فراخوان مقاله
بیست و پنجمین همایش بزرگداشت حکیم مالصدرا /خردادماه 0011

فلسفه و تعامل جهان و انسان
انسان را یارایی جز تعامل با جهان ،بمثابه زیستگاهش ،نیست .آنگاه که در آغاز دورة مدرن بشر درصدد
سلطه بر جهان برآمد ،رفته رفته این تعامل به تقابل تبدیل شد .مشکالت متعدد زیستمحیطی که
امروزه با آن روبرو هستیم ،همچون تغییر اقلیم ،گرمایش زمین ،آلودگی هوا ،آلودگیهای صوتی و ،...و
نمونه بارز آن ،کروناویروس عالمگیر اخیر که زندگی انسان را در سراسر جهان مختل کرد ،این پرسش
را به ذهن میآورد که آیا این شرایط عکسالعمل گیتی در برابر کردار بشر نیست؟ حقیقت فلسفی
طبیعت چیست؟ آیا بشر مدرن درک درستی از طبیعت دارد؟ آیا بحرانهای طبیعی «شر»ند یا پیامد
رفتار انسان و تعامل او با طبیعت و نظام آفرینش؟
در راستای پاسخ به این پرسشها و با هدف رسیدن به پاسخی عقالنی و فلسفی برای تعامل و رابطه
دوجانبه انسانـجهان ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا بر آن است تا بیست و پنجمین همایش سالیانه
بزرگداشت مالصدرا را به این موضوع اختصاص دهد.
بدینوسیله از اساتید ،صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه دعوت میشود با ارائه مقاله و نتایج
فکری و علمی خود دربارة موضوعات پیشنهادی زیر یا دیگر موضوعات مرتبط ،در همایش شرکت
نمایند .بدیهی است مقاالت باید دارای محوریت فلسفی ،رویکرد تبیینی و مضمون جدید برای
امروز جهانیان باشند.
لطفاً مقاالت خود را به نشانی  siprin@mullasadra.orgارسال و در موضوع ( )subjectمرقوم
فرمایید« :مربوط به همایش خرداد »0011

***

مهلت دریافت طرح و چکیده مقاالت 51 :فروردین 5011
مهلت دریافت اصل مقاالت 51 :اردیبهشت 5011
زمان برگزاری :خردادماه 5011
(روز و نحوه برگزاری حضوری یا م جازی همایش ،بر اساس شرایط بهداشتی آن زمان ،در اردیبهشت ماه
اعالم خواهد شد).

***
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موضوعات پیشنهادی
ـ فلسفه و طبیعت
ـ طبیعت از منظر حکمت الهی
ـ فلسفه و نظاموارگی و شعور طبیعت
ـ خوی و خصلت طبیعت جهانهای کوچک و بزرگ
ـ جایگاه هستیشناختی و معرفتشناختی طبیعت در حکمت متعالیه
ـ فلسفه و مسئولیت انسان در قبال طبیعت
ـ حکمت متعالیه و الگوی مطلوب تعامل انسان با جهان
ـ تعامل با محیط زیست در سنت اسالمی (با رویکرد فلسفی)
ـ بحرانهای زیستمحیطی از منظر فلسفه اخالق اسالمی
ـ شرور طبیعی از منظر فیلسوفان مسلمان
ـ فلسفه ،فناوری و محیطزیست
ـ انسانشناسی در اسالم و شیءوارگی انسان در دوره مدرن
ـ بحرانهای زیستی و درک مرگ و معاد
ـ بحرانهای زیستی و تأثیر آن بر زیست عقالنی
ـ نقش پدیده کرونا در تغییر نگرش بشر نسبت به طبیعت
ـ درسهای فلسفی برای جهان پساکرونا
ـ بایستههای مناسبات انسانی در جهان پساکرونا
بخش ویژه فلسفه و کودک
ـ «فلسفه و کودک» و تربیت برای تعامل با طبیعت و شناخت آن
ـ وظیفه والدین در ارتباط کودک با طبیعت و تأثیر آن بر رشد تفکر
ـ «فلسفه و کودک» و بایستههای مواجهه با بحرانهای زیستمحیطی
ـ تفسیر «بالهای آسمانی» برای کودک
ـ «فلسفه و کودک» و آموزش مدیریت عقالنی بحران
ـ فرصتها و تجربههای شرایط کرونایی در رشد تفکر کودک
ـ «فلسفه و کودک» و مناسبات انسانی در شرایط بحران
ـ «فلسفه و کودک» و الگوهای آموزش غیرحضوری
ـ محوریت خانواده در تربیت کودکان در دورههای بحران
ـ حقوق کودک در دورههای بحران و قرنطینه
ـ رویکرد «فلسفه و کودک» در جهان پساکرونا
ـ کودک و سبک زندگی پساکرونایی
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تذکرات
 .5مقاالت باید دارای ربط مستقیم به موضوع همایش ،برخوردار از مضامین جدید و رویکردی تبیینی
باشند و از نقل مکرر مطالب پیشین خودداری شود .مقاالت توصیفی در اولویت دوم خواهند بود.
مقاالتی که ارتباط مستقیم با محور علمی همایش نداشته باشند ،ارزیابی نخواهند شد.
 .2اولویت با مقاالتی است که بر مبنای فرهنگ و اندیشه ایرانیـاسالمی به نگارش درآمده باشند.
 .3در موضوعات میانرشتهیی تمرکز بر رویکرد فلسفی ضروری است.
 .0امکان چاپ مقاالتی که با رعایت معیارها و محتوای علمی پژوهشی تألیف شده باشند ،در
نشریات علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسالمی صدرا فراهم است.
 .1مقاالت به رایانامه (ایمیل)  siprin@mullasadra.orgارسال شود .لطفاً در بخش موضوع
( )subjectعبارت «مربوط به همایش خرداد  »5011درج گردد.
 .6در خالصه و اصل مقاله الزم است :الف) عنوان مقاله؛ ب) ارائه کننده مقاله؛ ج) رتبه دانشگاهی
یا سطح تحصیالت و محل اشتغال علمی نویسنده؛ د) آدرس کامل پستی ،تلفن تماس ،پست
الکترونیک و نمابر نویسنده ذکر شده باشد .به مقاالت فاقد اطالعات کامل ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 .7خالصه مقاله حداکثر  211کلمه و اصل مقاله حداقل  3111و حداکثر  7111کلمه باشد.
 .1برای تایپ مقاالت از نرمافزار  wordو قلم نازنین یا لوتوس  50استفاده شود و فایل  wordو
 PDFمقاله ،هر دو ارسال گردد.
 .9ذکر دقیق و درست ارجاعات و کتابشناسی کامل منابع در اصل مقاالت ضروری است .دربارة
آثار مالصدرا ،الزم است ارجاع منطبق بر چاپ بنیاد حکمت اسالمی صدرا تنظیم گردد.
 .51شرکت در همایش رایگان است.
 .55مقاالت رسیده به دبیرخانه همایش برگشت داده نخواهد شد و بنیاد حکمت اسالمی صدرا حق
استفاده از حقوق قانونی چاپ و نشر را دارد.
نشانی دبیرخانه:
تهران ،بزرگراه رسالت ،روبروی مصالی بزرگ تهران ،مجتمع امام خمینی (ره) ،ساختمان 52؛ بنیاد حکمت اسالمی
صدرا .صندوق پستی51171/6959 :
تلفن11513225 :؛ نمابر11093113 :؛ سامانه پیامکی »12511093116« :و 19599913021
رایانامه (ایمیل)siprin@mullasadra.org :
پیامگیر در پیامرسانهای سروش و ایتا@siprin /19599913021 :
کانال خبری در پیامرسانهای سروش و ایتا@mullasadra_siprin :
پایگاه اینترنتیwww.mullasadra.org :

3

