به نام خدا
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا(ع)
فراخوان همایش علمی -پژوهشی
امام رضا (ع) در ادبیات تطبیقی (فارسی – عربی)
از سری برنامههای سیزدهمین جشنوارة بین المللی امام رضا(ع)
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان كرمانشاه -شهریور4931
به مناسبت میالد با سعادت حضررت علری برن موسری الرضرا (ع) و حضررت فاصمره مع رومه(م) و همزمران برا
دهه كرامت ،اداره كل فرهنگ و ارشاد اسرالمی اسرتان كرمانشراه همرایش علمری -پژوهشری اماام رضاا (ع)
در ادبیات تطبیقی( فارسی – عربی) را برگرزار مری نمایرد محرور الرلی ایرن فراخروان بررسری طببییری
سیما،اندیشه و فرهنگ امام رضا (ع) در ادبیات طببییی (فارسی -عربی) است بنابر ایرن از پژوهشراران ارجمنرد
حرروزه و دانشررااه انتمررار مرریرود كرره بررا ارسرراش پررژوهشهررای طببییرری مرررطبن ،ارزنررده ،روشررمند برخرروردار از
استانداردهای علمی پژوهشی دبیرخانة همایش را در برگزاری كیفی و كمی هر چره بهترر و بیشرتر ایرن همرایش
یاری فرمایند
 اهداف همایش:
 اشاعه و طرویج فرهنگ منور رضوی
 طبیین طببییی سیمای امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی
 جمع آوری ،نید و بررسی طببییی آموزههای فرهنگ رضوی
 نید و بررسی طببییی جلوههای ادبی -هنری فرهنگ رضوی در ادب فارسی و عربی
 معرفی نیش امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در طحوش و طبور ادب فارسی و عربی
 شناخت ادب فارسی و عربی آیینی و متعهد در معرفی ابعاد شخ یت امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی
 موضوعیابی ،استعدادیابی و جهتدهی به طحیییات ادبی در زمینههای سیما ،اندیشه و فرهنگ رضوی
 محورهاي پژوهشی همایش:
 مطالعات نظري:
 نید طببییی اندیشههای الولی (طوحید ،نبوت ،امامت ،والیت ،عدالت و معاد ) امام رضا (ع) و نیش محوری آن
 طبیین و طحلیل طببییی بازطاب اهمیت فروعات شریعت (نماز ،روزه ،حج ،جهاد و ) از نااه امام رضا(ع)
 نید طببییی بازطاب فلسفة فکری و اندیشهاى (فرهنای ،اجتماعی ،سیاسی ،اقت ادی و ) امام رضا (ع)
 بررسى طببییی طحوش و طبور جایااه و نیش امام رضا (ع) در ادب فارسی و عربی

 بررسی طببییی جایااه عرفان نمری و عملى امام رضا (ع)
 طحلیل ،نید و بررسی طببییی فرهنگ و آموزههای طربیتی و اخالقی امام رضا (ع)
 بررسی طببییی بازطاب سیمای انسان برطر از دیدگاه امام رضا (ع)

 بررسى طببییی اقواش و حکمتهای رضوی و طأثیر فرهنای ،اجتماعى ،سیاسى ،اقت ادی و آن
 بررسی طببییی جایااه زائران امام رضا (ع) و طوجه حضرت به ایشان
 بررسى طببییی طأثیر آموزههای رضوى بر بازطاب انیالب اسالمى
 بررسى طببییی پیوند سیره و كالم امام رضا (ع) با سایر ائمه (ع)
 و سایر عناوین مرطبن با موضوع همایش
 مطالعات ادبی:

 بررسی بازطاب طببییی شخ یت امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در انواع ادبی فارسی و عربی
 بررسی ط ویرسازی و مضمونآفرینی طببییی با آموزههای فرهنای ،اجتماعی ،سیاسی ،اقت ادی و  ،اخالق
فردی و اجتماعی امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی
 اشعار رضوی در بوطة طحلیلهای طببییی سبکشناختی ،نید و انواع ادبی
 نید و بررسی طببییی زبان هنری و ط اویر بالغی معرفی امام رضا (ع)

 نید و بررسی طببییی شیوهها و شاردهای داستانپردازی در ادبیات داستانی رضوی
 نید ساختاری ،نشانه شناسی و ریخت شناسانة داستانهای رضوی

 طحلیل و بررسى طببییی اشعار رضوى درادبیات عامه ،فرهنگ بومى و فولکلور
 بررسى طببییی طحوالت محتوایى ادب فارسی و عربی در زمینة شخ یت و افکار امام رضا (ع)

 بررسى طببییی شیوههاى بالغى طوسل به امام رضا (ع) و ط ویرسازىها و ط ویرآفرینىهاى رضوى

