
 

 فراخوان مقاله

 فرهنگیادبیات و تفکر میانالمللی همایش بین
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ل جهان پیوند با مسائ ، به قصدهات آنیها و کوشش برای کشف ظرففرهنگی ملت -بازخوانی و بازاندیشی آثار فکری

ر است های فلسفی سه دهه اخیفرهنگی یکی از گرایشهای علوم انسانی است. فلسفة میانمدرن و معاصر، یکی از رسالت

را در عرصه مسائل جهان معاصر  هاها و مقایسه و پیوند میان آنکه راه بازخوانی آثار حکمی، ادبی، دینی و هنری ملت

ز افق تکثر و تمایزیستی، همگو، مفاهمه، واندیشی در مفاهیمی چون گفتدعوت به ژرفتفکر با  فراهم کرده است. این

توان به نسبت عناصر مقوم هر فرهنگ با های مختلف گشوده است. در این افق میدان فرهنگجدیدی برای اندیشمن

 ها و جهان معاصر اندیشید.دیگر فرهنگ

 نمای فرهنگ ایران معاصر است. طرحادبیات فارسی مهمترین نمودگار فکر و فرهنگ ایرانی در طول تاریخ و آئینه تمام

اص ادبیات طور خ هب و گام نخست برای پژوهشی گسترده در باره نسبت ادبیات «فرهنگیادبیات و تفکر میان»نسبت 

ری گیفرهنگی است. در این گام به نسبت ژانرها و رویکردهای مختلف ادبی با جهتفارسی با مقومات تفکر میان

فرهنگی و نیز انة می، نقش زبان وادبیات فارسی در مفاهمفرهنگی با ادبیاتنسبت مفاهیم اصلی تفکر میان ،فرهنگیمیان

  پرداخته خواهد شد.  فرهنگیگو و تبادل تاریخی میانوتجارب تاریخی گفت

های شتهسایر ررشته زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و  و پژوهشگران شجویاندان ،هاهیات علمی دانشگاه محترم از اعضای

 شود. می مشارکتاین همایش هستند، دعوت به در های خویش مایل به عرضه پژوهشکه  علوم انسانی

 

انی و ، پژوهشگاه علوم انسایران با همکاری انجمن نقد ادبی فرهنگی ایرانانجمن فلسفة میان :برگزارکنندهنهادهای 

 نگالدشدانشگاه داکا ب درس، دانشگاه جواهر لعل نهرو هند وئی، دانشگاه تربیت مدانشگاه عالمه طباطبا ،مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

 



 

 

 :محورهای همایش

 و ژانرهای ادبی  فرهنگیمیان نسبت تفکر

 ادبیات عرفانی فرهنگی و میان تفکر 

 ادبیات حماسی فرهنگی و میان تفکر 

 ادبیات غناییفرهنگی و میان تفکر 

 ادبیات عامه  فرهنگی  ومیان تفکر 

 ادبیات تعلیمیفرهنگی و میان تفکر 

 دبیات داستانی فرهنگی و امیان تفکر 

 

 فرهنگی و رویکردهای نظریه و نقد ادبیمیان ارتباط تفکر

 فرهنگی و پدیدارشناسی فلسفه میان 

  فرهنگی و هرمنوتیکفلسفه میان 

 فرهنگی و مطالعات تطبیقیفلسفه میان 

 فرهنگی و پساساختارگراییفلسفه میان 

  فرهنگی و فمینیسم فلسفه میان 

 فرهنگی  و مطالعات پسااستعماریفلسفه میان  

 فرهنگی و مطالعات قومی و نژادیفلسفه میان 

 فرهنگی و بینامتنیتفلسفه میان 

 

 فرهنگیمفاهمه میان ادبیات فارسی در نقش زبان و

 ای زبان و ادبیات فارسیفرهنگی در قلمرو فرهنگی و منطقهمیان تفکر 

 اشراقی حکمت خسروانی، حکمت ایران، ادبی و حکمی هایمیراث فرهنگی ومیان تفکر 

 فرهنگیمیان تفکر و شرقی ادبیات مشترک وجوه 

 فرهنگی و ساختارهای زبان و ادبیات فارسی میان تفکر 

 شناسیفرهنگی و زبانمیان تفکر 

 فرهنگی و ترجمهمیان تفکر 

 شناسیفرهنگی و نسخهمیان تفکر 



 
 

 فرهنگی در ادبیات فارسی میانمفاهیم تفکر 

 صدایی وچندصداییتک 

 میانی عالم 

 ستیزیگرایی ومطلقمطلق 

 )هویت و خودفهمی )خود جمعی و خود فردی 

 )مواجهه با دیگری و بیگانه )واگرایی، همگرایی 

 گراییهویت گرایی وخویشتن 

 گراییگرایی وکثرتوحدت 

 گراییگرایی، بنیادگرایی، ذاتمرکزیت 

 اندیشیفرهنگ 

 تمایز اصالت و 

 مدارا، تسامح، همزیستی 

 

 فرهنگی در قلمرو زبان و ادبیات فارسیگو و تبادل میانوتاریخی گفت اربتج

 ادبیات تطبیقی فلسفه و های مطالعاتچالش

 شناسی مطالعات تطبیقی فلسفه وادبیاتارزیابی و آسیب

 

 تقویم همایش: 

 0011شهریور   01 :مهلت ارسال چکیده مقاالت

 0011شهریور  01ها: اعالم نتایج داوری چکیده

 0011مهر  01مهلت ارسال اصل مقاالت: 

 0011آبان  01اعالم نتایج داوری مقاالت: 

 0011آذر  01و  08زمان برگزاری همایش: 

 

 



 

 

 مقاالت: ارسالو  نگارشروش 

 :ارسال مقاله

  interculturalstudies.ir@gmail.com :آدرس به شیهما لیمیا به ارسالاز طریق  اصرف

 چکیده مقاالت:

)فایل  ها (چکیدهیدواژه )برای چاپ در کتاب لک 5تا  3کلمه( و  051تا  051) به فارسی و انگلیسیچکیده کوتاه  -

Word) 

 :مقاله اصلی

این  گیری )کاربردها و تحلیل و نتیجهمقدمه، مبانی نظری، روش تحقیق، یافتهشامل  :چکیده و متن مقاله -

کلمه )یا  8111صفحه( و حداکثر 7)یا  3111منابع و چکیده حداقل عناوین الزامی نیست(. حجم کل مقاله با 

 .صفحه(03

 .(Wordسطری با حاشیه معمولی )فایل 03در صفحات 03لوتوسقلم بی -

 مقاالت: انتشار

 :طی خواهد کردزیر را  مقاله مراحل پس از داوری تخصصی،

 درخواستشود ها پذیرفته میصاحبان مقاالتی که چکیده آن ازمقاالت همایش.  ةدر چکید چکیده چاپ ـ الف

 اقدام کنند.تا تاریخ اعالم شده برای ارسال اصل مقاله  شودمی

 در صورت تایید در مجموعه مقاالت همایش چاپ خواهد شد. ،مقاالت ارسالی پس از داوری -ب

در همایش پذیرفته شوند، در مجموعه  قرائتمقاالتی که برای  در همایش و چاپ در مجموعه مقاالت. قرائت -ج

شوند پژوهشی همکار ارسال می -شوند یا به تشخیص داوران برای مجالت علمیمیمقاالت همایش چاپ 

 تا در اولویت داوری و چاپ قرار گیرند.

پژوهشی همکار با  -علمیهای فصلنامه به گزیدة داوری شدهبر مقاالت پژوهشی. ـ  مجالت علمی ارجاع به ـد

 ،انیژوهشگاه علوم انسپ ادبی ایرشتههای بین پژوهش ، ادبیات پارسی معاصردبیرخانه همایش، 

ر دارسال خواهد شد.  نشریات آن در داوریانجام مراحل برای  با اولویت ، دانشگاه تربیت مدرس نقد ادبی

 مقاله برای چاپ در مجموعه مقاالت، موردنظر نشریةهیات تحریریه صورت عدم پذیرش مقاله از سوی 

 شود.در نظر گرفته میهمایش 
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 تماس با ما:

  http://www.ihcs.ac.ir/lit/fa: سایت آدرس
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 11100035358 :شماره واتساپ
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