویقی که میرای مفراهیم
 .1دکتری فلسفه علم ،پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی.
2 value embodiment
3 Value Neutrality Thesis
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مصندع تانیای کارکرد و هد



وجدد دارد سبب شده است که امروزه در میای

فیلسدفایِ فناوری ر دمدز خنثی بددیْ ر هدادارای زیادی نداشته باشد

( Franssen,

)et al. 2015
اما اگر بپذیریم مصندعات تانیای خنثی نیستند مس لهی مهوی که بالفاصرله
مطرح میشدد این است که حضدر و بروز ارز ها در مصندعات به طدر دقیق
چودنه است؟ چه ندع ارز هایی میتدانند در مصندعات تانیای تجسم یابنرد؟
دیا در توراه مصرندعات تانیاری چنرین ارز هرایی وجردد دارد؟ دیرا از حیرث
ارز بار بددی تفاوتی میرای مصرندعات تانیاری نیسرت؟ اگرر بررای ایرنگدنره
پرسش ها پاس مناسبی نداشته باشیم فقط نفی خنثی بددی تاندلدیی یا قد بره
ارز بار بددیِ دی دگاهی کاملی به ما نویبخشد
هد

اصلی این مقاله پاسخودیی به این پرسشها اسرت بنرابراین بره طردر

خاص به این دو پرسش میپردازیم )۰ :دیا هورۀ مصرندعات تانیاری ارز برار
هستند؟  )۴دیا بروز ارز ها در تواه مصندعات تانیای شال یاسانی دارد؟ یرا
به بیای دیور دیا میتدای میرای شرالِ ارز براریِ مصرندعاتپ تانیاریِ مختلرف
توایغهای مهوی شناسایی کرد؟ ما معتقدیم که هوۀ مصندعات تانیای ارز برار
نیستند و بروز ارز هرا در توراه مصرندعات تانیاری شرال یاسرانی نردارد و
توایغهای مهوی میای مصندعات تانیای از حیث ارز باری وجدد دارد طردری
که شاید به تسامح بتدای از مدرج بددی مفهده ارز باری سخن گفرت و بعضری
مصندعات را ارز بارتر از برخی مصندعات دیور دانست
در بخش او مقاله به دقت در برخی مفاهیم و دمردزههرا مریپرردازیم ابتردا
میکدشیم صدرت بندی مشخصی از دمدز خنثی بددی مصرندعات تانیاری بیرای
کنیم بنابراین با تایه بر توایغ میای ارز هرای ابرغاری ر مرایی 1و ارز هرای
درونی ر بیرونی 2و فرضیۀ ابتناءپ 1وی گیهرای ارزشری برر وی گریهرای طبیعری
1 Instrumental/final
2 intrinsic/extrinsic
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تدضیح میدهیم که چرا بررای دی کره دمردز خنثری برددی ادعرایی میربردیهی و
قابلتدجه باشد باید چنین صدرتی داشته باشد:
( )Nوی گیهرای طراحریشرد مصرندعات تانیاری نوریتداننرد پایرۀ ابتنراء
ارز های بیرونیِ مایی باشند ()Van de Poel, 2014
چنای که میبینیم دمدز خنثی بددی میگدید« :مصندعات تانیای نویتداننرد
ارز بار باشند » حتی اگر استدال های نفی این دمدزه را بپذیریم و دی را ادعایی
مردود بدانیم نشای دادهایم که مصندعات تانیای میتدانند ارز بار باشند پرس
نفی دمدز خنثی بددی به معنای دی نیست که هوۀ مصندعات تانیاری ارز برار
هستند در واقع از حیث ارز باری میای مصندعات تانیای تفاوتهایی هست
یک مصندع؛ مانند چاقد که کاربردهرای بسریار متعردد و متنردعی دارد از حیرث
ارز باری با مصندعی؛ مانند کوربند ایونی یرا بورب اتوری کره تقریبراً در توراه
کاربردهای خدد ارز های مشخصری را محقرق مریکننرد تفراوت دارنرد پرس
می تدای گفت برخی مصندعات تانیای با ارز ترر از برخری مصرندعات دیورر
هستند در ادامۀ مقاله میکدشیم به معنای دقیق این مفهده بپردازیم و نشای دهریم
که شاید بتدای « ارز بار بددی» را مفهده مدرج در نظر گرفت و وجدد طیفری را
فرض کرد که در یک طر

دی مصندعات بسیار ارز بار و در طرر

دیورر دی

مصندعات کم ارز بار یا خنثی قرار گرفتهاند
در بخش دوه مقاله می کدشیم با اشاره به چند توایغ میای مصندعات تانیاری
از حیث ارز

بار بددی تصدیر روشنتری از مردرج برددی مفهرده ارز براری

نشای دهیم برای این منظدر از دیدگاه فایدرپد استفاده میکنیم که میگدیرد :دو
شری برای این که مصندع تانیای  xدربردارند ارز
 )۰وی گیهای طراحیشد

x

ماییِ  Vباشند عبارتند از:

قد محقق ساختن یا کوک به محقق سراختنِ  Vرا

1 supervenience
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داشته باشند و  x )۴به قصد  Vطراح شده باشد ( )Van der Poel, 2014برر ایرن
اسا

به دو توایغ میای مصندعات تانیای از حیث ارز

باری اشاره میکنیم:

 ۰توایغ میای مصندعات ارز بار و مصندعات میرارز بار
 ۴توایغ میای مصندعات ارز باری که در دنها وی گی واجرد ارز

مرایی از

جوله وی گیهای «مقده کارکرد» دی مصندع است و مصندعات ارز براری کره
در دنها وی گی واجد ارز

مایی وی گی مقده کارکرد نیست بلاه از «دثار جانبی

کارکرد» است
در بخش سده مقاله با تدجره بره مسر لهی «ماهیرت دوگانره»ی 1مصرندعات
تانیای به مدضردع ارز براری مریپرردازیم مصرندعات تانیاری سراختارهای
فیغیایِ طراحیشده ای هستند که برخی کارکردهرای مررتبط برا مقاصرد بشرر را
محقق می سازند پس هر مصندع تانیای دو جنبره دارد :جنبرۀ فیغیاری کره برر
علتها و روابط علتی میای پدیدهها استدار است و جنبۀ التفاتی کره برر دالیرل و
روابط میای کنشهای دگاهانرۀ بشرری اسرتدار اسرت ()Kroes & Meijers, 2006
میتدای نشای داد که قد به دمدز خنثی بددی در واقع ناشی از نفی جنبۀ التفاتی
اسرت هردادار دمردز خنثری بررددی مصرندع تانیاری را صررف ًا ابر های فیغیارری
می شوارد؛ یعنی منازعه بر سر ارز بار یا خنثی بددیِ مصندعات تانیای بهواقع
نغاع بر سر تعین هستیشناختی مصرندعات اسرت

(2012

 )Kroes,هرچره نقرش

وی گی های التفاتی و کارکردی را در تقدیمِ هدیت هستیشناختی مصندع تانیای
پررنگتر بدانیم بار ارزشیِ بالقد مصندع افغایش مییابد
در بخش پایانی مقاله به جوعبندی بحث میپرردازیم بررای شرناخت رابطرۀ
فناوری و ارز ها فقط کافی نیست که ارز برار برددی فنراوری یرا مصرندعات
تانیای را بپذیریم بلاه الزه است که درک عویقتری از نقش ارز هرا در ایرن
حدزه داشته باشیم در ایرن مقالره کدشرش برر ایرن بردد کره نشرای دهریم میرای

1 double nature
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مصندعات تانیای مختلف از حیث ارز باری تفاوتهرای مهوری وجردد دارد
تدجه به این تفاوتها به ویر ه در زمینرۀ سیاسرتگرذاری فنراوری و در حردز
طراحی حسا

به ارز  )VSD( 1میتداند مفید باشد

کلمات کلیدی :دمدز خنثی بددی مصندعات تانیای ارز هرای ابرغاری ر
مایی ارز های درونی ر بیرونی ماهیت دوگانهی مصندعات تانیای

1 Value-Sensitive Design
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انسان شناسی علم و آیندهپژوهی
دو غایب اصلی بررسی فضای مجازی در ایران
مهرداد

هد

احترامی1

از ندشتن این مقاله نظری دی است که با تلقی دین بره عنردای یاری از

رو های تبیین نظاه ارزشی و باورهای مؤثر در دنیای واقعی نشای دهد حضدر
سامای یافته دو حدزه انسایشناسی علم و دینده پ وهری چره پرسرشهرایی را در
حدزه فضای مجازی فراروی دی قرارمیدهد در اینجا فناوری به عندای کاربست
مادی علم تلقی میشدد و فضای مجازی از پیشرتازای ایرن حردزه اسرت انسرای
شناسی علم یا مطالعات علم وفناوری بر این باور است که شناختن علم مقدلهای
از جنس فرهنگ وسیع است که دردی عالوه بر دننه به طدر عاه فرهنرگ نامیرده
میشدد نظاه قدرت برای تبیین اولدیتها در تدلید و هغینهکرد منابع مدرد تدجه
قرار میگیرد بنابراین نویتدای تصدرکرد که نه علرم و نره فنراوری از فرهنرگ
وسیع هر جامعهای مستقل باشد بررسی ارتبای فرهنگ بره عنردای نتیجره نظراه
اجتواعی و فرایند تعیین اولدیتهای مطالعره تدلیرد علرم تدزیرع دی ترأثیر برر
باورها ارز ها رفتار بشر و تغییر دی (حذ

گستر

اصرالح و ) از جولره

مدضدعات مدرد تدجه در این رشرته اسرت دینرده پ وهری از طریرق شناسرایی
دیندههای موان محتول و مطلدب به ما در برنامهریغی وضعیت مطلدب کورک
خداهد کرد اما بالفاصله دو پرسش مطرح میشدد؛  )5وضعیت مطلدب چیست؟
 )3ما چه کسی است؟
هم دین و هم فرهنگ میتدانند با نقش خدد وضعیت مطلردب و نیرغ نقرش
افراد و اجتواع را برای دستیابی به دی از طریق علم و فناوری مشخص کند انسای

 .1عضو کارگروه روانپزشکی اجتماعی و جامعهنگر انجمن علمی روانپزشکان و رئیس ستاد آینده پژوهی
سازمان بهزیستی کشور.
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شناسی علم و دینده پ وهی نشای میدهد که معضالت این طرز تلقری چیسرت و
شاید انعطا های مدرد نیاز را در دنیای واقعی روشن کند
کلوات کلیدی :انسایشن اسری علرم دینرده پ وهری فضرای مجرازی دیرن
برنامهریغی اجرایی فناوری فرهنگ
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آموزش الکترونیک
نگار سادات
ثمین

عربشاهی1

اسماعیلزاده2

مریم

رضاییان3

فائقه

با ورود رایرانه به زندگی انسانها و به مدازات دی گسترر

رحیمی4

شرباه اینترررنت

بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته یا به سوت تحرد بنیرادی در حرکرت
است و هر روز دثار این دگرگدنیها در زندگی روزمره ما بیشتر نوایای میگردد
در نتیجهی این تغییرر و تحدلررات دانشرواهها و مراکرغ دمدزشری برا پدیرده
جدیدی به ناه «تاندلدیی دمدزشی» مداجه شدهاند که این پدیده دمردز

را از

حالت سنتی خارج کرده و شال خاصی به دی داده اسرت برا ورود رایانره و بره
دنبا دی شباه های رایانهای و وب جهانی در دهه هرای دخرر قرری بیسرتم نردع
دیوری از دمدز

و ماانهای دمدزشی برای دانشجدیای و فراگیررای ایجراد شرد

یادگیری الاترونیای استفاده از فندوری اطالعات و رایانه در ایجاد تجربرههرای
یادگیری مدثر است یادگیری الاترونیای در برگیرنده طیف متندعی از ابغارهای
فندوری اطالعات است با تدجه به رشد کوی و کیفری و افرغایش قابلیرتهرای
اینترنت در سا های اخیر امروزه این ندع یرادگیری تقریبرا؛ یرادگیری از طریرق
اینترنت شناخته میشدد این ندع یادگیری دارای مغایا و اشااالتی میباشد ایرن
ندع دمدز

ترکیبی از کاربرد تاندلدیی ارتباطات مفاهیم روانشناختی حرفه ای

و دکادمیک بر اسا

معیارهای معورد اسرت کره برر اسرا

واقعیت های مدجدد در جدامع شال خاصی دارد دمدز

اهردا

نیازهرا و

به کوک فناوری هرای

جدید در مدت زمای کدتاهی کره از زمرای ایجراد دی مریگرذرد تدانسرته اسرت
 .1دانشجوی رشتهی چندرسانهای ،دانشکدهی چندرسانهای ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
 .2دانشجوی رشتهی چندرسانهای ،دانشکدهی چندرسانهای ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
 .3دانشجوی رشتهی چندرسانهای ،دانشکدهی چندرسانهای ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
 .4دانشجوی رشتهی چندرسانهای ،دانشکدهی چندرسانهای ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
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شیدههای دمدزشی را در سطح بسیار گسترده دگرگدی کند دمردز
در ایرای صنعتی ندپا در تاندلدیی دمدزشی و دمدز
و مؤسسات دمدزشی به وی ه دانشواهها تال

الاترونیاری

از راه دور است اما مراکغ

میکنند هرچره سرریعتر الوردیی

مناسب با ساختار دمدزشی و فرهنوی کشدر در زمینه دمردز

الاترونیاری تهیره

کنند
یای از مهوترین دالیرل ضررورت سرازماندهی مراکرغ و مؤسسرات دمردز
الاترونیای در ایرای تقاضای روزافغوی دمدز

به وی ه دمدز

عالی در کشدر

است که با تدجه به محدودیت منابع و رفیت دمدزشی در نظاه دمدزشی فعلری
به یک مدضدع خاص اجتواعی تبدیل شده است
کلمات کلیدی :دمدز
دمدز

سنتی

الاترونیک

)(E- Learning

دمردز

مجرازی ایررای
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اسالم و طول عمر طلبی «ترا انسانگرایانه»
الهه

محسنی1

هانیه

سیدی2

ترا انسایگرایی ( )transhumanismجنبش و نظاه فاری است که برر امارای و
مطلدب بددی بهبدد اساسی شرایط انسای با استفاده از فناوریها به منظدر حذ
پیری و باالبردی تداناییهای فاری جسوی و روانی انسای تاکید دارد جنبش ترا
انسایگرایی در قری بیستم به طدر جدی دماز شد و در پایای قری بیستم با فعالیت
شخصیتهایی چدی «ماکس مدر و دیدید پیرر » شرال رسرویترری بره خردد
گرفت این جریای فاری با پیشرفتهای فناورانه جدید بره ویر ه فنراوریهرای
هوورا ( )NBICبسیار پیدند خدرد افغایش بنیادین طد عور با حفظ سرالمتی از
مهوترین اهدا

این جنبش است که گاه از دی به «جاودانوی» یاد مریکننرد ایرن

مدضدع در بیانیه انجون جهانی «ترا انسایگرایی» و بیانیه «طد عورر طلبری» در
سا  3454در بروکسل تایید شد این پ وهش به بررسی اندیشه و اهردا

تررا

انسای گرایای به وی ه افرغایش طرد عورر پرداختره اسرت و دی را برا اندیشره و
دمدزههای شیعه در این خصدص مقایسه میکند
با پذیر

مفاهیوی؛ چدی رجعرت و عورر طردالنی بررای برخری انسرایهرا؛

هوندی اماه عصر (عج) اماای نظری و وقدعی عور بسیار طدالنی ر هرچند بره
نحد خرق عادت ر نغد شیعه مسلم است اما اختال
انسایگرایانه در ندع نور

اساسی اندیشه دینری و تررا

به ماهیت انسای زندگی در این دنیا و مرگ است در

متدی دینی عور بسیارطدالنی یا بازگشت دوبراره بره حیرات در دنیرا عودمراً برا
قدرت و اراده خدا ذکر شده است حا دناه ترا انسای گرایای مادیگرا با امید به
پیشرفت های فناورانه و قردرت و اراده انسرای تنهرا بره دنبرا تحقرق اهردا
 .1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه ژان مولن لیون  9فرانسه
mohseni.e85@gmail.com

 .2کارشناس ارشد الهیات ،گرایش فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

و
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درزوهای خدد هستند ایشای ضون نادهش امدری؛ چدی پیری ناتدانی و مرگ
به دنبا رهایی از دنند تفاوت دیور اندیشه دینی و ترا انسایگرایانه مسر له روح
و جنبه ماورای مادی انسای است که مدجرب تردیردهای اساسری نرغد دینردارای
درباره اماای تحقق برخی برنامههای تررا انسرایگرایرای؛ هونردی پررویه انسرای
منجود و بارگذاری ذهن شده است
کلمات کلیدی :اساله ترا انسایگرایی جاودانوی علم عور طدالنی فناوری
هوورا روح
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ابعاد فلسفی نسبت صنعت با طبیعت
احمد

شهگلی1

از دیدگاه حاوای اساله صنعت تقلید طبیعت است و ایرن تقلیرد عرالوه برر
تقلید اهری؛ شامل تقلید در عولارد فردیند و ساختار طبیعرت اسرت اندیشره
تقلید طبیعت از صنعت در دثار حاوای یدنای ریشه دارد اما در دثار اندیشروندای
اسالمی تقدیت بیشتری پیدا کرد اندیشوندای اسالمی بر اسا

این اندیشه برخی

از مسایل علم اخالق را تبیین میکردنرد خداجره نصریر رو

تهرذیب نفرس و

اکتساب فضایل را بر اسا

این رو

تاسیس مریکنرد؛ زیررا تهرذیب اخرالق و

اکتساب فضایل امر صناعى است که الزه است به طبیعت اقتردا کنرد از دیردگاه
حاوا طبیعت بر صنعت مقده اسرت تقلیرد صرنعت از طبیعرت مسرتلغه تقرده
طبیعت بر صنعت است طبیعت به منغله اصل و شاخص و صنعت به منغله فررع
و سایه است طبیعت هم در وجدد و هم در رتبه مقده برر صرنعت اسرت؛ زیررا
طبیعت از حاوت محن الهی صادر میشدد و صناعت از تالشها و اراده انسرای
و با استوداد از امدر طبیعی به وجدد میدید از دیدگاه حاورا حقیقرت صرنعت
هوای تاویل طبیعت است زیرا طبیعت به تنهایی برای انجاه افعرا خردد کرافی
نیست از این رو به صنعت نیاز دارد تا افعا با کوک دی به سهدلت انجاه گیرد
در این مقاله با تبیین نسبت صنعت و طبیعت ابعاد فلسفی این مدضدع مشرخص
خداهد شد
کلوات کلیدی :طبیعت صنعت فلسفه تقلید

 .1استادیار مثسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
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تکنیکهای اقناع ،قوانین و نظریات تبلیغ کارآمد دینی
در شبکههای اجتماعی
علی محمد
محمد مهدی

رجبی1

فتورهچی2

فضای مجازی و به خصدص شرباههرای اجتوراعی بخرش زیرادی از زمرای
کاربرای را به خدد اختصاص دادهاند حقیقت این است که امروزه فضای مجرازی
بخشی از فضای حقیقی زندگی کاربرای شده است و در این فضا تعامالت انسانی
در حا افغایش اسرت و هرر روز نظرارهگرر جلردههرای جدیردی از دثرار ترأثیر
شباههای اجتواعی بر زندگی انسای هستیم سرهدلت دسترسری بره اطالعرات و
برقراری ارتبای با دیورای و شخصیسازی محریط از وی گریهرایی هسرتند کره
فضای مجازی با برخدرداری از دنها تدانسته است در بین کاربرای محبدبیت پیردا
کند
هوین امر مدجب شده که بخش زیادی از تدای جنرگ نرره دشرون بره ایرن
سوت هدایت شدد و از فضای مجازی و بسترهای مختلف دی برای تأثیرگرذاری
بر افاار و باورهای جامعه استفاده کند لذا ضروریست مبلغ دینی ضون شناخت
رفیتهای فضای مجازی تانیکهای اقناع و نظریرات تبلیرغ کاردمرد دینری در
شباههای اجتواعی با حضدر مؤثر به شناخت شبهات پاس دهد و مفاهیم دینی
را به مخاطب منتقل کند
هد

از این مقاله شناخت رو های اقناعی و استفاده از دنها برای تبلیغ دین

در شباههای اجتواعی و الغامات این ندع فعالیت است که به رو

کتابخانهای و

با تایه بر اسناد منتشر شده در وب به خصدص نظریات رهبرر معظرم انقرالب
تدوین شده است

 .1کارشناسی ارشد فناوری اطالعات دانشگاه امین تهران.
 .2دکتری ارتباطات ،هیئت علمی دانشگاه تهران.
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این مطالعات نشای داد استفاده کاردمد از فضای مجازی برای تبلیغ اسالمی از
دیدگاه رهبر معظم انقالب دارای حداقل  3شری الغاهدور است که باید در کنرار
اصد پنجگانه اقناع مخاطرب و  53قراندی اصرلی فعالیرت تبلیغری رسرانهای در
شباههای اجتواعی به دنها تدجه شدد
کلمات کلیدی :تبلیغ دین شباههای اجتواعی تانیک اقناع تبلیرغ کاردمرد
تبلیغ اساله
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بررسی نقش تکنولوژی رسانه در تحول تصویر انسان از جهان
در اندیشهی هربرت مارشال مکلوهان
محمد

حسنی1

امروزه این تلقی رایج شده است که رسانههای تاندلدییک بر فرهنگ ترأثیری
اساسی و میر قابل اناار دارند پرسش این است که این تغییر از چه ناحیره و در
چه ابعادی تحقق مییابند؟ نظریهها و دیدگاههای مربدی به مطالعات ارتباطات و
رسانه ها به صدرت عوده به ابعاد محتدایی سیاسی و یا سرازمانی رسرانه تدجره
کرده اند اما این ندشته در پی دی است که دیدگاه مکلدهرای مبنری برر برترری و
اصالت ابعاد تاندلدیی رسانه در تأثیرگذاری بر فرهنگ را بازخدانی و ترأثیر ایرن
ابعاد بر یای از مهوترین شاخصهای کرالی در حردزه فرهنرگ؛ یعنری «تصردیر
جهای» نغد انسای را واکاوی نواید در این ندشته مهوترین سرفصلهرای اندیشره
او؛ از جوله مباحث امتداد انسای تعاد حدا

کرختی و خددارجراعی تصردیر

فراگیر و انسجاه جهای سردی و گرمی رسانهها پرسشهای چهارگانه (تتراد) و
بازخدانی شدهاند و تال

شده تا از میای شرح و بسطهرای او پاسرخی بره ایرن

پرسش اساسی داده شدد که «تصدیر جهای با گذر از ابعاد تاندلدییک رسانههای
جدید چه تحدلی مییابد؟» در پایای پاس هرای تلردیحی مرکلدهرای بره ایرن
پرسش خالصه شده و در نهایت برخی از پندارهای او نقد و بررسی میشدد بر
اسا

مبنای نظری این ندشتار که پدیدارشناسی تانیک دیدیدی است و شرح و

بسطهای که از اندیشهی او بدست میدید تلقی مکلدهرای از رسرانه در روابرط
«تنیافتوی» و «میریت» تعریف و تبیین میشدد و تحد تصدیر انسرای از جهرای
بداسطهی تاندلدیی بیشتر از این دو ناحیه صدرت میگیرد
کلمات کلیدی :تاندلدیی رسانه مکلدهای تصدیر جهای پدیدارشناسی

 .1دکترای فرهنگ و ارتباطات.
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فرهنگ و ضرورت آن برای تحقق علم و فن آوری
حمیدرضا یوسفی

1

این مقاله به ضرورت وجدد فرهنگ در بستر جریانات علوی کشدر میپردازد
و اشااالت علده انسانی در ایرای را نقد و بررسی میکند )۰ :رابطره فرهنرگ برا
علم و فناوری  )۴معنای فرهنگ  )۷وضرعیت ایررای از نظرر فنراوری  )۷معضرل
اجاره نشینی فاری
راه حل پیشنهادی گاه دخر استاد محدرسرازی دانشرواههرای کشردر اسرت
نوارنده در نقدهای خدد تبیین میکند که علت نداشتن تدانرایی و ضرعف تدلیرد
تفار نددور در حدزههای علده تجربی بطدر اعم و علده انسرانی بطردر اخرص
چیست یای از راههای بروی رفت از این بحررای مخررب سیسرتوی و «ازخردد
بیخدد کننده» هدیت فرهنوی بازگشت به الودیی است که در عوق تاری ِ فلسرفه
و علده طبیعی (بعد از هدر اساله در ایرای) ریشه دارد
کلمات کلیدی :فرهنگ ضرورت فرهنگ هدیت فرهنوی الودی فرهنوی

 .1آلمان ،دانشگاههای زارلند ،کمنیتس و پوتسدام.
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تأثیرات فضای مجازی و اینترنت بر خانواده
و کودکان و روشهای مقابله با آن
فاطمه

قراگوزلو1

بیتردید خانداده در توامی جدامع بشری از اصلیترین و مهمترین رکنهای
اوّلیه جامعه تعریف میشدد که با وجدد تغییرات فراوای در شرق و مررب هنردز
میتدای گفت در اهردا

و کارکردهرای خردد ثابرت مانرده و هوننرای در هوره

جدامع اهویت اساسی دارد اوّلین و مناسبترین مجودعه و نظامی که مریتدانرد
نیازهای مختلف مادی روانی و عاطفی یک کددک را تأمین نواید خانداده است
و انسایها به طدر طبیعی نخستین و مهمترین بستری را که برای رشد و بالندگی
خدد در اختیار دارند خانداده ای است که در دی حضدر داشته در سایه حوایرت
دی پرور

مییابند و بغرگ میشدند در حا حاضر گستر

فضای مجازی و

اینترنت و حضدر هوهجانبه دی در بین اعضای خانداده دثار مثبت و منفی زیرادی
در خانداده به وجدد دورده است
در این ندشتار سعی کردهایم با ترجوه بخشهایی از مقاله خانم اشتفانی اشترایف
) )Stephanie Streifبرا عنردای «کرامپیدتر و مردیا» منتشرشرده در روزنامره

Badische

 Zeitungدر سا 3454ه و هوننین مصاحبه یدتا روزِر برا عنردای «ترأثیر مردیا در
زندگی» منتشرشده در وبواه  medienheft.chدر سا 3450ه به بررسی مدارد ذیرل
بپردازیم و به برخی از پرسشها در خصدص این پدیده پاس دهیم:
* دثار فضای مجازی و اینترنت بر خاندادهها و سالمت جسوی و روانی فرزندای؛
* تهدیدهای سایبری و خطرهای احتوالی دی بر کددکای؛
* پیامدهای افسارگسیخته فضای مجازی بر کددکای و ندجدانای؛
* رو های مقابله با فضای دیجیتا ؛
* نقش اینترنت و مدیا در دمدز

کددکای و ندجدانای

کلمات کلیدی :فضای مجازی اینترنت کددکای و ندجدانای خانداده
 .1رئیس انستیتو فرهنگی حافظ و گوته (آلمان ا برلین).
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بنیادهای فلسفی تکنولوژی و امکانهای دیگر
محمدعلی مرادی

خرزوقی1

تاندلدیی (فناوری) از دستاوردهای علده طبیعی است؛ یعنی بنیادهای نظری
و فلسفی دی را باید در علده طبیعی یافت و علده طبیعی ناشی از درکری خراص
از مفهده «طبیعت» است که تادین دی را باید در قلورو فلسفه جست یدنانیای در
مقابل طبیعت مفهدمی را قرار داده بددند که بره دی « »Das Allمریگدینرد؛ یعنری
هستی و کهاشای اما معنای طبیعت در انجیل دفرینش بدده است؛ بدین معنا کره
انسای در دفرینش یک مخلدق است
مفهده طبیعت بهمثابه دفرینش یا خلق در سنتت ت دلدییرک مسریحی پررور
یافت این درک طبیعت را از دورای دکارت بهماننرد مشراهدهکننرده دیرد کره در
واقع دی سپهر اب ه طبیعت را در مقابل داشت ازایرنرو در ایرن درک فیغیرک
نداریم؛ بلاه علم فیغیک داریم که از طریق متردلدیی و دسرتواه مفراهیم تحرت
مدلی طبیعت را می شناسیم تاندلدیی نیغ که بر ایرن پایره اسرتدار اسرت خردد
طبیعت را نویشناسد؛ بلاه دی را با عینک خدد میشناسد شناخت تدسط مفهده
صدرت می گیرد و دننه هست به دی «علم» میگدییم مجودعره دانرش اروپرایی
است که متای بر

posteriora

 Analyticaارسطدیی است که در سرنتت مدرسریدی

شال گرفت و دکارت دی را چدی اصلی پذیرفت و اسرلدب را در دورای جدیرد
پایه گذاشت دکارت مفهده  Evidenzرا که در واقع روشنبددی اسرت یاری از
عناصر مهم برشورد اکندی این پرسش مطرح است که دیا اماای درک دیورری و
ناگغیر تاندلدیی دیوری متناسب با درک دیوری از طبیعت وجدد دارد؟
کلمات کلیدی :تاندلدیی بنیادهای فلسفی طبیعت مفهده دکارت

 .1مدرس و پژوهشگران آزاد فلسفه.
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ارتباطات تعاملی و تقابلی عناصر مادی و فرامادی فرهنگ
ابراهیم

فتحی1

دو عنصر مادی و فرامادی فرهنگ در افد و هدر تودیهرای بشرری نقرش
اساسی دارند این مقاله به بررسی ارتباطات چهار عنصر فعا فرامادی فرهنرگ
یعنی« :هنجارها» «ارز ها» «عقاید و بارورها» و «نوادها» با عنصر فعا مرادی
یعنی «تاندلدیی» میپردازد افغوی بر دی شش وی گی اساسری فرهنرگ شرامل:
«هواهنگبددی اجغا و عناصر» «پیشبینیکننردگای رفترار» «پرذیر

اجتوراعی»

«اکتسابی بددی فرهنگ» «پدیابددی فرهنگ» و «عامل کنتر و نظرارت اجتوراعی»
شناسایی و بررسی شد و پس از دی ارتبای عناصر فرهنگ با سه عنصر« :فرهنرگ
ابغاری» «فرهنگ تاندکراسی» و «تاندپدلی» بررسی گردید
با ورود تاندلدیی در عصر تاندپدلی به جامعه فرهنگ دی جامعه با دو نردع
ارتبای تعاملی (هوغیستی مسالوتدمیغ فرهنوی) و تقابلی (تأخر فرهنوی) روبهرو
میشدد؛ به این معنا فرهنگ نه فقط عامل حفظ ثبات وضع مدجدد است و تنهرا
عاملی برای ایجاد تغییر در جامعه نیست؛ بلاه فرهنگ بیروی از کنش است و به
کنشها جهت میدهد و از کنشهای اجتواعی نیرغ ترأثیر مریپرذیرد و دگرگردی
میشدد و در عین حا میتداند عامل ثبات باشد و رفیت ایجاد تغییر در جامعه
را نیغ دارد
با ورود تاندلدیی جدید به فرهنگ سه حالت« :تعامرل و پرذیر
فرهنگ» «تقابل و پذیر

از سردی

هوراه با تأخیر (تأخر فرهنوری)» و «تقابرل و تضراد و

سلطه تاندلدیی به فرهنگ» حاصل میشدد
کلمات کلیدی :فرهنگ عنصر مادی فرهنگ عنصر فرامادی فرهنگ ارتبرای
عناصر فرهنگ

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما.
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رابطه تفکر و تکنولوژی
ابراهیم

علیپور1

تاندلدیی محصد تفار انسای است و بیشتر پیشرفتهای فناورانه بدوی دی
اماای تحقق نداشته است؛ با وجدد این تفار از دسیبهای ملبه فناوری مصردی
نبدده و از قربانیای دی به شوار دمده است در واقع ملبره شرادهمنرد فنراوری در
دنیای معاصر سلطه ابغار را فراهم ساخت و سراحت تفارر را عقرب رانرد ایرن
مدلدد نار

یا به بلدغ و کوا نرسیده مدجب افد تفارر و فرامدشری حقیقرت

شد تفار روزبه روز در سایه شاده عظوت و سددای دی که هر روز در حا ند
شدی بدد بیش از پیش مدرد بیمهری و مفلت قرار گرفت؛ تا دنجا که بره تعبیرر
هیدگر انسای معاصر در دورای مدری از بیفاری خدد نیغ مافل گشرت و دچرار
جهل مرکب گردید
مقاله حاضر در صدد تبیین این مفلت مهم که خدد منشأ بحررایهرای متعردد
مرتبط با مدرنیته و فناوری گردید میباشد البته این امر عدامل و لردازه متعردد
فلسفی و اجتواعی دارد که به دنها نیغ پرداخته خداهد شد
کلمات کلیدی :فناوری تفار مفلت مدرنیته

 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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دین ،فرهنگ و فناورى
مرتضى جوادى آملى

تاندلدی یا فناور

به معنا کاربست علم بهگدنها است که امرر ذهنری و

اعتباری علم در جهای خارج یک نسخه عینى و خارجى بره نراه «عورل» بیابرد
ازاینرو علم اصل و ریشه هر خیر و نیاى است دننه حدّ فاصرل برین علرم و
عول است و اماای عولىساختن علم را فراهم مىدورد و مدجرب ترأثیر علرم در
صحنه عول است فناوری است
با تدجه به ایناه فناور

فن و مهارتها پیادهساز هر ندع دانش تجربى و

ریاضى است هم مىتداند دینى باشد؛ چنایکه متأثر از تعالیم دینى باشرد و هرم
مىتداند میردینى باشد که بردیند تفار میردینى و گاه ضدّ دینى خداهد بدد تدجه
به این ناته نیغ الزه است که هردننه محصد یک جامعه است لغوماً برگرفته از
فرهنگ و یا ارز ها دی محیط علوى و معرفتى نیست؛ بلاه چه بسا صررفاً در
حدّ تدلید ابغار و وسایل کار بدده و هیچ ربطى به مباحث دانشرى و یرا بینشرى
ندارد
اگر مراکغ علوى حدزو را در یک فضا سنتتى ارزیرابى نوراییم و از سرد
دیور مجامع علوى و دانشواهى را کامالً باورمند د سپرده و متأثر از فناوریهرا
و دانشها ندین از شرق و مرب در نظر بویریم تردید نوىماند که دشردار
تدلید فناور فراگیر در بین جامعه اسرالمى و برهویر ه در کشردر مرا دوچنردای
خداهد بدد
کلمات کلیدی :دین فرهنگ فناوری علم
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بررسی فعالیت مادران اینستاگرامی ،در انگیزه مخاطبان به فرزندآوری
فاطمه مرادی

نسب1

این مقاله به بررسی تأثیر فعالیت زنرایِ دارای فرزنرد در فضرای مجرازی بره
عندای مادر در انویغه مخاطبای خردد برر فرزنرد دوری و تغییرر نورر

الوردی

خاندادهها از بیفرزندی و تکفرزنردی بره چنرد فرزنردی مریپرردازد ندیسرنده
کدشیده است این تأثیر را به عندای یک کارکرد فرهنوی مثبت برا مطالعره شرباه
اجتواعی مجازیِ تصدیر محدر اینستاگراه  2بررسی نواید این مقاله بعد از تبیین
مس له جوعیت و اهویت رشد متدازی دی در جدامع به معرفری رسرانه اجتوراعی
اینستاگراه پرداخته و سپس صفحه برخی مرادرای را بره عنردای نودنره تجغیره و
تحلیل کرده است پایای بخش این تحقیق حاوی پیشنهاد محقرق بررای اسرتفاده
بهتر از رفیت این رسانه است
کلمات کلیدی :فرزنددوری اینستاگراه شباه مجازی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
2. Instagram
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معاد باوری به مثابه مکانیسمی جهت گزینش یا ابداع فناوری
یوسف

فرشادنیا1

معاد از اصد دین اساله میباشد و از جهت اهویت در قرردی کرریم بعرد از
تدحید بیشترین تاکید بر معاد صدرت گرفته است انسرای معراد براور بره وجردد
جهانی فراتر از عالم دنیا معتقد است که در دنجا نعوتها و عذابهایی با درجره
و دامنه بیشتری وجدد دارد که هووی بر اسا
شال گرفتهاند بر این اسا

ندع نور

عولارد خدد او در حیات دنیدی

و کنش و گغینش چنین انسانی با دیور

انسایها و حتی اشیاء پیرامدی متفاوت خداهد بدد یای از مهوترین مسرائلی کره
در دنیای امروز فرا روی انسای دینی میتداند یک فرصت یا تهدیرد تلقری شردد
فناوری جدید یا تاندلدیی مدری است این مقاله در پی روشن سراختن کرارکرد
معادباوری به مثابه ماانیسوی جهت گغینش فناوری است و در این خصدص بر
نقش خداستها و درزوهایی که معادباوری برای انسای دینی به ارمغرای مریدورد
تاکید خداهد کرد؛ چرا که این خداستها و درزوها نقش علت مائی در گرغینش
ندع و نحده صدرتگری در عالم ماده را داشته و افقی از اماایهای انتخاب را در
عالم یک شخص معادباور ترسیم مینوایند برخی یافتههای این ندشرتار عبارتنرد
از ایناه؛ انسای معاد باور در اعواق وجدد خدد بره حیرات ابردی ایورای دورده و
اعتقاد به معاد را محدر زندگی خدد قرار میدهد و در برخدرد با انرداع گدنراگدی
از فناوریهای مدجدد و یا موانالدجدد صرفا دی ندعی را گرغینش و یرا ابرداع
میکند که در راستای باور قلبیا

بدده و با دی منافاتی نداشته باشرد و طبعرا دی

ندع فناوری را که سنخیتی با خداستهرا و درزوهرایش نداشرته باشرد نره تنهرا
گغینش و یا ابداع نویکند بلاه بسته به ندع فناوری چه بسا به مقابلره برا دی نیرغ
بپردازد چرا که در عالم چنین انسانی اماای تحقق دنها وجدد نداشته است
کلمات کلیدی :معادباوری علت مائی علت صدری گغینش ابداع فناوری
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی.
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نقش ارتباطات سایبری در گسترش معنویتگرایی سیال
احمد

شاکرنژاد1

معندیتگرایی جدید پدیدهای در حا تحد است که بهمرور از وجده متعیّن
دی کاسته میشدد و به شال امری نامتعیّن سریا و سردار برر فرهنرگ عوردمی
گستر

مییابد سؤا مقاله حاضر این است که چرا در دهههای اخیر این ندع

معندیتگرایی به طدر فغایندهای رو به افغایش است؟ هد
که نشای دهد چه میغای ارتباطات سایبری در گستر

این مقالره دی اسرت

ایرن نردع معندیرتگرایری

نقش داشته است و چودنه فضای مجای تدانسته برخری از مدانرع گسرتر

ایرن

پدیده را مرتفع کند برای تبیین بهتر مس له مد مفهردمی لینردا وودهرد و پراو
هیال

با عندای «معندیتگرایی الاترونیک» ( )e-Spiritualityطرح مریشردد ترا

زمینههای استقبا معندیتگرایای جدید از فضای مجازی بهتر درک گردد
این مد مفهدمی که مبنای دی نظریه ذهنهای بیخانوای پیتر برگر است بیای
میکند جهرای الاترونیرک زمینرهای اسرت ترا معندیرتگرایرای جدیرد یاری از
اصلیترین مدانع در جهت رشد و گستر

خدد را رفع کنند و دی مرانع چیرغی

نیست جغ «فقدای نهاد و شباه اجتواعی» فضای سایبری میتداند نهادهای ثاندیه
مجازی را در قالب کانا ها و گروههای اجتواعی شال دهرد ترا در عرین حفرظ
فردیت اصالت و خددبددگی به فعالیرتهرای اجتوراعی نیرغ بپردازنرد در ایرن
ندشررتار بعررد از معرفرری ایررن مررد مفهرردمی (معندیررتگرایرری الاترونیررک) از
پ وهشهای شیدوی چندلر نیغ استفاده میشردد ترا ماهیرت ایرن نردع مشرارکت
اجتواعی بهتر مشخص شدد و پیامدهای اخالقری سیاسری و اجتوراعی دی بهترر
درک گردد
کلمات کلیدی :معندیتگرایی الاترونیک سرمایه اجتواعی فضای سرایبری
جامعهشناسی معندیت
 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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تبیین رابطه فهم دینی و فناوری
الناز

عارفیفر1

فناوری با سرندشت انسای درهمدمیخته است و نویتدای با دی ستیغ کرد؛ بلاه
باید در کنار فناوری حرکت نودد و از دی کوک گرفت از این منظر میتردای دو
رویارد را برای رابطه دین و فناوری در نظر داشت 5 :فناوری در محتدای فهرم
دین تغییر ایجاد کرده است و در نتیجه به کثرتگرایی و نسبیگرایی فهرم دینری
منجر شده و مفاهیم و دمدزههای دینی را با چالش روبهرو کرده است؛  3فناوری
در خدمت فهم دینی است و چند تفسیر گدناگدی از محتدای دین نه تنها خللری
در اصل دین وارد نویسازد بلاه به دسایسازی و سرعتبخشری در گسرتر

و

فهم محتدای دین منتهی میگردد
در این مقاله سعی بر دی است که با ردّ رویارد اوّ به تبیین رویارد دوه برا
استفاده از مبانی فلسفی مطررحشرده در هرمندتیرک اسراله پسرت مدرنیسرم و
پساساختارگرا بپردازیم
کلمات کلیدی :دین فناوری اساله فهم دینی فلسفه

 .1دانشجوی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس:
arefi1788@yahoo.com
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تأثیر فرهنگ نماز در اشاعه تربیت دینی در فضای مجازی
با تأکید بر شبکههای اجتماعی
رضا

هد

تاجآبادی1

سمیه

شعبانی2

مهدی برغانی

فراهانی3

از ارائه این مقاله تبیین تأثیر فرهنگ نوراز در اشراعه تربیرت دینری در

فضای مجازی میباشد و رو

مقاله به صدرت مروری و کتابخانهای انجاه شده

است
از جوله مهمترین کارهایی که در اینترنت بهفراوانی انجاه میپذیرد پررداختن
به دین امدر معندی و عقاید از جوله نواز است حضردر فعرا و برههنوراه در
عرصه تبلیغ و ترویج باورها و تدسعه و گستر

فرهنگ دینی و هوننین اشاعه

صحیح فرهنگ نواز در فضای مجازی و شباه های اجتواعی مسرتلغه تورکرغ در
تصویمگیری و جدیت و تال

مجاهدانه در اجرا و هواهنوی میرای بخرش هرای

مختلف به منظدر حوایت از فعاالی و مؤثرای در این حدزه است
محدرها و مدضدعات این فضا شامل :تدلید محتدای نواز برگرفته از دیات و
روایات؛ دثار نوایشی؛ طرحهرای گرافیاری؛ پادکسرتهرای صردتی؛ اسرتیارهای
نوازی؛ تدلید نرهافغار های تلفن هوراه و رایانرهای برازی و سررگرمی فرهنوری
دمدزشی و چندرسانهای؛ تدزیع و نشر محتداهای نوازی شباهسازی مدضدع نواز
در شباه های اجتواعی در بین اشخاص حقیقی و حقدقی؛ نشر محتداهای نوازی
از طریق ساخت وبواه های تخصصی نواز؛ ایجاد کانا ها و گروه هرای تخصصری
نواز در نرهافغارهای پیاهرسای تلفن هورراه؛ اشرتراکگرذاری و بازنشرر محتردای
 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب
طبیعی استان مرکزیtajabadireza@yahoo.com :
 .2کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی اراک.
 .3پژوهشگرو کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی استان مرکزی.
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نوازی در وبواهها و وبالگها و شباههای اجتواعی تحت وب و نررهافرغارهرای
تعاملی تلفن هوراه از ایدهها و تجربیات مؤفق تدسعه فرهنگ نواز است
کلمات کلیدی :فرهنگ نواز سالمسرازی و حفرظ امنیرت مردیریت فضرای
مجازی اینترنت مسجد تربیت دینی کاربرای
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تحلیل انتقادی راهکار فینبرگ در زمینه تحقق عقالنیت دموکراتیک در
رسانههای نوین ارتباطاتی ،بر اساس اندیشه عالمه طباطبایی
سارا

از نواه فینبرگ فیلسد

طالبی1

انتقادی تاندلدیی تاندلدیی امری ارز بار است که

از طریق تعین ارز های اجتواعی محیطی که در دی خلرق گردیرده اسرت سربک
زندگی ما را تغییر میدهد پیشنهاد فینبرگ دستیابی بره فهرم جدیردی از مفراهیم
عقالنیت و مدرنیته است تا بر اسا
نور

دی دیور در داه سلطه تاندلدیی نیفتیم

خاص به تاندلدییهای ندین ارتباطاتی میتداند مفهدمی متفراوت از

عقالنیسازی را رقم بغند که در دی احسا

مس دلیت نسبت به بسترهای انسانی و

طبیعیِ فعالیرتهرای تانیاری نیرغ گنجانرده شرده باشرد فینبررگ وقردع چنرین
دگرگدنیای در معنای عقالنیت و تغییر نظاه تانیای متناسب با دی را عقالنیسازی
دمدکراتیک مینامد فینبرگ سه مد برای تدسعه اینترنت شناسایی کرده که موان
است در دینده رایج شدند :مد اطالعاتی مد مصرر و مرد اجتوراع از نوراه
فینبرگ مد اجتواع پتانسیل دمدکراتیک خدبی برای اینترنت دارد
عقالنیت در نغد علتامه طباطبرایی «هوراهنوی برا فطررت» اسرت منظردر او از
فطرت مجودعه قدای انسانی است که بدای وسیله انسای خدد را و محیط خردد را
میشناسد و درباره مسائل عولی حام عولی صادر میکند بنابراین قده تشخیص
حقایق حدا

اهری و باطنی هوه در دایره فطرت انسای میگنجند پس میتدای

با این چارچدب راهاار فینبرگ را بررسی انتقادی نودد .عالمره برا بنرای مبحرث
ادراکات اعتباری در ادامه وی گیهای فطری انسای چارچدب مناسبی برای تبیین
مدیریت تفاوتهای فرهنوی در این فضا فراهم مینوایند کره مریتردای راهارار
فینبرگ را نیغ بر اسا

دی نقد و بررسی نودد

کلمات کلیادی :فینبررگ عقالنیرت دمدکراتیرک عقالنیرت فطرری عالمره
طباطبایی فضای مجازی
 .1دانشجوی دکترای ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،طلبه سطح سه تفسیر مرکز مدیریت حوزه خواهران.
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بررسی فلسفه عمل عالمه در
«المنامات والنبوات» در هویتبخشی به فضای مجازی
علیاصغر

مصلح1

سارا

طالبی2

فینبرگ در برابر نظریهپردازانی مانند بددریار و بدردیرد کره جبرگرایری بررای
تاندلدیی را به تصدیر میکشند فناوریها بهخصدص فضای مجرازی را نره بره
عندای یک امر شیءواره بلاه به عندای یک فردیند متذبذب تدسعه مطرح میکنرد
نظریه تذبذب از این جنبه ادعای خنثابددی را رد میکند که ارز های اجتواعی نه
تنها در استفاده از سامانههای فنی بلاه در طراحی دنها نیغ تأثیر میگذارد فناوری
یک سرندشت محتده نیست؛ بلاه صحنهای از جدا و یک میدای جنگ است کره
در دی بدیلهای تودنی با هم رقابت میکنند
شاید بتدای گفت فناوری به نحدی سیاسی شده است و قابلیت رهراییبخشری
جدیدی را فراهم دورده است که هوداره دمدمه اندیشوندای مارکسیست و ماتب
فرانافدرت بدده است با این تدضیحات تال

فینبررگ و طرر دارانرش بررای

استفاده متفاوت از فضای مجازی دشاار میگردد
مس له تحلیل فلسفی عول و کنش انسای از دیدگاه عالمه طباطبایی در رسراله
«الونامات والنبدات» مدرد بحث قرار گرفته است جناب عالمه با طرح چند اصل
فلسفی مهم میکدشد فرایند شال گیری فعل اختیاری انسرای را از منظرر فلسرفه
عول تبیین کند مهمترین اصد مدرد نظر ایشای عبارتاند از :نیاز میلوگرایش
تدجه گغینش ضرورت اعتباری و تشایک وجددی

 .1عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .2دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی.
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با عنایت به ایناه فضای مجازی یک تاندلدیی در حا شالگیری و تدسعه
است اصدلی که سامایدهی و تبیرین انویرغه و میرل گرغینش و تدجره را تبیرین
میکنند جهت تبیین روند شالدهی به اینترنت میتداند بسیار مفید باشد
کلمات کلیدی :نیاز انویغه فضای مجازی اصل تدجه عالمه طباطبایی
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فراتحلیلی بر مقاالت حوزه دین رسانهای
همایش بینالمللی دین و رسانه سال  7983تهران
سیدعلی قاسمی

شهری1

با هدر پدیده رسانه و رشد فراگیر دی در ابعاد و اشاا مختلف و نیغ حضدر
و تأثیرگذاری دی در حیطههای گدناگدی اندیشه انسانی و از جوله دین و مذهب
ضرورت تحلیل و بررسی این حضدر در جهت شناخت منرافع و دسریبشناسری
مضرتات دی در گستره دین و دمدزههای دینی احسا

مریگرردد در ایرن راسرتا

پ وهشورای متعددی به این مبحث روی دورده و پ وهشهای قابل تردجهی نیرغ
ارائه کردهاند؛ از جوله در دومین هوایش بینالوللی دین و رسانه که تدسط مرکغ
پ وهشهای اسالمی صدا و سیوا در سا  5943در تهرای برگغار شرد مقراالتی
تأملبرانویغ در دو حدزه «دین رسانهای» و «رسانه دینی» ارائه گردید
فراتحلیل حاضر تالشی است برای تحلیل و ترکیب و ارزیابی و نقرد مجردّد
یافتههای پ وهشی مذکدر در حدزه «دین رسرانهای» ترا ضرون برشروردی نقرای
ضعف و قدت این پ وهشها شیده فراتحلیل نیغ به عندای شیده نردین پ وهشری
مؤثر در عرصه پ وهش بیشتر معرفی گردد
کلمات کلیدی :فراتحلیل دین رسانه دین رسانهای رسانه دینی

 .1کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد.
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تحلیل تکنولوژی از نگاه نئولودیسم
مسعود

صادقی1

این مقاله در پی تحلیل و نقد مفهده تاندلردیی و جامعره تانیاری از منظرر
جنبش مدسده به «ن دلددیسم» است و پس از بیای زمینه تاریخی پیدایش لددیسم
و به تبع دی جریای ن دلددیسم بره معرفری اجورالی نظریرهپرردازای ایرن جریرای
پرداخته است مدعیات اصلی این جریای در قالب چهار نقد اصلی ن دلددیستها
بر تانیک بیای شده است :برهم زدی تدازی در بازار کار رشد کدر تاندلردیی بره
مثابه خطری برای زیست اخالقی وساطت تاندلردزی میرای انسرای و طبیعرت و
تبدیل تاندلدیی از ابغار به ایوای
در گاه بعدی به معرفی نوایندگای اصلی ن دلددیسم در ایررای پرداختره شرده
است :رضا داوری اردکانی و عبدالاریم سرو

در گاه نهایی نیغ سه نقد اصرلی

محدری بر ن دلددیسم دستوایه بحث قرار گرفته اسرت؛ نخسرت ایناره رویاررد
فناوریگریغ ن دلددیستها ناشی از تانیکهراسی است یا تانیکشناسی؟ دیورر
دناه دلیرل ن دلددیسرتهرا بررای ذات ایسرتا و الیتغیرری کره بررای تاندلردیی
برمیشورند چیست؟ سدمین نقد ایناه واقعاً جهای درمانی ن دلددیسرم چیسرت؟
دیا ن دلددیست ها در پی بدویت هسرتند یرا درانرداختن طرحری ترازه و تانیاری
ندین؟
کلمات کلیدی :لددیسم ن دلددیسم تاندلدیی تانیک

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهSadeghi184@gmail.com :
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جایگاه و عناصر مفهوم صناعت از دیدگاه فارابی
حسین لطیفی

با هدر ابعاد مختلف فناوری و گستر

1

نقرش دی در زنردگی انسرای تأمرل

فلسفی درباره ماهیت و جایوراه فنراوری در زیسرتجهرای انسرانی وارد مرحلره
متوایغی شده است فلسرفه فنراوری حاصرل ایرن هردر متورایغ اسرت بررای
پرسشهای مطرح و بهروز در فلسفه فنراوری مریتردای از سرخنای فیلسردفای و
متفارای دورای باستای پاس ها یا حتی بینشهای مناسبی پیدا کرد؛ البتره چناننره
مس له به شال اصیلتری مطرح شدد
ندشتار پیشِ رو تال

میکند با بررسی سخنای و تحلیلهای فارابی یاری از

بغرگترین فیلسدفای مسلوای عناصر و جایواه مفهرده صرناعت از دیردگاه او را
بازیابی نواید و مقایسه ای اجوالی میای دیدگاه او و دیدگاه متفارای یدنانی درباره
تخنه (صناعت فن) ارائه کند در نهایت روشن میشدد که در عین شباهتهرای
مدجدد میای دو مفهده صناعت و تخنه فارابی در برخی تقسیمها و تحلیرلهرای
خدد ابتاارات و نددوریهایی ارائه کرده که شایسته جایواه متوایغ او بره عنردای
«معلم ثانی» است
کلمات کلیدی :صناعت فارابی فناوری حاوت عولی تقسیم علده فلسفه
فناوری فلسفه اسالمی

 .1دانشجوی دکترای فلسفه ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابیh.latifi@ut.ac.ir :
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راهکارهای اخالقی برونرفت از علل معرفتی
دوگانگی رفتار در فضای حقیقی و مجازی
علیرضا
کبری

آلبویه1
جهانی2

با واردشدی هر پدیده جدیدی در جدامع و زندگی افراد و به مدازات پیشرفت
سریع فناوری ندین اطالعات و ارتباطات موان اسرت عرالوه برر فرراهمدمردی
زمینههای مناسب برای بهترشدی شرایط مدجدد دسیبها و تهدیردهایی نیرغ بره
وجرردد دیررد کرره در صرردرت مفلررت از ایررن دسرریبهررا و تهدیرردها صرردمات
جبرایناپذیری متدجه جامعه و افراد میشدد در این میای فضای مجازی به دلیل
رفیت و شرایط منحصربهفردی که دارد بستر مناسبی برای انجاه اعوا خدب و
بد است این فضا افغوی بر ایجاد فرصتها و زمینههای مناسرب بررای پیشررفت
افراد و جدامع دسیبهایی نیغ به دنبا داشته است دوگانوی رفتار فرد در فضای
حقیقی و مجازی از جوله این دسیبهاست که مدجب ناهنجاریهای اخالقی در
زندگی فردی و اجتواعی افراد شده است الزه است با بررسی و شرناخت علرل
دوگانوی رفتار فررد در ایرن دو فضرا راهاارهرایی را بررای اسرتفاده درسرت و
اخالقی از این فرصت ایجادشده ارائه داد ازاینرو مقاله حاضر با پرداز دادهها
به شیده تدصیفی ر تحلیلی ضون اشاره به علل معرفتی دوگرانوی رفترار در پری
ارائه راهاارهای اخالقی برای برویرفت از این دوگانوی خداهد بدد
یافتههای مقاله بیانور دی است که مدیریتکردی قده خیرا تغییرر و اصرالح
نور ها به اصد اخالقی و معنرای زنردگی ایجراد براور عویرق بره نرا ربددی
خداوند و درونیکردی این باور از مهمترین راهاارهای اخالقری بررویرفرت از
علل معرفتی دوگانوی رفتار فرد در فضای حقیقی و مجازی است
کلمات کلیدی :دوگانوی رفتار علل معرفتی فضای حقیقی فضای مجرازی
راهاار اخالقی
 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیa.aleboyeh@isca.ac.ir :

 .2دانشآموخته سطح سه فلسفه اسالمی مثسسه آموزشعالی معصومیه و پژوهشگر جامعة الزهراء(س):
k.jahani14@gmail.com
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پژوهش بررسی تأثیر کارکردهای استفاده سیاستمداران از فضای مجازی
در ایجاد اعتماد به حاکمیت از دیدگاه اساتید دانشگاههای تهران
صادق

هد

عسگری1

از انجاه این پ وهش بررسی تأثیر کارکردهای استفاده سیاستمدارای از

فضای مجازی در ایجاد اعتواد به حاکویت از دیدگاه اساتید دانشواههای تهررای
است تدجه به اعتواد عودمی به عندای مهمترین بُعد سررمایه اجتوراعی اهویرت
مس له تحقیق را روشن میسازد که در صدرت بیتدجهی به دی میتداند صدمات
جدی را به نظاه سیاسی وارد نواید
برای انجاه این پ وهش از رو

پیوایشی استفاده شده است جامعه دمراری

شامل اساتید دانشواه های تهرای است که در فضای مجرازی هسرتند و در شرباه
اجتواعی تدییتر حضدر دارند افراد نودنه شامل  514نفر از اسراتید رشرتههرای
علده ارتباطات علده سیاسی و جامعه شناسی میباشند که بره صردرت تصرادفی
انتخاب شدند
سؤاالت این پرسشنامه دارای پایایی  40در ضرریب دلفرای کرونبراخ بردده
است این پرسشنامه دارای شش شاخص :در دسرتر برددی کرنش ارتبراطی
بهرهگیری از نظرات کاربرای در بیای ارتبای متقابل و دوسدیه مس دلیتپذیری و
شفافیت را مدرد سنجش قرار میدهد
نتایج این پ وهش نشای داده که میای هر شرش شراخص« :در دسرتر برددی
کنش ارتباطی بهرهگیری از نظرات کاربرای در بیرای ارتبرای متقابرل و دوسردیه
مس دلیت پذیری و شفافیت» با «اعتواد عودمی» رابطه برقرار است هوننین میای
این شاخصها با میغای استفاده از شباههای اجتواعی نیغ رابطه برقررار اسرت برا
تدجه به دننه گفته شد به این نتیجه میرسیم کره دولتورردای و سیاسرتمردارای

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه صدا و سیما.

343

چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی دین ،فرهنگ و فناوری



می تدانند از شباههای اجتواعی به منظدر افغایش و ارتقای اعتواد عودمی جامعه
بهره ببرند
کلمات کلیدی :اعتواد عودمی شباههای اجتواعی مجازی کرنش ارتبراطی
بهرهگیری از نظرات کاربرای ارتبای دوسدیه
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نظریه هنجاری رسانههای جمعی در قرآن کریم
روح اهلل

عباسزاده1

رسانههای جوعی در دنیای کندنی نقش بیبردیل و روزافغونری در زنردگی و
حیات اجتواعی انسای یافته و در شالدهی به تصدرات انسای و ساخت تصراویر
دنها از واقعیتها فرهنرگسرازی و هردایت کلری فرهنرگ و تغییررات فرهنوری
نقشدفرینی میکنند جهتگیری رسانههای جوعی در ابعاد مختلف فعالیرتهرای
رسانهای متأثر از نظاه هنجاری حاکم بر دی میباشد نظریههای هنجاری مدجردد
متأثر از مبانی سادالریسرتی و سدسیالیسرتی و دارای مؤلفرههرایی بررای تحقرق
اهدا

دی دو نظاه فاری میباشد و ضروری است که نظریه هنجاری مبتنری برر

دمدزههای اصیل اسالمی ارائه گردد تا بایدها و نبایدهای رسانههای جوعری را برا
رویاردی اسالمی معین نواید بره رمرم گذشرت حردود چهرار دهره از انقرالب
اسالمی ایرای و فراهم شدی زمینههای سیاسرتوذاری و مردیریت برر رسرانههرای
جوعی تاکندی نظریه هنجاری منقحی که بتداند متضون مبانی مؤلفهها و پیامدها
باشد ارائه نشده است با مراجعه به دیات قردی کریم به عندای اصرلیتررین منبرع
الورردی هنجرراری مبررانی نظریرره هنجرراری رسررانههررای جوعرری را در ابعرراد
هستیشناختی معرفتشناختی و انسایشرناختی ارائره کررده پرس از بررسری و
تحلیررل مضررودی دیررات قررردی کررریم برره  44مضررودی پایررهای و  59مضررودی
سازماییافته و چهار مضودی فراگیر اصالتمحدری فرهنگمداری اجتواعگرایی
و اخالقمنشی رسیدیم و در پایای نیغ با بررسی پیامدهای این نظریه نظریه منقح
قردنی در حدزه قداعد عول رسانههای جوعی ارائه مریگرردد روشری کره بررای
بررسی و تحلیل دیات قردی کریم مدرد استفاده قرار گرفت رو
میباشد تا با تحلیل و گغار

تحلیل مضودی

دادههای کیفی مدجدد در دیات قردی کریم بتدانیم

به الودی مطلدب دست پیدا کنیم حاصل این پ وهش قداعد عورل رسرانههرای
 .1عضو هیات علمی دانشکده شهید محالتی قمasd.1360@yahoo.com ،
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جوعی را مشخص خداهد نودد و قداعد بهرهمندی از فناوریهای ندین ارتبراطی
را مشخص خداهد

نودد.

کلمات کلیدی :رسانههای جوعی قردی کریم نظریه هنجار مبانی
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درآمدی بر نسبت نظریهی تکنولوژی فینبرگ با مارکوزه
علیرضا

محدث1

املب تال های ماتب انتقادی فرانافدرت در جهت انتقاد از جامعه جدید و
اجغای سازندها

بدده است؛ میتدای امتداد این نواه را در واکنش انتقرادی ایرن

ماتب به تلقی بیطرفانه و خنثی از تاندلدیی نیغ ردیرابی کررد ایرن ماترب برر
نیازمندی هر ندعی از دانستن به نقتادی و اصالح تاکید میورزد و برا هورین مبنرا
رویارویی انسای با تاندلدیی را نیازمند بینشی انتقادی میانوارد و از هوین منظر
به نقد تاندلدیی ورود میکند در ندشرتار پریش رو نسربت دیردگاه مرارکدزه از
دانشوندای مطرح این ماتب و شاگرد

فینبرگ در نقد تاندلدیی بررسری شرده

است نتایج تحقیق حاکی از وجدد اشتراکها و تفاوتهایی میای دیدگاه ایرن دو
اندیشوند است هر دو اندیشوند رویارد ابغارانواری تاندلردیی (جردایی ارز
از دانش و تانیک) و رویارد جبرانواری تاندلدیی (نقدناپذیری و عرده امارای
تغییر تاندلدییها) را نادرست و تاندلدیی را ارز بار و تغییرپذیر میدانند امرا
در راهبرد تغییر( گستر

هنر به سیاست /دمدکراتیغه کرردی تاندلردیی) سرطح

تغییر(انقالب/رفره) مجریای تغییر(طبقات محروه و رنرجکشریده/عوده مررده) و
میغای امید به تغییر(اندک /زیاد) با یادیور متفاوتاند
کلمات کلیدی :ماتب انتقادی مارکدزه فینبرگ ارز باری تاندلدیی

 1دانشجوی دکتری فلسفة علوم اجتماعی در دانشگاه باقرالعلوم Mohaddesalireza@gmail.com 4
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دین ،تکنولوژی و نظام علوم حکمت اسالمی
(بررسی رابطه دین و تکنولوژی بر اساس نظام علوم حکمت اسالمی)
مهدی

رجبی1

رابطۀ دین و تاندلدیی از مهمترین مسائل مرتبط با تاندلدیی است و هوداره
از جهات مختلفی مدرد تدجه بدده است با فرض پذیر

اماای دستیرابی بره

تاندلدیی سازگار با دیرن یاری از مباحرث قابرل تدجره نحرد ترأثیر دیرن در
تاندلدیی و ترسیم نظاه علده مدرد نیاز برای رسیدی به تاندلدیی مطلدب است
مقالۀ پیش رو این مس له را را از منظرر حاورت اسرالمی بررسری کررده اسرت
ندشتار حاضر بر دی است که با تدجه به طبقهبنردی حاورای اسرالمی از علرده
برای رسیدی به تاندلدیی مطلدب و سازگار با ارز های اسالمی به دو دسته از
علده نیازمندیم5:ر علده هستیشناختی دینی؛ 3رر علرده ارز شرناختی دینری و
تاندلدییِ مطلدب محصد تعامل این دو دسته از علده است در واقرع دیرن از
طریق تأثیر بر این دو دسته علم تدلید تاندلردیی را کنترر مریکنرد هوننرین
وی گیها قلورو و و ایف این دو گروه از علم مدرد دقت بدده است
کلمات کلیدی :حاورت نظرری حاورت عولری فقره طبقرهبنردی علرده
تاندلدیی صنعتی تاندلدیی انسانی

 .1دانش پژوه سطح چهار مثسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع).
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مناسبات فلسفه ،فرهنگ و طبیعت براساس اندیشههای
حضرت آیت اهلل جوادی آملی (درآمدی بر فلسفه تکنولوژی)
مهدی

سلطانی1

انسای و فرهنگ مدری بر حسب نسربت هسرتی شرناختی – معرفرت شرناختی
ندینی قداه یافته است برویداد چنین نسبتی در تعامل با طبیعت تاندلدیی مدری
به وجدد دمده است انسای مدری هوایطدر که روابط اجتواعی و فرهنوی خدد را
بر مدار «تسلط» سامای داده است در رابطه با طبیعت نیغ «تسلط» نقش وی های را
ایفررا مرریکنررد در پر وهش حاضررر سررعی داریررم تررا نسرربت هسررتیشررناختی –
معرفت شناختی دیوری بر مبنای اندیشه های استاد جدادی دملی به تصدیر کشیده
و نحدهی شالگیری فرهنگ و روابط انسای را متناسب با دی نسربت وجرددی –
معرفتی نشای دهیم چنین دیدگاهی در تعامل با طبیعرت «تسرخیر» را بره جرای
«تسلط» قرار میدهد در این ساحت اندیشهای علده براسا

فلسرفه و حاورت

اسالمی شال میگیرد که استاد بدای «علم دینی» اطالق میکند علم دینی با سدد
جستن از رفیت های مختلف؛ اعم از عقل تجربی نیوه تجریدی و تجریردی؛ و
نیغ نقل علده را راهبری می نواید این پ وهش با رو
منابع کتابخانهای به قلم نوار

تحلیلی و برا اسرتفاده از

دردمده است

کلمات کلیدی :فلسفه فرهنگ طبیعت تسلط تسخیر

 .1هیأت علمی پیمانی دانشگاه باقرالعلوم(ع).
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بررسی ارتباط کرامت انسانی با فناوری در دانش اخالق زیستپزشکی
علی عابدینی
مجید

علوی1

حسنزاده2

زهره مبارک

قمصری3

ارتبای فناوری با کرامت انسانی را می تدای در دو مفهده کلی مدرد تدجه قرار
داد؛ اصل کرامت انسانی در مفهده اوّلیه مبنایی جهت تدوین حقردق بشرر بررای
جامعه انسانی بدده که در این راستا بهرهمندی بدوی تبعین از فناوریهرای روز
در جهت اپعوا حقدق انسانی را میتدای در قلورو رابطه اصل کرامت انسانی برا
فناوری تعریف نودد به دنبا گستر

علم و فناوری مفهدمی از کرامت انسانی

در اندیشه بشری متبلدر گردید که دانرش زیسرت پغشرای برر اسرا

دی شرال

گرفت این مفهده ثاندیه در دو جنبه فردی و جوعی تبیین گردید جنبره فرردی
معطد

به حوایت بشر د ر برابر دثرار سردء فنراوری بردده کره تجلری دی بررای

نخستین مرتبه در سا 5304ه با تدوین کردهای اخالقری نردرمبرگ در حردزه
پ وهشهای پغشای مالحظه می شدد در بُعرد جوعری در راسرتای محافظرت از
نسل های دینده بشر تال

شده اسرت برا شناسرایی مدجددیرتهرایی ماننرد یی

انسانی به عندای میراث مشترک بشریت هرگدنه ورود فنراوری بره ایرن عرصره
نقن کرامت انسانی محسدب شدد و با دی مقابله گردد بنابراین کرامت انسرانی
از یک سد مبنایی جهت بهرمندی دحراد بشرر از فنراوریهرای روز و از سردیی
چارچدبی جهت تعیین قلورو تدسعه علم و فناوری میباشد
کلمات کلیدی :کرامت انسانی فناوری اخالق زیستپغشای

 .1عضو کمیته اخالق زیستپزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
Abedini_al@yahoo.com

 .2عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
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بررسی جایگاه دین و تکنولوژی در حوزه دانش اخالق پزشکی
علی عابدینی
مجید

علوی1

حسنزاده2

زهره مبارک

قمصری3

با نواهی به مسیر پیشرفت تاندلدیی و با تدجه به برداشرتهرای مختلرف از
اصل کرامت انسانی که گروهی دی را در راستای حذ

محردودیتهرای طبیعری

جسوی انسای تعریف مینوایند مریتردای چشرمانردازی از دینرده تاندلردیی را
متصدر بدد که با درندردیدی توامیت جسروانی بشرر و سراختن انسرای خرارج از
روند تاامل طبیعی بر هوه حدزههای بشری تسلط یافته است ازاینرو در مقراه
پیشبینی جایواه دین و تاندلدیی در این عصرر در حردزه اخرالق پغشرای دو
احتوا میتداند متصدر باشد؛ سختبددی برقراری ارتبای انسای سراختهشرده بره
وسیله تاندلدیی با مفاهیم دینی و دیوری گرایش این ندع بشر به دین به جهت
ارتقای رفیت و کارایی عقل انسانی و هوننین نیاز فطری بشر به دین
به نظر میرسد در اخالق پغشرای سرنتتی بره جهرت عرده حضردر پُررنرگ
تاندلدیی دین نقش اصلی را به عندای منبع مفاهیم اخالقری ایرن حردزه داشرته
است در اخالق پغشای ندین با تدسعه و تاندلدیی و به تبع دی تسلط گفتوای
مادی گرایی جایواه دین بره عنردای منبرع مفراهیم اخرالق پغشرای تحرت ترأثیر
تاندلدیی قرار گرفته است با روند تدسعه تاندلدیی و ارتقرای فارر و اندیشره
بشری انتظار میرود کره دردینرده نقرش دیرن و تاندلردیی در عرصره اخرالق
پغشای به نسبتی متعاد برسد
کلمات کلیدی :دین تاندلدیی کرامت انسانی اخالق پغشای سنتتی اخالق
پغشای ندین
 .1عضو کمیته اخالق زیستپزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
Abedini_al@yahoo.com

 .2عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
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جهانیشدن ،آوردگاه مواجهه دین و تکنولوژی
علی عابدینی
زهره مبارک

علوی1

قمصری2

جهانیشدی را باید از جهتی دوردگاه رقابت دین به عنردای نواینرده گفتورای
خداگرایی با اندیشههای مبتنی برر دیردگاه مرادیگرایری در بُعرد نررهافرغاری و
تاندلدیی به عندای بعد سختافغاری به عندای نوایندگای گفتورای انسرایگرایری
دانست در خصدص انفعا و عده تحرک مناسرب مراکرغ دینری تاندلردیی بره
عندای محدر تبیین برخی مفاهیم مانند پیشرفت و تدسعه در قلورو جهانی پذیرفته
شده است؛ اما معتقدای به گفتوای الهی با بهررهگیرری از فرصرت جهرانیشردی و
استفاده از تاندلدیی در انتقا مفاهیم دینی و حضردر جامعره بشرر دورافتراده از
فطرت الهی میتدانند جایواه دین را در عصر دگاهی و پیشرفت بشر برازتعریف
نوایند
نفس جهانیشدی بهخددیخدد ترویج دهنده دیدگاه مرادیگرایری اسرت کره
امروزه جهای مرب نوایندگی دی را برعهده دارد؛ ولی معتقدای به دین میتدانند با
بهرهگیری از رفیت جهانیشدی مانند اسرتفاده از تاندلردیی در انتقرا مفراهیم
دینی برداشتهشدی مرزها در راستای اتحاد هوره پیرروای ادیرای و بهررهگیرری از
جواعت واحد جهانی به منظدر اطالعرسانی در سطحی گستره و ارتقای جایواه
دین در برابر هجوه هوهجانبه هوننای مسیر هدایت دینی را در تاری بشر حفظ
نوایند
کلمات کلیدی :دین تاندلدیی جهانیشدی عقلگرایی

 .1عضو کمیته اخالق زیستپزشکی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
Abedini_al@yahoo.com

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
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وجدان هوشمند
ندا زمان
حمیده

فشمی1

افالطونی2

تاندلدییهای هدشوند مصندعی امروزه بخش جدانشدنی زندگی ما هسرتند
که هد

از ایجاد دنها دسایسازی زندگی انسای بدده است؛ ولی برهتردریج ایرن

فاعلهای خددمختار مصندعی ( )AMAsبه درجهای از پیشرفت و خددمختراری
رسیدند که جنبههای مختلف زندگی انسای را تحت تأثیر قرار دادند؛ بهطدریکره
الزه است محدودیتهایی در طراحی و برنامهریغی دنها اعوا شدد تا از مرزهای
اخالقی سرپینی نانند؛ وگرنه فجایع جبرایناپذیری به وجدد میدید
فیلسدفای اخالق در سا های اخیر به چودنوی برنامهریغی کدهای اخالقی در
این سیستمها پرداخته و شیده ساخت روباتهرای هدشروند اخالقری را بررسری
کردهاند بر اسا

دننه دلن و واالچ بیای میکنند میتدای با ترکیرب دو رویاررد

مختلف (پیادهسازی ت دری اخالقی در سیستم هدشوند و ایجاد این سیستمهرا در
محیطهای مصندعی که در دی سیستم قابلیت یادگیری فضایل اخالقری را داشرته
باشد) در نهایت شاهد ایجاد ماشینهای هدشوند اخالقی باشیم
رونالد درکین از ایده روباتهای شبهانسای سخن میگدیرد کره مریتداننرد ماننرد
انسای تصویم اخالقی بویرند در مدقعیتهای عادی شاید اخالقی عورلکرردی ایرن
ماشینها امری دور از دستر

نباشد؛ اما وقتی به مدقعیتهای پینیرده و تنوناهرای

اخالقی میرسیم که در دنها عداطف انویغهها نیت در تصویمگیری و عول اخالقری
نقش اساسی دارند این ماشینها با کاستیهای فراوانی مداجه خداهند بدد
کلمات کلیدی :تاندلدیی هدشوند وجدای اخالق

 .1دانشجوی دکترای فلسفه اخالق ،دانشگاه قم.
 .2دانشجوی دکترای فلسفه اخالق ،دانشگاه قم.
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ماهیت فناوری در منظومه حکمت اسالمی
علی

مقدسی1

در حاوت متعالیه «تطابق عدالم» اصلی است که روابط حاکم در این عالم را
ندعی حضدر و تجلی از عدالم مافدق به شال اعال تلقی کرده و دی را گدنهای از
عینیت در عین میریت از حقیقت هستی میداند بنابراین تطابق عدالم در هردر
جایوغین تطابق در وجدد میگردد
در لسای دیات و روایات و بغرگانی هوندی عالمه طباطبایی عالم مرافدق یرا
عر

مخلدقی است که پیش از دفرینش دسوایها و زمین دفریده شرده و مرکرغ

تدبیر و ربدبیت تادینی خداوند در عالم است و پس از خاتوه دنیا و فرانیشردی
هوه موانات و قیاه قیامت هوننای برقرار خداهد بدد
در منظدمه حاوت اسالمی تاندلدیی گدنهای انفعا از حقرایق کشرفشرده
علوی است که همتراز با تغییر نواه انسای به عالم تاندلدیی نیغ تغییرر مریکنرد
بنابراین همزمای با تغییر نور

علوی شریده تفسریر مرا از گرغارههرای تجربری

حاصل از تاندلدیی هم میتداند تغییر کنرد ازایرنرو فنراوری از یرک ماهیرت
تأثیرگذار در بینش مربی به ماهیتی تأثیرپرذیر در بیرنش اسرالمی تنرغ یافتره و
توامی زوایای دی با حقیقت واحده علوی سنجیده میشردد اگرچره امارای دارد
تاندلدیی و گغارههای حاصل از دی مقده بر حقایق علوی کشفشده باشد ولی
ماهیتاً تاندلدیی مؤخر از علم ر به معنای اسالمی دی ر میباشد پا ،،عرالپم بره
علم به میغای علم خدد قادر به تدسعه تاندلدیی و تفسیر علوی از دی میباشد
کلمااات کلیاادی :فنرراوری علررم دینرری تطررابق عرردالم عررر
الموا .

 .1دکتری فیزیک.

اا
ما
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رابطه جامعه و فناوری
«درآمدی بر جامعهشناسی فناوری»
معزالدین خادم

الحسینی1

مهدی

نصیری2

از مسائلی که مدرد تدجه جامعهشناسای در حدزه فناوری قررار گرفتره اسرت
تحدالت سریع و ناگهانی ناشی از رشد و تدسرعه فنراوری اسرت کره منجرر بره
تغییرات و دگرگدنی هایی در جدامع شده است این تحدالت تغییرات شورفی در
ساختارهای سیاسی اقتصادی و اجتواعی و فرهنوی کشدرها ایجاد کررده اسرت
جدامع هر روز شاهد پدیدههای ند هدری از فناوری است سدا اصلی این مقاله
به رابطه بین فناوری و جامعه برمی گردد و به دنبا پاس به این سدا سه الورد
مطرح میشدد در الودی او فناوری جدای از جامعه شرال مریگیررد و سرپس
روی دی اثر میگذارد در الوردی دوه فنراوری بره مثابره بخشری از سراختارهای
جامعه ارتبای متقابل با جامعه دارد در الودی سده فناوری یک محصد و فرایند
اجتواعی است و از ساختارهای جامعه بدجدد میدید در این مقا کدتاه فنراوری
به مثابه بخش بیروی دمده و ملود

از یک کرده یخری ترسریم مریشردد کره از

فردیندها و بردیندهای ساختارهای اجتواعی دروی جامعه بدجردد مریدیرد رو
تحقیق نیغ بر اسا
بدده و تال

رو

مطالعات اسنادی و با مراجعه به اسناد و کتب مدجردد

شده است تا با تحلیل جامعهشناختی رابطره ایرن دو پدیرده تبیرین

شدد
کلمات کلیدی :فناوری جامعهشناسی ساختارهای اجتواعی فرهنگ دین

 .1دکتری جامعه شناسی ،محقق و مدرس دانشگاه.
 .2دکتر جامعه شناسی ،محقق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

Priests and Healers of the Iranian Speaking
Population of the Upper Ob Region
In The Early Iron Age
A. P. Borodovskiy
Institute of Archaeology and Ethnography
Siberian Branch Russian Academy of Science,
Novosibirsk State University, Russia
altaicenter2011@gmail.com

According to some Russian researchers (T.N. Troitskaya, V.I.
Mogilnikov), a considerable part of the population of the Upper Ob
region in the Early Iron Age descends from the Iranian speaking
people. In the second half of 1,000 BC, this region was characterized
by close cultural ties with the "Saxon" world of the Central Asia and
the Middle East. For instance, this factor manifests itself in the
discovered graves of womanlike priests (Bystrovka-1) as well as
certain medical tools and intravital trepanations (Bystrovka-2) of the
parietal lobe of human scalps. Such peculiarities of archeological
anthropologic materials from the Upper Ob region have obvious
parallels with the Scythian mythology (Herodotus) concerning
origination of Enarees (fortunetellers) known from the ancient
descriptions (Pseudo-Hippocrates). There are people among the
Scythes who were born from the back of the head, they do all woman's
work, they are called Enarees, or womanlike. Their congeners believe
that their pathological condition was determined by gods; so they
honor those who suffer from this disorder so as to avoid it themselves.
As for me, I think that this disease is just the will of gods, that
everything has its cause, which determines the subsequent course of
events (Pseudo-Hippocrates). They wear dresses, adopt feminine
habits and even speak like women. The term Enaree originates from
the Iranian word a-narya ("not masculine"). The Enarees were
fortunetellers: according to Herodotus, "the art of telling fortune was
given to them by Aphrodite; they tell fortune with the help of lime
bark: a fortune teller cuts it into three stripes, then while intertwining
them between his fingers and untwining them back, he delivers a
prediction". The corporation of Enarees was of hereditary nature and
included noble people. The Enarees were quite influential in the
Scythian society (Herodotus).The sophisticated character of medical
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tools (Bystrovka-1) that are similar with certain ancient samples and a
high degree of neurosurgical professionalism of intravital trepanations
performed in the ancient times testify to a profound healing
experience frequently accompanying various rituals in the traditional
culture.
Keywords: Religion, The Early Iron Age, Upper Ob Region,
Iranian Speaking Population
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Cyberspace and Sacred Space:
an extension or aversion
Abdulrahman Cherri
Al-Mustafa International University
ruhmujarad@gmail.com

The purpose of this research is to explore whether cyberspace and
its constituents could be regarded as an extended platform to sacred
space. I will argue that cyberspace cannot be reconciled with sacred
space due to the substantial and qualitative differences that exist
between both. Religion has set specific objectives for establishing a
community and the creation of a spiritual ambience surrounding it.
Although these concepts have extended to and “evolved” within the
cyber world, they, however, belie the fundamental purpose which
religion wishes to establish and create on multiple levels. Cyberspace,
I will argue, has detrimental and destructive effects on the human
spirit, mind, relationships as well as everything deemed sacred by
religion including, but not limited to, the environment, art, and
language. It also assists in amplifying the faculties of illusion and
imagination; the faculties which every spiritual tradition wishes for its
adherents to transcend. As the cyber world increasingly expands and
reshapes our view of the world and our relationships with one another,
the challenge of remaining religious in the traditional sense becomes
exceedingly difficult. It is thus the responsibility of religious
individuals and communities to respond to this challenge by clearly
identifying the parameters which construe what a sacred space is and
create awareness of how to deal with this illusionary and
uninhabitable world.
Keywords:
Religion,
Science,
Technology,
Tradition,
Traditionalism, Sacred Space, Cyberspace, Art, Language,
Environment, Modernism.

344

1st Internasional Conference on Religion, Culture & Technoloy 

Technological enhancement of the human
person and the doctrine of the image of God.
Joseph Diekemper
Queen’s University Belfast
Northern Ireland, United Kingdom
j.diekemper@qub.ac.uk

My purpose in this paper is to twofold. First, I develop a
conception of the Christian doctrine of the image of God (imago Dei)
and ground it in a hylomorphic metaphysic of the human person.
Secondly, I consider the implications of this conception for
transhumanism and eschatology. I begin by advocating a Christ
centred relational conception of the imago Dei, according to which
human beings were designed to be in loving commune with their
Creator, with Jesus Christ providing the exemplar case. I then ground
this conception of the imago Dei in a hylomorphic metaphysic of the
human person. On this metaphysic, human nature was designed by
God to be essentially relational and God oriented, not intrinsic.
Subsequent to original sin, however, unredeemed human nature is
intrinsic and self, rather than God, oriented. Those who are redeemed
through the atoning blood of Jesus Christ receive a new nature which,
again, is relational and God oriented. Redemption and the
accompanying new nature are available to every human being who
believes, that is, every instance of the intrinsic, fallen human nature is
capable of being replaced with the relational, redeemed nature which
Jesus Christ instantiated. I go on to apply this conception of the imago
Dei, with its accompanying metaphysic, to various possible cases of
transformative enhancement of human persons through the use of
future technology. I argue that the conception developed in the first
part of the paper provides a criterion for whether transformation
through human technology results in a being to whom the imago Dei
applies. I go on to show how such a criterion has far reaching and
significant eschatological ramifications.
Keywords: imago Dei; hylomorphism; metaphysics of mind;
transhumanism
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Explaining Social Action: Technology and
Religion in Qutb and Shariati
Kevin W. Gray,
JD Candidate, Osgoode Hall Law School, Canada
kevinwgray@gmail.com

In this paper, I address two accounts of the relationship between
Islam and socialist thought in the 20th century. Shariati and Qutb
share important similarities: they advocate for a return to Islamic
values while at the same time engaging in a detailed critique of social
thought. I argue that there are also important similarities in their
comparative accounts of social change. First, while Sayyid Qutb took
care to show that an authentic Islamic state would bring about justice
in the social sphere, and in many case would overlap substantially
with the socialist project in the Muslim world, few thinkers have
remarked how through-going Qutb’s commitment to a Marxism
actually is. Algar argues that Qutb’s explanation of historical trends is
“distressing in [its] simplicity.” This is simply incorrect: Qutb does
have a theory of sociological change, one that, strangely, does not
draw on Islamic thought. When pressed to explain historical change,
Qutb grounds his thought in Marxist sociology, and with reference to
Marxist class struggle. social change) are not ripe: Americans are not
Communists, he argues, only because of their high standard of living.
With respect, second, to Shariati, here again we see the impact of
Marxist sociology. Shariati draws substantially on the work of Jalal
Al-e-Ahmad who developed an account of the collapse of authentic
human relationships under foreign, and in part, technological
colonization in Iran. Gharbzadegi, alternatively translated as
Occidentosis or Westoxification, translated into Iranian thought the
Marxist account of reification, bringing Marxist accounts of
technological determinism into contact with Islamic thought. Shariati
draws on these accounts to formulate an account of the corruption of
man under Western theories of government. I argue that, like Qutb,
Shariati adopts a Marxist account of technological determinism. In
both cases, what makes the work of the two thinkers so unique is the
embrace of a technological account of social evolution as part of a
general theory of historical materialism alongside an Islamic account
of justice. I highlight this tension in my paper.
Keywords: Shariati, Qutb, Marxism, political Islam
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Philosophy of technology and Marx’s
“Practical Turn” in Theses on Feuerbach
Hossein Kaji
Professor at Windsor University, Canada
hossein.kaji@gmail.com

Many philosophers and philosophical scholars believe that
philosophy in the 20th century has experienced a kind of “practical
turn”, but there are different views on what the turn is and what its
roots are. Some views focus on Heidegger’s philosophy as a source of
it, and others think that the practical turn is related to linguistic turn
in the 20th century, especially they focus on the late
Wittgenstein. They
see
some
practical
turn
in
what
Heidegger in Being and Time makes a sharp distinction between
handiness
(Zuhandenheit)
and
“objectively
presence”
(Vorhandenheit), and what is Wittgenstein’s main concern, namely the
ordinary language as the center of philosopher’s attention. This paper
intends to explore the meanings and interpretations of practical turn in
Marx’s philosophy as a source of the practical turn by referring to
“Theses on Feuerbach”. After that, the paper writes on the effects of
Marx’s practical turn on the philosophy of technology which returns
to Marx’s practical turn a lot. The paper will show that there are deep
dialogues between some philosophers of technology such as Don Ihde
and Andrew Feenberg with what Marx sees as the practical turn in
philosophy and thinking.
Keywords: Marx, philosophy of technology, practical turn, Theses
on Feuerbach
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A Postcolonial Reading of Modern Digital
Technologies
Abdollah Karimzadeh
Visiting Professor at Department of English Language & Literature,
University of Tehran
abdollah.karimzadeh@gmail.com

“Postcolonial Studies” is one of the interdisciplinary areas
of research in humanities which deals with the condition of
colonized communities. With a deconstructive approach, it
makes an attempt to deconstruct and challenge the view of
colonizers to the colonized subjects. A review of literature on
the postcolonial Studies demonstrates that two approaches can
be identified in the postcolonial discourse: 1) orientalism 2)
subaltern studies. In the light of these two approaches, the
current paper explores the contemporary digitalized world and
explains its situation and condition under two categories as
“digital orientalism” and “digital subalterns”. The central
argument of the paper is that in the modern digitalized world,
the colonial discourse is being reproduced with its very
original nature in the form of modern digital technologies and
with a far more democratic guise. The hypothesis that modern
digital technologies distribute the asymmetrical power
relations in favor of the subalterns is strongly refuted by the
author of this paper. On this basis, an attempt is made to
answer the question that how digital technologies contribute to
the reproduction and fixation of the colonial discourse and that
how this condition can be critically reread through postcolonial
theory.
Keywords: digital orientalism, digital subalterns, digital
technologies, postcolonial condition
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“The Effect of Modern Technology on the
Insights of Culture Shock”
Husam Mohammed Kareem al-Khazaali
Al-Mustansiriay University, Iraq
jone-keven86@yahoo. com

The 21 century witnesses a great advance in all fields of life
especially technology; hence the world, as it is called, becomes
“a small town”. Culture shock used to be experienced only in
the real life when people travelled to new locations and
encounter new cultural practices. However, with the advent of
modern communication technologies, one does not need to
travel to get a cultural shock. Modern technology brought it to
individuals thanks to wide spread use of smart mobile devices
and continuous Internet connectivity. Through technology,
people can learn about each other’s customs and traditions
easily. This paper looks into the evolution of culture shock
from early stages of physical travels to twenty first century
cyber travel. The research also analyses the impact of
technology on people’s perception of other cultures. It
concludes that technology increases the frequency of people
experiencing culture shock but it also helps decrease the
magnitude of the shock. Modern technology plays a vital role
in many issues that will be taken into accounts such as
religion, culture, festivals and ceremonies, food and clothing in
order to understand culture diversity. One of the best things
about culture is to transfer useful information between each
other in the society. Getting more information on culture and
sharing information with people, would prepare those people
to be aware of the culture shock
Keywords: Culture shock, Digital world, Technology,
Physical barriers, Mental barriers
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Analysis Of “Tissue”
as Cultural text and Technology
Parisa Amirifard
Assistant-Professor of Political Science at Payame Noor University
Amirifard.Parisa@Gmail.com

This paper aims to explain tissue as a model of cultural (order, text,
system) that distributed applications, a set of active processes on
remote society which communicate by the “interchange of messages
on behalf of the functional inner order. This subject has multilateral
aspects in mathematics, biology, genetics, humanities and so on. In the
beginning of discussion, we would like to answer this question; what
do we mean by tissue as a cultural text? We explore some of ways in
which analysis can contribute to an understanding of some key aspects
of the relationships between (embodiment, tissue and text). This
relation can be understood in three ways: A. Embodiment has three
parts: first, objective function; as preliminary step of necessity;
second, logarithm as a physics-society factor and the third, probability
and distribution theory. B. we use the model of Gene in tissue as
dynamic process in Remote society which includes the codes and
reading of possible conventions no norm or regulation. C. Tissue or
grammar of tissue as text includes The Real and The Nature which are
different from reality and natural choice. The pattern of Text in tissue
will be argued from holism, conflict text, intertextulity and network.
Therefore, in 21 century "Society as cultural text and tissue" and
"Autonomous organizational form" against discipline that includes
“social institutions”, normative rules, political rights, social demands
and hopes of individual participate... “De-centering” of this system
could be occurred in social network with word of tissue. How to do it?
Our methodology that explains - acceptation of global regulation and
obligation of social network and the state while it remains at all times
a highly important actor- is not necessarily at the origin or even at
center, of the regulatory enterprise. Problematic in this lecture: With
coming network to third world or developing country, position of this
society is ill-informed society. Cultural text need to shift on civil
ownership. Ill-informed society needs modeling. We suggest Tissue.
What relationship between tissue and ownership? Network has an
important factor to shift private interest to civil and not public interest.
This regularity with civil ownership in tissue have 2 factors; worth
and chance to optional services.
Keywords: Technology, Tissue, Text, Culture
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Religion and Technology, a Reconcilable
Dichotomy
Hussein Latifi
Ph.D. Candidate, Department of Philosophy, University of Tehran,
College of Farabi
h.latifi@ut.ac.ir

Depending on different perspectives, definitions and
presuppositions, various relations between religion and technology
can be imagined. Some of these relations are in fact, relations between
technological products and religion’s social and rituals manifestations.
By exploring fundamental levels of each of the two phenomena,
religion and technology, the present study aims to draw a contrast
between two different kinds of human encounter with the world at
large. In the first encounter (technology) man is conscious of himself
as the controlling subject and relates to the totality of the objective
world as the thoughtless, inferior and controllable object. In the
second encounter (religion) man is conscious of himself as the object
and created, and relates to the totality of the outer world as the created
world under the providence of the knowledgeable God. Eventually, it
turns out that the theistic religion of Islam, by balancing both kinds of
human experiences, recognizes and justifies them in their proper roles.
Keywords: Religion, Technology, Islam, Philosophy of
Technology, Religious Experience
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The System of the Critique and the
Revolutions of Philosophy
(Theory, Practice and Technology in a New Age of Humanity)

Sylvain Lavelle
Professor at ICAM Paris (Engineering school, Department of Humanities)
sylvain.lavelle@icam.fr

Kant's system of the Critique is a revolution in the history of
philosophy that developed on the basis of the distinction between the
analytic and the synthetic and of the distinction between a priori and a
posteriori. However, it is also a system which, as an echo of the
ancient divisions of philosophy, developed on the basis of the
distinction between theoretical rationality and practical rationality.
Between these two forms, Kant certainly lacks a deeper reflection on
technical rationality and one can even blame him for being, so to
speak, out of touch with the question of technology. This missing
point in the Critique, in addition to some other ones, can justify the
choice of some philosophers to turn their backs on his philosophy,
now viewed as an obsolete system - see Ferraris (Good Bye Kant).
However, if one wishes to question its relevance, one can also start
from the system of the Critique and the questions of its philosophy in
order to show what could or should be changed in it. Among these
questions, Kant distinguishes the theoretical (What can I know ?), the
practical (What should I do ?), the telic (What can I hope ?) and the
anthropic (What is man ?). It can be argued that, though not a radical
novelty, the articulation between these questions and the types of
rationality they refer to can define an alternative system to the
Critique, namely a kind of ‘Meta-Critique’. Thus in comparison, the
new questions of a ‘Metacritique’ attempt to highlight, not the
distinction, but rather the relations between the different types of
rationalities in the dynamics of research and innovation. This
philosophical shift has some significant consequences on the SubjectObject relation, on the variety of relations which one can adopt
towards the object depending on the subject’s viewpoint - for instance,
that of science, engineering or morality. It then follows that Kant’s
Copernican revolution in philosophy is substituted in a 'new age of
humanity' with a Vincian revolution in reference to the life and work
of the great Leonardo da Vinci. This genius of humanity was indeed at
once an artist, an engineer, a scientist and a moralist and embodies as
a symbolic figure the pluralism of rationalities which echoes the
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plurality of its own perspectives and prospectives. It is required
however in an updated version of the Critique to acknowledge the
basic contradictions of reason which paradoxically give rise to some
antinomies of critical reason that were not identified as such by Kant
himself. The first is the antinomy of theory and practice to be viewed
as the contradiction of reason regarding the possibilities of research
and experience. The second is the antinomy of technology and
humanity to be viewed as the contradiction of reason regarding the
possibilities of modifying the human condition by means of artefacts.
Keywords:
Philosophy,
epistemology,
ethics,
critique,
metacritique, theory and practice, technology, engineering, rationality,
subject and object, copernican revolution, vincian revolution,
antinomies of critical reason
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Iqbal’s Process Worldview; An Islamic
Response to Modern Challenges
Saida Mirsadri
PhD candidate at the University of Tehran, Farabi College
smirsadri@gmail.com

The relevance of religion to todays’ world and the seemingly
irresolvable conflict between science and religion are controversial
issues in today’s discussions – both social as well as academic. My
hypothesis is one can find a due relevance to the issues and challenges
of today’s world in the Iqbalian worldview. For one, because Iqbal’s
philosophico-theological system helps us find a way to reconcile the
conflict between religion and science. For second, because at the heart
of Iqbal’s philosophy lies the existentialist conviction that reality is
ultimately inexpressible purely in terms of reason and of science. That
intelligible side of reality is, however, to be comprehended by
intuition. And thirdly and most importantly, Iqbal helps us find a way
to make man more considerate and thoughtful of his surrounding
environment. Therefore, Iqbal’s philosophical system helps us
address and respond to many of the challenges raised recently, not
only those held against faith but also the more universal and global
ones, including environmental crises and issues; the destruction of
nature by man’s hand. My main hypothesis is that these challenges
and crises are basically encouraged and shaped by the theological
presuppositions that traditional societies – heavily influenced by their
religious traditions – hold, namely the placement of man in the center
of the created world, the crown of creation, for whom and whose
service everything else is made, and he is to dominate them all and
make use of them. This – which is one of the main tenant of classical
theism – is strongly criticized by modern theologies. In Iqbal’s
process worldview, human and nature are one and united; the whole
world is a big community, whose members – from the sub-atomic
particles to God – are self-sufficient and self-determined egos. God in
this cosmic community is the Absolute Ego, towards whom all
creatures are striving. This brings man and nature to the same level
and hence dramatically changes the classical anthropocentric
worldview, conjuring the feeling of modesty in man before nature. On
the other hand, in showing that nature and spirit are not alien to one
another and that it is, hence, not necessary for the man of religion to
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say no to his environment, he points to a way to the solution of the
perennial conflict between science, philosophy, and religion by
propounding the fact that each of these is only a perspective –
however the one which is an essential part of the reality.
Keywords: Iqbal, process thought, process Islam, environment.
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Social Networks and Religiosity
Mohammad Motahari Farimani
faculty member at Imam Khomeini Education and Research Institute

The impact of social networks on the religiosity of believers,
especially the youth, cannot be understated, let alone denied. Social
networking, in its unique and unprecedented way, has revolutionized a
fundamental relationship, to wit, between people and the way that they
connect with one another. It would be simplistic to think that the
impact of social networks is limited to this type of relation. Rather, in
addition to relations between humans, it affects the relation of the
person to himself (or his “self”), and as far as believers are concerned,
his relation to God. Religion, Islam in particular, also speaks to these
primary relations and aims to transform them, viz. the relation of the
person to himself (or his “self”), his relation to other fellow humans,
and his relation to God. The paper in hand examines how this modern
type of relation with others via social networks can positively or
negatively affect the tripartite relations as elaborated and mandated by
Islam. Having discussed some tangential services that social media
has done for religiosity, the study will focus on some of its negative
effects, such as reducing trust in theological issues, misusing of
anonymity, working for other than one’s self and weakening the
power of thought.
Keywords: social networks, religiosity, relation to God, relation to
self, relation to others
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Fatimid Art and culture at the National
Museum of Bardo
Hana OUAZ ep TOUMI
Historical and Archaeological Research Deputy of Islamic Department at
Bardo National Museum, Tunisia
hana.ouaz@yahoo.com

Africa was marked as a place of establishment and rise for the
Fatimid or Ubaidiyya state, which is related to the servants of Allah
Mahdi and which have lasted for sixty-five years, from 297 to 362 AH
/ 910-969 AD. As the Mahdi founded his new capital and called it
Mahdia, The Mahdia site was chosen to respond to the expansion
project eastward, across the Mediterranean Sea. This was the main
purpose for the Fatimids throughout their stay in Africa until they
were allowed to enter Egypt and establish a Shiite caliphate in Cairo
in the city of Maazia by the Fatimid Caliph Mu'izz Ladin Allah 361
AH / 973 AD. Despite the limited period in which the Caliphs ruled
Africa, the influence of the Shi'a doctrine distinguished the cultural,
architectural and decorative heritage that the Fatimids left behind
there. What was discovered from many archaeological sites in Tunisia
emphasizes the particularity of Fatimid art, which allows the human
and animal embodiment and have been previously prohibited by the
Sunnites. In order to highlight the importance of the Fatimid period in
the Shiite history of our country, there is a hole dedicate exhibition
hall in the Islamic section located in the National Museum of Bardo,
which is called "Mahdia - Sabra Mansouriyeh". There are many
artefacts dating from the Fatimid period, mainly from the city of
Mahdia and Sabra Mansouriya. This hall includes marble sculptures,
bronze sculptures, paintings on porcelain and crystal as well as the
distinctive heritage of the Fatimid dynasty, which is promoted through
its reflections on Shi'ism.
Keywords: Fatimid Art and culture, National Museum of Bardo
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Anthropology of a humanity in search of
new gods: How does technology redefine the
contours of postmodern beliefs?
Fanny Parise
Associate researcher at Lémanique Institute of Practical Theology (ILTP),
University of Lausanne, Suisse.
Professor of Anthropology of Consumption and Innovation.
Head of Department of Human Sciences at Groupe SEB.
parise@thinkdifferenttank.fr

In all cultures, man has always maintained a close link with
technology. From the most rudimentary tool to the arrival of robotcitizen Sophia, technology can explain the society in which it is
located. It fits into a set of beliefs (religion) that justify the order of
things. The deployment of ever more pervasive technology in the
daily lives of individuals upset this organization. From Asia to Africa,
from Europe to America, the initiatives of integration of the religious
within technological devices or the reactivation of old beliefs by the
technology multiply. Technology becomes a receptacle for the beliefs
of humanity, modernizing ancient mythemes. By blurring the
boundaries between man and machine, reality and imagination seem
to come together, making the great fears of humanity more concrete
than ever. As Pascal Picq, Nicolas Santolaria and Yuval Noah Harari
point out, Homo Sapiens would be experiencing its last great
revolution. Innovation and technology make possible the
confrontation of the human with his great ancestral enemy: death.
Thanks to technology, it may be possible one day to "kill death". From
now on, certain ideological movements, in which the transhumanists
and the chimpanzees of the future clash, propel us in a dystopian
scenario worthy of Black Mirror, where the technology and the
acceptance of this one generate distinctions not only social and
cultural differences between men, but also biological distinctions, due
to genetic selection for example. And if humanity emancipated itself
from the gods and its condition by becoming itself creative? Could
technology turn this fantasy into reality? Far from being limited to
ethical or technical questions, anthropology raises questions about the
social function of this new relationship with the gods.
Keywords: gods, spirituality, consumption, modernity, technology
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Tangled in a Web: Understanding and
Assessing the Internet as
a Postmodern Medium
Rizwan Rashid
Educator at Jamia Ilmiya Toronto Foundation
Rhrashid@gmail.com

Despite its relatively recent origins, the Internet has become one of
the most intrusive and pervasive mediums of technology the world has
ever seen. It has significantly changed the way we interact with each
other and with the world around us. Overlooking the fear that it may
be another vehicle of corporate hegemony through which modern
capitalist powers attempt to maintain their dominance in a globalizing
world, for many internet users and software developers, it offers a new
and what may be called “postmodern hope” of breaking free from
traditionally oppressive and restrictive means of control and an
attempt to restructure the world in a manner that can benefit humanity
at large. This paper attempts to explore the postmodern hope for the
internet while at the same time question some of the assumptions and
presumptions regarding identity, knowledge, freedom, etc. that
underpin this postmodern vision in light of religiously inspired
traditional teachings.
Keywords: Internet, World Wide Web, Postmodernity, tradition,
religion, identity, knowledge, voice, democracy, freedom.
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The Impact of ISIS on religion in Iraq
(2014-2017)
Abdulkadhim Hashim Mutlaq al-Saedi
Asst. Inst. In English literature
Collage of Imam-Al-Kadhim, Maysan Province, Iraq

Most countries consider ISIS as one of the most dangerous terrorist
organizations in which operation has brought a major threat to
national security and peace in many countries, as well to human,
regional and global security and religion because of its capacity to
amass combatants, funding, and region. In reaching its goals to
establish an Islamic state and to enforce its view of Islam extremism,
it uses political and military tactics by the use of ruthless force on both
Muslims and non-Muslims people. Ethnic cleansing carried out by
ISIS towards Non-Muslims can be considered a very serious crime
and represent a part of terrorist actions which aims to force the
situation of separating Iraq and creating a terrorist front in its occupied
territories in Iraq. The prevailing notions of ISIS in Iraq have entirely
altered the stability of power of religion in our country. In addition, it
threatens not only the integrity of the country, but also leads to
redrawing religion. ISIS left many religious damage in the instructions
of Islam in Iraq culture such damage needs to be completely repaired
by Iraqi. Furthermore, ISIS has affected the traditions and conventions
of the region it was occupied. Iraq undergone from those closeminded who name themselves ISIS; they impose their concepts on
Iraqi society, those concepts such as injustice, hatred, killing,
immigrating people, etc.
Keywords: ISIS, terrorism, religion, threat
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The Internet as a Reflection of
Postmodern Skepticism
Haider Shah
Student at Seminary of Amīr al-Mo’minīn, Qom, Iran
sayyidhaidershah@gmail.com

While the scattered remnants of modernity continue to persist,
much of Western society has been decidedly marked by the onset of
postmodernity. Colored by renegotiations about the meaning of
selfhood, knowledge, and purpose, the ambiguities of postmodernity
have been exacerbated by the rapid development of technology and
the internet. The internet was championed to be the capstone of the
age of information, finally paving the way for true societal progress
through the informed and therefore, sympathetic individual. Taglines
such as, “the marketplace of ideas,” and “the democratization of
knowledge,” sold the internet as the beacon to usher in an era of clear
rationality and reason. However, as French philosopher Jacques Ellul
acutely observed, technology is not neutral. It carries with it, hidden
challenges which emerge not only through its usage, but by its very
inception. As such, this paper seeks to analyze the relationship
between the internet and the postmodern challenges to epistemology
and a stable conception of selfhood. It is proposed that the internet,
despite the opportunities it offers, is not simply a reflection of the
postmodern consciousness, but has added to the uncertainties
regarding fundamental human concerns.
Keywords: modernity, postmodernity, technology, internet,
self/selfhood, skepticism, age of information, age of experience,
epistemology
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Monitoring Collective
Intelligence in Civic Tech
Aelita Skarzauskiene
Mykolas Romeris University,
Vilnius. Lithuania

To tackle the increasingly complex societal problems, the society
have to rely on the initiatives and collaboration of the citizens to be
able to create the desired future. My research group maintains the
position that the networked society is one of the most prospective
future organization forms. Following the Internet design, the networks
adopted the decentralized structure, and contradicted the function of
the traditional hierarchical mechanism. The structural units (nodes)
being unable to interact with the centre of network (because it does
not exist) have to interact with the whole network in the selfregulatory regime and develop one of the most productive forms of
collaboration. The massive participants’ inclusion into the interactions
online ensures the emergence of greater intellectual capabilities. In
online communities not only people, but also information
communication technologies are involved in knowledge creation or
aggregation. However, because of the diversity in technological tools
and information channels, the users of civic platforms face in praxis
the problems with coordination, collective decision making and
opinion structuring, security and privacy, information credibility,
content quality and other problems. The nature of all these problems is
interdisciplinary and have to be solved under the complex manner. If
value dimensions of the users acting in a collective network are not
aligned and if technological decisions are implemented in an
immature environment, these technological solutions can accelerate
negative aspects of digital collaboration, such as closing up within
one's communities, constraints of individual freedom, privileged
access to community resources and limitations on the engagement of
outside persons. On the other hand, the design and structure of
technological solutions and can give impetus to the purposeful
collaboration towards common good. Our proposed Collective
intelligence Monitoring Technique offers framework to evaluate
online community projects and identify cases that can be potentially
transformed into effective CI systems. The CI Potential Index will
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evaluate the basic characteristics, functionality, and technological
design of CI systems using a set of integral socio-technological
indicators (CI Capacity, CI Emergence, Social Technologies and
Social Networked Responsibility Index).
Keywords: Collective intelligence, civic technologies, co-creation,
online communities, networked society
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Iranian heritage in the world view of the
Turks: goddess Dzerassa and Umai
Sergey G. Skobelev
PhD, archaeology
Head of the Humanitarian Research Laboratory
Novosibirsk State University
sgskobelev@yandex.ru

The culture of the Iranian-speaking population at the end of the
Scythian-Sarmatian period of the history of Eurasia exerted a great
influence on the ancient Turks, including the field of religious beliefs.
Archaeological excavations have provided some interesting
information that allows tracing the deep connections of Iranians and
Turks in the sphere of mythology. In particular, we refer to the
findings of the original images of women. One of them - bronze with
gilding, comes from the Alanian tomb of the 11th–12th centuries in
the Caucasus. The woman froze in the same canonical pose as in the
Turkic stone statues. She holds a small cup in both hands. The find is
interpreted as the image of the goddess Dzerassa, who in the preChristian era exercised, among other things, fertility functions for
humans and animals. The second image comes from a Turkic female
burial (first half of the 10th century), excavated on the Abakan River
in Siberia. These are two earrings (gold with details of silver) in the
form of the same images of a woman with a cup in hands, a rounded
nimbus over her head and straightened wings behind her back.
Earrings were also accompanied by gold-and-silver rhomboid hollow
pendants with stylized images of trefoil – a symbol of fertility. Finds
can be defined as images of the Turkic goddess of fertility Umai.
Comparisons of these images from the North Caucasus and from
South Siberia reveal their undoubted genetic connections. Combining
the external features – a pronounced female image, a strict canonical
pose and a cup, held by both hands. Closely connects them and such a
sign as the ritual purpose of objects (the functions of the amulet from
the goddess-patroness). But the main thing is that it is a direct stylistic
origin from the stone sculptures of the Scythian time, from which, in
turn, they trace their pedigree and Turkic stone sculptures. On the
basis of such a generality, manifested in archaeological materials, one
can additionally confirm the assumption that the ancient Turks
borrowed from the ancient Iranians a number of elements of religious
beliefs, including the three-part structure of the supreme deities
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common to the Indo-Europeans, where Dzerassa and Umai acted as
goddesses of fertility.
Keywords: Iranian Heritage, Turks, Dzerassa, Umai
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The "Post-human Shift'' at the Dawn of
Techno-subjectivity: The Sophia Case
Aleksandar Talovic
Justus-Liebig University Giessen
International Graduate Centre for the Study of Culture
Aleksandar.Talovic@gcsc.uni-giessen.de

The notable event from late October 2017, when Saudi Arabia
officially recognized a humanoid robot Sophia as a citizen, raised
many issues regarding consequences of this post-human shift that may
result in confrontation with its radical Otherness (the given name is
already equipped with certain metaphors of platonic, biblical, gnostic,
neopagan and new-age notions of σοφία as ''holy wisdom'' and metahistorical, iconic core of trinitarian Deity). The most prominent
questions, however, were stretched from its bodily organization and
an affective creepiness stored in its smile to its android-rights
integrity, sexuality, autonomy and a possible form of its (self)
inauguration as a political subject with all the consequences of this
term. Putting aside for a moment the scripted content of Sophia's ''way
too human'' public speeches along with genderization of this substrate
and all the critique directed towards the (strategical?) disparity
between this phenomenon and the ''real women'' rights in Saudi
Arabia, this paper tends to engage various theoretical
conceptualizations of subjectivity (with a special emphasis on its
construction) in an attempt to examine the ''Sophia case'' and the
cultural-political potentiality it could carry within. For the purpose of
this research, the intent is to employ such concepts as ''not-onlyhuman'' network constellations suggested by Bruno Latour and Donna
Haraway’s ''post-human'' cyborgology in a sense of the current
applicability of her metaphor extended to a new, android ontology.
Last but not least, by referring to some aspects of Judith Butler's
recent work, the question would be whether ''data flesh'' could ever
stand along with precarious, vulnerable, ''human flesh'' as a resource
for the ''performativity of the political'' in which, paradoxically, the
techno-intrusion might serve as a vibrant tool for the resistance to the
very notion of human political and ontological obsoleteness.
Keywords: Sophia, androids, body, subject, cyber, technology,
human, posthuman, death, theology
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Pilgrimage to the Ghriba of Djerba
Souad TOUMI GDOUDA
National museum of Bardo, Tunisia.
specialist in Tunisian Jewish heritage
toumi.souad@gmail.com

Pilgrimage to the Ghriba is a sacred ritual that obviously takes
place in the Ghriba Synagogue which is the most ancient in North
Africa. It represents a propitious occasion to discover this ceremony
that became at the heart of various issues: patrimonial, cultural,
religious and spiritual.
My communication aims to analyze the different beliefs related to
the ritualistic practices involved in this pilgrimage. Likewise, we are
going to examine, from a closer standing, this religious and cultural
patrimony in line with the several issues upon which it is centered.
Keywords: Pilgrimage, Ghriba Synagogue, religious and cultural
influences
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Theological and religious pedagogical
foundations of Islamic religious pedagogy
Ismail H. Yavuzcan
Professor at Herrenberg (Germany)
yavuzcan@web.de

In the Muslim context, it should not be a matter of course for the
religious: Muslim children and adolescents are subjected to manifold
questions and inquiries by modernism. They must also be able to speak and
answer in public (especially at school) when it comes to topics such as holy
war, terror, woman in Islam, headscarf, etc. Often only through this thirdparty survey and foreign assignments as religious subjects does a
fundamental examination of Islam take place. In addition, there are also
fundamental questions about life, for example: in crisis situations of life,
which all people almost appeal to. Apparently, religion is no longer a matter
of course for the people of today, especially for European-dominated people.
Muslims, even Muslim youths, in turn, identify more strongly with their
religion than their non-Muslim peers, and see little contradictions between
their daily lives and their beliefs. Islamic religious Education is directed, on
the one, to the critical reflection of the Islamic tradition, its contents and
theories, and practice, as taught in Islamic teachings, Muslim life, Muslims
on the ground, and in the Islamic world, for example. understood and
practised. In addition, it has to deal with the findings, methods and questions
of Christian religious education, because it has, on the one hand, the
reference to religion, but also has identical learning places to the subject,
such as the school, family, community, etc. However, it must also develop
its own profile and its own priorities and approaches, such as in community
pedagogy or adult education. But it is also fundamentally dependent on
references to several neighbouring sciences, such as pedagogy, Islamic
theology, but also sociology, philosophy, historical sciences, etc.

Keywords: Theology, Pedagoy, Islamic Pedagoy
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Poetical Technology
Shuja Ali Mirza
Professor at Jamia Ilmiya Toronto Foundation, Canada
gulistan12_31@yahoo.ca

In Aristotle’s division of science (dianoia) and wisdom into
theoretical, practical, and poetical, the first pertains to the macrocosm
and objective world, while the second and third pertain to the
microcosm and subjective world of humanity. Technology as both the
product and technique of human production and industry clearly falls
into the third division of poetical wisdom. To properly understand
technology and its role in the world it is quintessential to understand
two significant points: First, the unity and hierarchy that informs the
tripartite wisdom of traditional philosophy; second, the imperative of
beauty in poetical wisdom or philosophy. The first situates technology
and puts it in its proper place while emphasising its inalienable
connection and nexus with the superordinate level of practical
philosophy and the latter’s divisions of ethics, domestics, and civics.
The second provides a principle, which is neither relative nor
arbitrary, by which technology can be gauged and assessed. The paper
expounds the above points and aims to delineate the foundation of a
poetical technology that is conducive to humanity’s existential
experience and realization of truth, goodness, and beauty.
Keywords: Technology, philosophy of technology, science,
poetical philosophy, Aristotle’s division of science, technology and
ethics, beauty, poetical technology.
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RELIGION AND POLITICS
Mario Bunge, FRSC
Emiriotus professor at McGill University
Montreal, Canada

We all know that there are many religions, and that none of their
truth claims enjoys universal acceptance. But most people agree that
modern science is thoroughly secular, in that it admits no religious
assumptions. And most religious leaders reject the claim that the
scientific outlook enjoys pride of place. In 1979 Ayatollah Khomeini,
the founder of the Islamic Republic of Iran, told the famous Italian
journalist Oriana Fallaci that his faith rejected science but embraced
technology and its artifacts, such as fridges and cars. He was also
intolerant of unbelievers, whereas democrats may fight ideas but not
necessarily people. All of the above is well known. What is less well
known is the history of the use of religion as a political tool, as
recommended by Aristotle and Machiavelli among others. For
example, the authors of the Bible claimed that the executions and
genocides it tells about were commanded by God; the Crusades were
actually looting and land-grabbing expeditions; colonization was
about mines, land and slaves rather than the attempt to shower
heathens with the gifts of the true religion; the Thirty Years war was
over land, not religion, as shown by the fact that most of those who
fought in the Catholic armies and looted the Vatican were Lutheran
mercenaries; the Eighty Years War between Spain and the
Netherlands were over Flemish riches, not over biblical hermeneutics;
Islamic Turkey fought along Christian armies in the Crimean war as
well as in both World Wars; the Cold War was over world
domination, not over godless communism; the Jewish fanatics who
occupied Palestinian land claimed that Abraham had given it them two
millennia earlier; and the Saudi fanatics are currently conniving with
Jews and American evangelists against Iran – and so on. In all those
cases religion served only to manipulate masses of naïve believers
who killed and died believing that they were serving their gods. Their
aim was to steal oil wells, not to savor palm dates. The variety of
religions is astounding. But so is the basic unity of the many religious
communities. Indeed, all their components are members of the same
species, hence they share all the basic human needs, from food to the
liberty to hold one’s beliefs. Consequently all humans, regardless of
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our ideological differences, have a common enemy, namely the
warrior, just as the butcher is the enemy of all farm animals. Francis
of Assisi and the highest Moslem authority understood this and met in
Cairo eight centuries ago while the fifth Crusade was in full swing, to
try and mitigate the pains on both shores of the Mediterranean. The
present pope Francis and his Moslem counterpart met recently in the
very same place to discuss the need for dialogue and peace between
the two faiths. What, aside from fanaticism and vested interests,
prevents us from shaking hands across barriers? And who but
unarmed scholars are better prepared to imagine and help emerge a
nuke-free world?
Keywords: Religion, Science, Politics
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DIGITAL TECHNOLOGIES OF THE SELF?
SOCIAL NETWORKING AND
SUBJECTIFICATION PRACTICES IN THE
DIGITAL ENVIRONMENT
Federica Buongiorno
Technische Universität Dresden, Germany
federica.buongiorno@tu-dresden.de

This paper seeks to explore the possibility of a new
phenomenological understanding of what the “presentation of self in
everyday life” (Goffmann, 1959) has become since we have entered
the era of new media and since media devices have started being
embedded in the human body, lending new meanings to our forms-oflife – socially as well as aesthetically – by improving and expanding
our performative abilities, with particular regard to the social
networking practices. The digital self can be regarded as a “digital
extended self” (Belk, 1988), which is characterized by four special
conditions: 1) dematerialization; 2) reembodiment; 3) sharing
practices (new forms of online narration and self-disclosure); 4)
distributed memory. I will focus on the third condition, which holds a
special significance in the context of social networking and the digital
environment: “Facebook is now a key part of self presentation for
one-sixth of humanity” (Belk, 2013). So much sharing online can be
understood in terms of the so-called “disinhibition effect” caused by
the lack of face-to-face gaze-interaction, i.e. by anonymity and
invisibility, which seems to make it easier for us to express our “true
self” online. This development can be regarded as a new form of
“confession” in the digital age: confession practices, from the ancient
techniques described by Foucault to contemporary psychoanalysis,
criminology and videotaping, have always been a fundamental form of
subjectification in the cultural history of mankind. As stated by
Foucault, confessing our secret truths is an act of liberation, “even if it
binds us in a guilt motivated self-governance born of a long history of
Christian and pre-Christian philosophies and power structures” (Belk,
2013). It is a technology of the self (technically called
“Exomologesis”) that today, thanks to the Internet, has never been so
easy to accomplish. Some urgent questions arise here: how does this
new kind of self-disclosure influence the subjectification processes
and self-perception? What risks and what potential hide in it? Should
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these practices be socially as well institutionally ruled, and to what
extent?
Keywords: Philosophy of Technology, Digitalization,
Phenomenology, Social Networking, Quantified Self
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Culture as a Guardian of Ecology:
Glimpses from India
DR. VED PAL SINGH DESWAL
Assistant Professor, Faculty of Law
M.D. University Rohtak (Haryana) INDIA
vpdeswal@gmail.com,
“We should take loving care of animals, and that we should not
harm the grass and trees, but regard them as the home where sentient
beings lead their lives”...... said by Lord Buddha
The desire for well being should include our planet, our Nature,
all countries and the entire humanity:…….Sh Narendera Modi
(Prime Minister of India)

Today we have been suffering from various problems such as
terrorism, security, health and quality education for every citizen.
These problems appear directly but we are not aware that the most
dangerous problem is depletion of ecology resulting into climate
change and India is not an exception to that. The objective of my
paper is to find out the answer of the following questions
What is ecology?
What are the effects of culture on ecology?
What is the role of Parliament, Executive and Judiciary to protect
ecology of the state?
What is the role of education/ awareness among students and other
stake holders?
What is the role of a teacher and student to deal with problems
relating to ecology?
India is an agrarian state. The most of the population (more than
60%) depends directly on the agriculture, fisheries and forests or we
can say that agriculture depends totally on balanced ecology of a state.
The Principles of religion protect, conserve and nurtures our nature.
According to Hindu Culture, we are taught to worship Sun, Moon,
Land, Trees, Plants, and Water. Respect and conservation of wildlife
such as lion, peacock, snakes and birds are part of our cultural ethos.
The scripture Vishnu Samhitâ in Sanskrit language contains some
direct instructions dealing with biodiversity conservation. In fact,
whole civilizations have come into existence near sources of water
like Indus Valley Civilization. Therefore, we can say that nature and
culture are intertwined. In my full length paper, I will be dealing with
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various factors responsible for depletion of nature, role played by
social activists in conservation of biodiversity and most important
thing is the way of living nurtured by parents in their children. On the
celebration of birthday of a child we are taught to plant one tree and
adoption of one animal. These lessons play very significant role in
conservation of our ecology. In conclusions, I can say that
globalization, urbanization, industrialization and falling of our moral
values have resulted into fallen down of the beauty of our ecology at a
large scale. There is a need of the hour to maintain harmony in the
process of economic growth and development. We must make use of
the principle of sustainable development to conserve our ecology. We
must make use of good scientific evidence and coordinated action
(Public Private Partnership) by multiple stakeholders for the
conservation of ecology on the foundation of our culture.
Keywords: Ecology, Civilisation, Moral Values, Harmony and
Development.
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Religion and Freedom: Loss of Creativity
and Rise of Violence
Balaganapathi Devarakonda
Professor of Philosophy
University of Delhi, India
balaganapathid@gmail.com

Contemporary global situation, which is necessitating the
coexistence of multiple religions all around the world is witnessing a
kind of uncomfortableness. Inevitable intense, constant, immediate
interaction between religions is resulting in the erosion of tolerant
mind-set and increase of religious violence. My attempt in this paper
is to locate the reason for the increase of violence and erosion of
tolerance not by investigating empirical phenomenon or the textual
evidences or external practices of religions; rather by doing a
conceptual analysis of creativity and by locating the place of creativity
in religion. The reasons for attrition of tolerance and increase of
violence could be either external or internal to religions. For instance
reasons for the increase of violence can be external to religion as the
impact of globalised technical revolution which is making available
destructive weaponry to people or interaction between people from
various religions which is more intense and immediate than before.
Similarly, internal reasons could be, growing threat that each religion
is perceiving to its existence, or growing fundamentalism that is
promoting violent solutions to all issues of life, whether they be
religious or non-religious. What is important to note in this context is
that though both external and internal reasons exercise equally
significant impact on the growing incidence of religious violence, it is
understanding the internal reasons that can help us not only in
nurturing tolerance within and outside religions, but also in countering
the religions from external reasons. This kind of analysis should help
in locating elements that were excessively stressed or intentionally
omitted or unknowingly ignored or casually passed into silence with
in religions. The hunch is that – it could be one such omitted or
ignored element that has led to the present crisis in religions. Probably
locating something that is pushed into silence and nurturing it would
be more helpful in resolving the contemporary situations of crisis. My
observations here are oriented towards a conceptual analysis –
analysis of an abstract concept of religion. I am not here specifically

943

1st Internasional Conference on Religion, Culture & Technoloy 

referring to any particular religion, though the analysis can be
applicable to any or all religions equally or unequally. After initial
discussion on the contemporary crisis in religions which is seen in the
form of erosion of tolerance and growth of violence, I would analyse
the concept of Creativity in relation to its allied concepts imagination
and innovation to stress the importance of freedom which is an
essential requirement for nurturing them. The subsequent discussion
centres on the question – ‘whether religion has any place for
Creativity?’ The paper argues that the analysis of contemporary
religions supports the generally accepted notion that there is no place
for Creativity in religions. This leads us to rise a further question as to
‘where do we locate the beginnings and growth of creativity in the
history of human civilisation?’ Creativity is visible in the form of
sculpture, paintings, poetry and other performing arts in all the
civilisations. An inquiry into ‘How these creative forms are situated in
human civilisation’ shows us the way towards ‘Religion”. It is religion
which made humans realise their essence which is freedom by
encouraging the origin and growth of all creative forms of life. This
leads us to investigate the reasons for creativity to pass into silence
during the development of religion. Creativity which was once the
core of religion that helped humans in realising their essence
‘freedom’ is now invisible among all the religions of the world. The
paper would argue that it is the excessive stress on ‘a restricted set of
practices to be performed in an unmodified way’ and intentional or
unintentional ignorance of the place of ‘creativity’ in making the
religions help humans realise their essential freedom – is the reason
for the present religious crisis. The paper concludes by pointing out
that the contemporary religious crisis can be handled in a better way if
there are attempts to restore the place of creativity in religion. This
would not only reduce fundamentalism and conservatism but also
promote religious tolerance. Followers of a religion are to be allowed
to make additions by engaging their religious principles and practices
with the changing conceptions of everyday world. If such an
imaginative engagement is hindered or stopped then what is practiced
is only a form of dead practices.
Keywords: Religion, Freedom, Creativity, Violence
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The Relationship between Culture and the
Progress of Science
Hans-Christian Günther
Professor at Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany
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Science and Culture as science and religion are today often seen as
two irreconcilable opposites. In my opinion this revelas a
fundamentally flawed concept of science, culture and religion. It is
true; science is something - the only view of our world - that is
objective in the sense that it transcennds all cultural boundaries. If
someone contests this I would invite him to jump from the 30th floor
and show that the law of garvitation does not apply in his culture or
religion. However, there is a serious misunderstanding of what science
means today: the basis of science in Greek metaphysical thought.
There nature was inevitably a norm, nature was conceived as an
eternal divine law. THerewas no difference between fact and niorm.
Empirical science is purely descriptive and conceives nature NOT
normative but as a statistics. Thus science is purely factual. It answers
the question why in the sense of the Aristotelian question of ,whence',
the source of motion. Thus science never handels the fundamental
question of the human mind ,why' in the sense of: what is the ultimate
goal, reason, sense of the world an of me. It leaves all our question
how we should or want to live outside of its scope. There is a strict
division of factual vs. normative. Thus: culture is different from
science radically, but in the sense that culture answers to a different
question, the question of norm. Norms must take account of the
factual world but they are NOT determined by the factual world.
Culture can give different answers to normative questions. Because
science cannot help to sort them out cultural relativism is a demand of
science. This relativism however is not limitless; there are certain
fixed points in human behaviour that transcend cultures, but they must
be emopirically determined by intercultural dialogue, they cannot be
determined by one sysrem of ,reason', such a reason does not
exist. There is a further fundamental mistunderstanding. Different
cultures are shaped by different religions. However, religion is not
relative like culture: religious truth is universal. Islam is nit a religion
only for a certain culture, nor is christianity. The truth of religion is
universal, it applies to all men.Thus if religion spreads outside the
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borders of cultures where it is at home it must reflect on its basic
values and make them relevant for the people. However, again:
religious truth is not factual but normative. As such it can never clash
with any scientific truth. This means also: God is not a factual truth,
god is the ultimate truth of the sense of our lives in the whole of
this,our world in our hearts. Thus god reveals itseld primarily to every
single one, but he is the same for every single one, bevause he
incarnates the sense of the whole. Every single one can only see a
small fraction of the truth of the whole, every religion can only see a
part of the infinite truth of god. Every single person, every religion
must focus on this small part god reveals to it. Therefore there can
also be no clash between various truths of various religions: god is
one, but one in the sense of a truth that transcends man and this world.
The actions of all men who seek god complement each other to reveal
ever more of the inifinite truth of god to the world. This truith thus is
not relative, not cultural, not scientific or factual, and it can clash with
neither of them. It rather unites and reconcles all other forms of truth.
Keywords: The Relationship between Culture and the Progress of
Science
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Religion is an inevitable part of Indian Culture and Environment as
well. It is interrelated to each other in India since time immemorial.
Thus, here religion plays a pivotal role in the society and the life of
the people or vice-versa and this tradition is still going on. In ancient
time the Rig Veda said the term dharma (dharayate eti Dharma) which
is synonymous to religion. The same term also been used in the
Upanisad, Manusmriti, Mahabharata and similar other texts also.
Somewhere it is called as rta, duty, morality, virtue etc. and
somewhere as satya (truth), shreya(best) and preya( desirable) also.
The Vedic religion was practiced by the members of a civilized
society (Aryan people). Thus religion of the Rig Vedic people was
basically a religion of upper classes people of the society after wards
during the period of Atharvaveda it had took popular form. In the
course of time various other religions emerged in Indian society likeIslam, Christianity, Judaism, Buddhism, Jainism and so on and Indian
culture have nurtured by them. Therefore, Indian religion has
diversified forms and a variety of culture is perceived in her character.
Generally Vedic religion is called as Polytheism but it is not true
rather the Henotheism will be more appropriate to understand its
notion, because there are the notion of various gods and goddesses in
the Veda, similarly, there is the notion of Monotheism and the Brahma
is treated there as the Supreme Reality. Vedic religion is a theistic
religion but in ancient India there are non-theistic religions also like
Buddhism, Jainism etc. In Buddhism dharma equated as vinaya
(humility) and is a way to free from all kinds of sufferings (dukha).
Jainism emphasizes upon Ahimsa (non –violence) i.e. strictly refrain
from any kind of injury. There are many tribal religions in India since
time immemorial like Santal, and their religions are familiar as non
Aryan religions. Some groups of non Aryan religions are Savar,
nishad, pulinda, Rakshasa, Kol, Villa , Munda, Kolarian, Daitya, Das,
Danav, Kutumbin, Asur, banar ,Valluk and so on. Both Aryan and
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Non-Aryan religions of India basically nature and value based, where
transcendence- orientedness and mystical elements are common, like
Sufism and Bhakti tradition where mystical traditions influenced
Indian society and culture enormously . Hence, the amalgam of
different beliefs and rituals are there. Spirituality or otherworldliness
was deeply entangled both with the theistic and non-theistic religious
groups and Indian culture took different shapes. Thus, pluralism was
the very common phenomena in religio-cultural traditions of India and
as a result, Indian culture is composite in nature. But at present, due
to the material prosperity value conscious is slackening and a section
of people are using Hinduism as a dominant force and they are
imposing their mono-cultural force upon Indian multicultural tradition
and hegemony. Sometimes religious conflicts and violence are
occurred in Indian environment and for that social solidarity, plurality
characters of India are stumble down and as a result minority people’s
rights are violated. But Indian people are very much eager to retain its
plurality nature in guarding its democracy. There are many striking
features in the topic those will be focused in the full paper.
Keywords: Religion, Indian Culture, Environment
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In the movie "her," the protagonist, Theodore, falls in love with
Samantha, an AI. Similar storylines about human characters falling in love
with or loving androids, robots, or artificial intelligences can be found in
many science fiction oriented movies, TV shows, novels, or short stories.
However, how plausible is the assumption of actually loving a robot? In my
talk, I address this question against the background of current influential
(western) theories of romantic love, namely 1) union accounts, 2)
interpersonal accounts, and 3) individualist accounts, and discuss whether
these are capable of integrating the idea of loving a robot. According to
union accounts, the lovers are thought to form a “we” in terms of a shared
“we-identity.” Following interpersonal accounts, the lovers keep their
individual identities, but engage in meaningful mutual interaction that
changes their individual identities due to their loving relationship.
Individualist accounts analyze love solely in terms of a subjective stance of
the lover, with the beloved being the object of love. However, I will argue
that all three theories share a common presupposition, namely that for
romantic love to be realized, the lover as well as the beloved have to be
considered persons, i.e. they have to fulfill the conditions of personhood.
This implies that, regardless which of these three accounts we assume, we
are not able to love a robot as long as it does not meet the conditions of
personhood. Accordingly, it is worth mentioning that the movie “her” and
other similar storylines only succeed because they tacitly presuppose that the
AI or robot in question in fact counts as full-fledged person. Yet, as long as
robots cannot be considered full-fledged persons, the answer to the titlegiving question of my talk, therefore, has to remain negative.
Keywords: romantic love, personhood, human-robot-relationships
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Possibility of Moral Machines
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The main questions of the paper are “What are the conditions of
possibility of moral machine are?” and “ How can we impose them in
moral machines?” . Although Artificial Intelligence (AI) and machine
learning have had significant progress during last two decades, and the
human lifeworld now cannot be imagined without intelligent systems,
the AI and computer science community suffer from the lack of
research and contribution to the moral agency in machines. In the
paper, after reviewing the state of the art in the domain of moral
machines, a novel model is proposed in order to define and
characterize moral agency in machines. One major reason that AI
community was unable to contribute sufficiently in this domain has
been the lack of appropriate philosophical insights and thoughts. In
this article, the proposed model will be developed based on
utilitarianism as a common and influential ethical school. The
utilitarian framework has been chosen due to its characteristics in
quantification of moral actions, and its mediation function for the
presence of other ethical schools, virtue ethics and deontological
ethics, in the story. In this paper by using the proposed model, some
questions, dilemmas and concerns are outlined which have to be
addressed by the researchers working on moral machines. The paper
consists of the following sections: First, a brief background to moral
agency from a philosophical perspective is discussed. In the section
two, we present our definition from moral machine and speak about
what is and what is not a moral machine. The emerging issues with
moral machines such as privacy and uncertainty are detailed in the
section three. The core idea of the paper is presented in the section
four by discussing the conditions of possibility of moral machine both
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from philosophical and computational aspects. Conclusion remarks
are presented in the section five.
Keywords: Moral machines, ethics, artificial intelligence, moral
agency, utilitarianism
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Professor of the Department for International Affairs and Regional Studies in
Novosibirsk State Technical University.

In the epoch of globalization competition transforms from local and
national into transnational and even global. Protectionism is the
standard state policy directed to defend national business, engineering,
productive potential, and workers’ interests. Full protectionism turns
into national isolation and degradation of business capacities and
human skills. But full refusal of protectionism is risky because import
good of low price and high quality can displace and kill national
productive potential. Is there here any ‘golden mean’, jr proper criteria
for a relevant level of protectionism? Creativity is usually considered
as desirable, giving joy and happiness. But free creativity for selfrealization should be distinguished from coerced creativity which is
inevitable for creator because of social power or market requirements.
Only in few cases a creator is capable to practice free creativity which
fully fits current market requirements and gives him/her a worthy payoff. In majority of cases entirely free creators become poor social
outcasts and losers. Because of increasing national and global
competition creativity becomes more and more coerced both by
demands of consumers on the market and by company bosses who
constantly press staff, designers, engineers to invent innovations.
Conversion of this somber situation into an opposite one means that
state turns to protectionism and gives all possibilities to national free
creators to do their best without any market requirements. In fact in
this situation was realized in socialism of Soviet pattern but in this
case already consumers are coerced to consume not what they want
but what they find in stores. How to pacify and harmonize inevitable
market demands with a natural human inclination to free creativity, this is still unsolved question in social and political philosophy.
Finally there are some deep questions in philosophy of technology.
What will people do when majority of today work will be done by
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machines, robots and computers? Evidently more free time leads to
new needs. But what kind of needs are going to emerge in coming
decades? General goals of technology development depend on an
answer to this question. Should we expect a radical change of human
nature? Or there will be only some shifts within it? What needs can be
estimated as socially useful or socially harmful? What kind and level
of restrictions or state investments in technology are justified or
unacceptable from the viewpoints of religion, free wiil of citizens or
humanism? All these questions need serious-minded meditations and
discussions. Some ideas and argemntation will be suggested in me
talk.
Keywords: Competition, Creativity, Technology, Philosophical
Analysis
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مواقع التواصل االجتماعي واثرها على ثقافة المجتمع العراقي بعد
 3002م (االحتفاالت السنوية انموذج ًا)
حسین علی جبر

الساعدی1

اعتاد المجتمع العراقي المسلم على االحتفال باعيـاد عُعيةـن بابعـن عـس همسـ
بالمـهب الـهي تةتمـي اليـ  ،سالمسـلم السـةي تعتفـا بعيـو اال ـعى رعيـو الف ــر،
رالمسلم الشيعي تشترك ُع اخواب بعيـوي الف ـر راح ـعى رت ـيى الـى لـ
عيو الغوتر غير االحتفاالت الخاصن بمواليو االئمن االطهار(عليهم السالم) ،ل س
بعـو االبفتــال علــى العـالم الغربــي بوالـ ن رلـائا التواصــا اال تمــاعي اهســع
احتفاالهـ عةــو دائــرت المعتيــو الــوتةي راصــاس تعتفــا بمةالــاات قــو هخــالى ررل
الماادئ االلالُين كـ االحتفال بعيو ال عع ر توم التخرج الجاُعي....ربها الميال
الــهي اعتمــوبا ســي بع ـ سيراه ـ علــى الاعــو الميــوابي تعــارل ا تاــيس االعيــاد
رالمةالــااب التــي صــار لهــا رراج كايــر بعــو 3449م ركــا لولــائا التواصــا
اال تمــاعي الــورر الاــارر ســي هــررت ربشــر بــه المةالــاات ســي الولـ ال يــاسي
العراقيُ ،ا أدى الى بور احُوال رااللرا راالخـتالط بـيس الجةسـيس رالتشـا
بالمعتيوات الغربين.
الكلماااال المحتاحیااا ال ياســـن ،الفيســـاوك ،اليوهيـــوح ،عيـــو العـــ  ،التخـــرج
الجاُعي.

 . 1الحاصل على شها ة ال كتوراة في قسم تاريخ الحضارة والتم ن االسالمي من جامعة
المصطفى العالمية ،عضو الهيئة العلمية في كلية االمام الكاظم ع في محافظة ميسان ،العراق.
husseinsaedi76@gmail.com
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الدين والثقافة وإشكالية المثقف
شاكر ع ين

وتعی

الساعوی1

ِّتس َحةِيفًـا
تم ّا الوتس لوى اإلبسا إحوى وابا الف رتن اإلبسا {سَأَقِم َر هَ َ لِلو ِ
سِ َـرتَ َ
ّللاِ الَتِـي سَ َ َـر الةَـا َ َعلَيهَـا } [الـررم ]94/رسـي الرراتـن الشـرتين عـس اإلُـام
علي(ع)( :بعو سيهم رلل رراهر إليهم أباياء ليسـتأدربم ُي ـاف س رهـ  .رتـهكرربم
ُةســـي بعمتـــ  .رتعتجـــوا علـــيهم بـــالتالي  .رت يـــررا لهـــم دســـائس العيـــول)[بهـــ
الاالغن ]5:39/رقو اعتر بهه العييين علماء اال تماع راعتيورا بهـا هعيييـاً ،بـها
ُس اب  .كما هم ـا ال ياسـن ابـ خـر ُـس وابـ اإلبسـا العياهيـن ،بهـا تسـت يع
السلوك السوي رالتأقلم ُع التيوم الع اري رالعلمي ،ثم إبّ ال شـ أ بةـاك عالقـن
بــيس الــوتس رال ياســن الوتةيــن الةابعــن ُــس صــميم أس ــار ر رائـ  ،بعيــو تةســجم الفعــا
رالســلوك لــوى الم يــى ســي حركتــ رهعييــه طموحاهــ رأبواســ  ،سالــوتس ُ ــور
الوحي ،رال ياسن الوتةين ُ وربا الف ـر اإلبسـابي رل ـس بمـا تسـتوحي رتسـتلهم ُـس
المعار الوتةينُ ،س بها الجاب هلع ال ياسـن الوتةيـن درراً بـارراً سـي بةـاء اإلبسـا
ره ــور المجتمــع رهيوُ ـ ربلــورت الــوعي اإلبســابي ،سال ياســن الوتةيــن هتعــرك باهجــا
ُوا هــن العيــات رهعــوتات الع ــر المعار ــن لت لعــات الــوتس ســي هعييــه احبــوا
ال مالين لإلبسا المتوتس بما تعيه لـ السـعادت ال اـرى سـي الـوارتس .رعليـ قـو ت ـو
للمؤلســات الوتةيــن رالتعليمــن رالتربوتــن درر ســي هو يـ ال ياســن رالمتيــى ُــس خــالل
رلم الخ رإعواء الاراُ رصـيا شخ ـيت اإللـالُي رالـهي بـورر تسـابم سـي
بةاء ُجتمع صالس تسود احُس رااللتيرار الفردي راال تمـاعي ،ركـو سيـ ُواكاـا ً
للرك ـ الع ــاري ســي ُســيره العلميــن رالييميــن ،رقــادراً علــى ُوا هــن ال ــع
رصخ ال ياسات السلاين التي بوأت ه غى رهجر كا شيء أُاُها غيـر ُع ـس ،
رقو حارلةا ُس خالل الاعو طرل بع المفـابيم الخاصـن بايـا المسـائا المرها ـن
بالــوتس هــارت ربال ياســن هــارت أخــرى ،رُــا همتــار ب ـ ال ياســن الوتةيــن ُــس خ ــائ ،
باإل اسن إلى عةاصر ُ وباهها رعالقتهـا بالتيـوم العلمـي رالت ةولـو ي الـهي تشـهو
العالم سي الع ر العا ر ،رُا تتمتع ب الرك الع اري رُوقى الوتس ُس ميـع
ل  ،إلى أ بتهيةا بجمع الةتائ ال لين رعر ها بإتجار ثم الختام باع التوصـيات
رالميترحات.
الكلمال المحتاحی  :الوتس ،ال ياسن  ،الع ارت ،الم يى ،ال ةولو يا ،الةيو.

 . 1استاذ جامعي التخصص الكالم االسالمي كلية االمام الكاظم ع للعلوم االسالمية الجامعة رئيس
قسم علوم القران  /اقسام ميسان/عراق.