 نید بالغی ،سبکی و محتوایی ادبیات محلی كرمانشاه بر اسام طأثیر شخ یت امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی
در آن با طکیه بر ادبیات طببییی آیینی

راهنماي تنظیم مقاالت:
 4میاالت ارسالی می بایست شامل :چکیده (بیان مسأله ،هرد ،،رو ،،خاللره یافترههرای پرژوهش در  022طرا
052كلمه و واژگان كلیدی) ،میدمه ،بیان مسأله ،هد ،،ضرورت ،پیشینه ،پرسشها ،رو ،و خاللره یافترههرای
پژوهش) ،پرداز ،موضوع ،نتیجهگیری و فهرست منابع باشد
 0چکیده و الل میاله با قلم  B ZARنمرة  49در محین  WORD 7002نوشته شود
 9شیوة ارجاع درونمتنی و براسام (نام خانوادگی ،ساش انتشار :شمارة لفحه) باشد
 1الاوی منابع و مآخذ - :نام خانوادگی ،نام مؤلف( ،ساش انتشار) ،نام اثر ،محل نشر :ناشر ،نوبت چاپ
 5میاالت برطر كه شراین علمی -پژوهشی داشته باشند ،در ف لنامه پژوهشااه فرهنگ ،هنر و ارطباصات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و ف لنامه فرهنگ رضوی چاپ می گردند
 6آثار ارسالی نباید در دورههای قبلی همایش های جشنواره فرهنای و هنری امام رضا (ع) حائز رطبه یا
برگزیده شده باشند
 7میاالت لرفاً از صریق پست الکترونیک ( )Emailارساش گردد و هیچ میالهای مسترد نخواهد شد
 8میاالت برگزیده در زمان برگزاری همایش چاپ ،منتشر و به لاحبان میاالت طیدیم خواهد شد
جوایز همایش:
نفر اوش :طندیس +لوح سپام  +مبلغ  02/222/222ریاش
نفر دوم :لوح سپام  +مبلغ  48/222/222ریاش
نفر سوم :لوح سپام  +مبلغ  46/222/222ریاش
نفر چهارم :لوح سپام  +مبلغ  41/222/222ریاش
نفر پنجم :لوح سپام  +مبلغ  44/222/222ریاش
نفر ششم :لوح سپام  +مبلغ  3/222/222ریاش
نفر هفتم :لوح سپام  +مبلغ7/222/222ریاش
نفر هشتم :لوح سپام  +مبلغ  5/222/222ریاش

نكات ضروري:
 4لاحبان میاالت الزم است كه فرم شناسنامة شركت در همایش را شامل :مشخ ات شناسنامهای ،طح یالت و
رشرته طح ریلی ،یرک قبعرره عکرس  9*1پرسرنلی ،نشررانی كامرل پسرتی ،شرماره طمررام ثابرت ،همرراه و نشررانی
الکترونیکی ارساش فرمایند
 0نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانة همایش ،پذیر ،خواهند شد و نشستهای طخ

ی كارگراههرای

آموزشی به عنوان برنامههای جنبی با حضور میهمانان و اساطید لاحب نمر برگزار خواهد گردید
 9طسهیالت رفت و برگشت و پذیرایی از نویسندگان ارجمندی كه كمیته علمی همایش میاالت آنها را طأیید
كرده باشد ،بر عهده ستاد برگزاری همایش خواهد بود
 1میاالت برگزیده درلورطی كه در جایی دیار منتشر نشده باشند و ضوابن الزم را به لحاظ علمی دارا بوده
و در مرحله داوری ف لنامه فرهنگ رضوی امتیازات الزم را كسب نمایند ،در این ف لنامه منتشر می شوند

تقویم زمانی همایش:
مهلت ارسال آثار:

3131/7/13

زمان اعالم آثار برگزیده:

3131/1/30

تاریخ برگزاري همایش:

3131/5/72

نشانی دبیرخانه همایش:
كرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی،جنب سینما استیالش ،ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان كرمانشاه ،دبیرخانة
همایش علمی -پژوهشی امام رضا (ع) در گسترة ادبیات طببییی فارسی و عربی
شماره تماس5 :و9و28998098932 -28998098120و  28998098982نمابر-8098987:
سامانه پیام كوطاه422292894 :
نشانی الكترونیكی براي دریافت مقاالت
سایت اطالع رسانی همایش

Razavi.ksh@chmail.ir
kermanshah.farhang.gov.ir

شناسنامه شرکت در همایش:
عنوان دقیق میاله:
نام و نام خانوادگی پژوهشار:

؛ نام پدر:

؛ رشته طح یلی:

؛ طح یالت:

نشانی پستی:
كدپستی:
نشانی الکترونیکی:
طلفن ثابت (ضروری):

؛ طلفن همراه:

طاریخ و امضاء:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه

