حيَا أَمْرَنَا»
«رَحِمَ اهللُ عَبداً أَ ْ
امام رضا

(ع )

همایش ملی علمی -پژوهشی
سیمای امام رضا (ع) در ادبیات روایی
از برنامههای هجدهمین جشنوارة بینالمللی امام رضا (ع)
ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان كرمانشاه
ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه همایش ملی سیمای امام رضا (ع) در ادبیات روایی را در سال
 1399به عنوان یکی از برنامههای هجدهمين جشنوارة بينالمللی فرهنگی -هنری امام رضا (ع) با همراهی معاونت
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطاات برگزار میکند و انتظار دارد،
پژوهشگران مقالههای علمی خود را به این همایش ملی علمی -پژوهشی ارسال فرمایند.
 اهداف همایش
الف) ترویج و گسترش فرهنگ رضوی در ساحتهای فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و ....
ب) معرفی و تکریم پدیدآورندگان آثار ادبی و پژوهشی برتر در گسترة پژوهشهای رضوی.
ج) تبيين سيمای امام رضا (ع) در ادبيات روایی و گونههای آن.
د) تبيين نقش ادبيات روایی در معرفی و گسترش فرهنگ رضوی.
 محورهای پژوهشی همایش
ادبيات روایی از گونه های ادبی منظوم یا منثور است که ساختار داستانی دارد و شامل زیرگونههایی مانند حکایت ،قصّه،
تمثيل ،داستان ،رمان و  ...است .محورهای همایش به دو ساحت مطالعات نظری و عملی تقسيم و هر یک در چند
موضوع کلی تدوین شدهاند .بنابر این ،عنوان مقاله نباید با عنوان همایش و محورهای موضوعی آن در دو بخش مطالعات
نظری و عملی همسان و یکی باشد ،بلکه عنوانی برجسته و جزئی که ایده و چارچوبی علمی داشتهباشد؛ یعنی گسترة
محدودی را از سيمای امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی با تکيه بر مبانی نظری تحقيق و جامعة آماری مشخّص در ادبيات
روایی بکاود.
 مطالعات نظری و عملی
• معرفی سرایندگان و نویسندگان ادبيّات روایی در پرتو آثار آنها مبتنی بر فرهنگ رضوی.
• تبيين اندیشة ادیبان ادبيّات روایی و آثار آنها مبتنی بر آموزههای تربيتی ،اخالقی و عرفانی امام رضا (ع).
•

بازتاب سيمای حرم ،آیينهای زیارت و جایگاه زائران رضوی در ادبيّات روایی و آثار آن.

• تبيين عنایات و کرامات رضوی و نقش حرم رضوی در ادبيّات روایی.
• نقد مبانی و آسيبشناسی اصول روش تحقيق پژوهشهای رضوی با تکيه بر ادبيّات روایی رضوی.
• تبيين هویّت دینی و ملی در ادبيّات روایی با تکيه بر آموزههای رضوی.
• تأثير فرهنگ رضوی بر آفرینش گونهها و آثار ادب روایی در گسترة ادبيّات مکتوب و شفاهی.

• تبيين سيمای امام رضا (ع) بر پایة عناصر داستانی در گونههای ادب روایی.
• سير تطوّر گونههای ادب روایی رضوی از دورة سنتی تا دورة معاصر.
• تحليل تطبيقی سيمای امام رضا (ع) در آثار ادبيّات روایی رضوی بومی ،محلی ،ملی و فرامرزی.
• کاربست اندیشههای اصولی و فروعی امام رضا (ع) در سبک ،ساختار و محتوای ادبيّات روایی.
• تحليل ساختاری و محتوایی آثار ادب روایی برخاسته از اندیشة فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادی امام رضا (ع).
• بررسی گونههای ادبيّات رضوی -روایی با رویکرد بالغی ،نشانهشناختی ،سبکشناختی ،نقد ادبی و گونهشناختی.
• بررسی شگردهای پردازش مفهوم ،انتقال پيام و ارتباط با مخاطب در ادبيّات رضوی -روایی.
• خوانش گونههای ادبيّات رضوی -روایی بر پایة نظریههای ادبی معاصر.
• و سایر موضوعات مرتبط با سيمای امام رضا (ع) در ادبيّات روایی.

رویکرد تنظیم ،گزینش و چاپ مقاالت
 .1مقالة ارسالی مطابق شيوهنامة مجلة علمی -پژوهشی فرهنگ رضوی وابسته به بنياد بينالمللی فرهنگی -هنری امام
رضا (ع) به نشانی  farhangerazavi.irتهيه و تنظيم گردد.
 .2مقاالت برتر و برگزیده در مجموعهمقاالت ویژة همایش چاپ و به صاحبان آنها تقدیم میگردد.
 .3مقاالت برتر که شرایط علمی -پژوهشی داشته باشند ،در فرایندی دیگر داوری و با احراز شرایط در فصلنامههای
علمی -پژوهشی مرتبط با موضوع همایش و نيز فصلنامة علمی -پژوهشی فرهنگ رضوی به چاپ خواهند شد.
 .4عالوه بر  8مقالة برگزیده در همایش ،مقاالت دیگری که بر اساس معيارهای داوری ارزش علمی داشتهباشند ،با
هدایای نقدی یا هزینة سفر به مشهد مقدّس از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه تشویق خواهند
شد.

هدایای همایش:
❖ برگزیده اول :لوح سپاس  +مبلغ  25/000/000ریال
❖ برگزیده دوم :لوح سپاس  +مبلغ  22/000/000ریال
❖ برگزیده سوم :لوح سپاس  +مبلغ  20/000/000ریال
❖ برگزیده چهارم :لوح سپاس  +مبلغ  18/000/000ریال
❖ برگزیده پنجم :لوح سپاس  +مبلغ  15/000/000ریال
❖ برگزیده ششم :لوح سپاس  +مبلغ  10/000/000ریال
❖ برگزیده هفتم :لوح سپاس  +مبلغ10/000/000ریال
❖ برگزیده هشتم :لوح سپاس  +مبلغ  10/000/000ریال

یادآوریهای مهم
 .1مقاالت این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه خواهد شد.
 .2اعضای کميتة علمی همایش ترکيبی از اعضای هيأت علمی دانشگاه رازی و پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
هستند.
 .3محور اصلی فراخوان همایش سیمای امام رضا (ع) در ادبیات روایی است که از پژوهشگران ارجمند انتظار
میرود ،پژوهشهایی مرتبط ،ارزنده ،روشمند و برخوردار از چارچوبهای نظری پژوهش به دبيرخانة همایش ارسال
فرمایند.
 .4مقاالتی که در همایشهای پيشين جشنوارة فرهنگی و هنری بنياد بينالمللی امام رضا (ع) برگزیده یا چاپ شده باشند،
در این همایش بررسی نخواهند شد.
 . 5کسب رتبه و گزینش مقاالت ،منوط به احراز درصدی مشخص از نمرة استحقاقی و تأیيد کميتة علمی و داوری
همایش است.
 .6صاحبان مقاالت الزم است ،فرم شناسنامة شرکت در همایش را شامل مشخصات شناسنامهای ،تحصيالت و رشته
تحصيلی ،نشانی کامل پستی ،شمارة تماس و نشانی الکترونيکی ارسال فرمایند.
 .7در صورت اعالم ستاد ملی کرونا مبنی بر مساعد بودن شرایط کشور برای برگزاری مراسم اختتاميه ،پژوهشگران
منتخب به عنوان ميهمان دبيرخانة همایش پذیرش و نشستهای تخصصی با حضور ميهمانان و استادان صاحب نظر
برگزار خواهد شد.
 .8تسهيالت رفت و برگشت و پذیرایی از پژوهشگران ارجمندی که کميته علمی همایش مقاالت آنها را تأیيد
کردهباشد ،بر عهده ستاد برگزاری همایش خواهد بود.
 .9دریافت جوایز و تندیس و لوح تقدیر منوط به حضور برگزیدگان در مراسم اختتاميه است.
 .10فقط یک مقالة برتر از هر پژوهشگر پذیرفته خواهد شد.
 .11در صورت عدم وجود شرایط مناسب جهت برگزاری اختتامیه ،مراسم به صورت مجازی برگزار شده که شرایط آن متعاقبا اعالمم مال
گردد.
اطالعرسانی و فرایند ثبت نام از طریق تارنمای شمس توس /بخش جشنواره به نشانی
kermanshah.shamstoos.ir
انجام خواهد شد و هیچ مقالهای پس داده نخواهد شد.
تقویم زمانی همایش
مهلت ارسال مقاالت

1399/9/30

اعالم نتيجة داوری مقاالت

99/11/15

تاریخ برگزاری همایش در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا
متعاقبا اعالم می شود.

نشانی دبیرخانه همایش
کرمانشاه ،بلوار شهيد بهشتی،جنب سينما استقالل ،ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه،
دبيرخانة همایش ملی علمی -پژوهشی
سیمای امام رضا (ع) در ادبیات روایی
شمارة تماس 5 :و 3و08338238390 -08338238402و 08338229590
سامانه پیام كوتاه100030831 :

نمابر08338238378 :

/http://portal.shamstoos.ir

نشانی الکترونیکی برای ثبت نام و دریافت مقاالت

kermanshah.farhang.gov.ir
kermanshah.shamstoos.ir

سایت اطالعرسانی همایش

شناسنامه شركت در همایش
عنوان دقيق مقاله:
مقاله شما مطابق کدام محور همایش است؟
نام و نام خانوادگی پژوهشگر:

؛ تحصيالت:

؛ نام پدر:

؛ رشته تحصيلی:

نشانی پستی:
کدپستی:
نشانی الکترونيکی:
تلفن ثابت (ضروری):

تاریخ و امضاء:

؛ تلفن همراه:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمانشاه

