فراخوان مقاله
بیست و سومین همایش بزرگداشت حکیم مالصدرا /خردادماه 9318

حکمت اریانی و حکمت متعال هی
بیست و سومین همایش از سلسله همایشهای بزرگداشت حکیم مالصدرا ،بهمت بنیاد حکمت
اسالمی صدرا در خردادماه  8931برگزار خواهد شد .این همایش بر موضوع «حکمت ایرانی و
حکمت متعالیه» متمرکز خواهد بود .بدین وسیله از اساتید ،صاحبنظران و پژوهشگران حوزه
و دانشگاه دعوت میشود با ارائه مقاله دربارۀ موضوعات پیشنهادی ذیل یا دیگر موضوعات
مرتبط با این حوزه ،در همایش شرکت نمایند .بدیهی است مقاالت باید دارای محوریت
فلسفی ،رویکرد تبیینی و مضمون جدید باشند.
لطفاً مقاالت خود را به نشانی  siprin@mullasadra.orgارسال و در موضوع

( )subjectمرقوم فرمایید« :مربوط به همایش خرداد »98
***
مهلت ارسال چکیده مقاالت98/7/71 :
مهلت ارسال اصل مقاالت98/8/88 :
برگزاری همایش :چهارشنبه 98/3/88
***
محورها و موضوعات پیشنهادی
 )7عناصر و مؤلفههای حکمت ایرانی در حکمت متعالیه

ـ امکان گفتگو میان حکمت خسروانی و حکمت متعالیه؟
ـ منابع و ریشههای ایرانی حکمت متعالیه
ـ عناصر حکمت خسروانی در حکمت صدرایی
ـ عناصر حکمت ایرانی در اندیشۀ فیلسوفان صدرایی و نوصدرایی
ـ بازخوانی حکمت ایران و فلسفۀ یونان بر اساس حکمت قرآنی مالصدرا
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ـ «خورنه» ،فرشتهشناسی در حکمت ایرانی و نسبت آن با عقل در حکمت متعالیه
ـ انسان کامل در اندیشۀ خسروانی و حکمت شیعی
ـ مرگ و جاودانگی در حکمت ایرانی و حکمت متعالیه
ـ حکمت عملی در حکمت خسروانی و حکمت متعالیه
ـ «حکمت برای کودک» در اندیشۀ خسروانی و متعالیه
 )8حکمت و فلسفه در ایران باستان
ـ اندیشۀ فلسفی در متون حکمی ایران باستان
ـ علل فقدان /کمبود منابع فلسفی از ایران باستان
ـ حملۀ یونانیان و اسکندر و نقش آن در از بین رفتن متون حکمی ایرانی
ـ خاستگاه و منابع حکمت ایرانی
ـ همبستگی دین و خرد در اندیشۀ ایرانیان باستان
ـ فرّه ایزدی در اندیشۀ ایرانیان
ـ سنت هرمسی و مهری در ایران
ـ نقش مغان در حکمت خسروانی
ـ حکمت در اسطورههای ایرانی
ـ حکمت ایرانی در شعر پارسی
ـ جهانشناسی در حکمت خسروانی
ـ فلسفه تعلیم و تربیت در حکمت خسروانی
ـ ایرانیان ،حکمت و الگوهای کودکپروری
ـ مطالعۀ تطبیقی الگوهای تربیتی ایرانی و مکتبهای فلسفه تعلیم و تربیت
 )3حکمت ایرانی در تاریخ فلسفه
ـ بازخوانی تاریخ فلسفه و کاوش نقش ایرانیان
ـ تأثیر حکمت ایرانی بر فلسفۀ یونان /جهانبینی ایرانی در جامۀ یونانی
ـ تأثیر حکمت ایرانی بر بینالنهرین
ـ حکمت ایرانی از نگاه فیلسوفان باستان (امپدوکلس ،آناکساگوراس ،گزنفون،
آناکسیمندرس ،آناکسیمنس ،هراکلیتوس ،افالطون ،اپیکوریان ،کلبیون ،آگوستین،
اکهارت ،آکوئیناس و)...
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ـ حکمت ایرانی از نگاه اندیشمندان عرب (ابراهیم مدکور ،عبدالرحمن بدوی ،ماجد
فخری ،ابوالعالء عفیفی ،عابد الجابری ،محمدعلی ابوریان و)...
ـ حکمت ایرانی از نگاه اندیشمندان معاصر غرب
ـ حکمت ایرانی در هند و خاور دور
 )4حکمت ایرانی و اندیشۀ اسالمیـشیعی
ـ پیوند فرهنگ ایرانی و اندیشۀ اسالمی
ـ زمینههای فرهنگی و اجتماعی ایران در پذیرش و گسترش تشیع
ـ سهم ایرانیان در پیدایش و پویایی فلسفۀ اسالمی
ـ جایگاه و نقش زبان پارسی در فلسفۀ اسالمی
ـ ایرانیان و حکمت شیعی (باطنیه ،اسماعیلیه و متعالیه)
ـ حکمت ایرانی ،حکمت شیعی و جریان خاورشناسی (مستشرقین)
ـ کربن و بازخوانی حکمت ایرانی
 )5حکمت ایرانی و نیازهای اجتماعی معاصر
ـ حکمت ایرانی ،حکمت متعالیه و انقالب اسالمی
ـ ایرانیان ،فلسفه و هویت فرهنگی
ـ تجلیهای اجتماعی پیوند فرهنگ ایرانی و حکمت متعالیه
ـ فرهنگ ایرانی ،حکمت متعالیه و سبک زندگی
ـ پیوند فرهنگ ایرانی و اسالمی و الگوهای آینده توسعه
ـ سرمایۀ حکمت ایرانیـاسالمی برای حضور در دنیای جدید
ـ حکمت و فلسفه بمثابه پل ارتباطی ایران و جهان
ـ جمع حکمت ایرانی و اسالمی ،الگویی برای وحدت فرهنگها و تقویت صلح
ـ سرمایۀ حکمت ایرانیـاسالمی برای تقویت علوم انسانی
***
تذکرات
 .8مقاالت باید دارای ربط مستقیم به موضوع همایش ،برخوردار از مضامین جدید و رویکـردی تبیینـی
باشند و از نقل مکرر مطالب پیشین خودداری شود .مقاالت توصیفی در اولویت دوم خواهند بود.
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 .2اولویت با مقاالتی است که بر مبنای فرهنگ و اندیشه ایرانیـاسالمی به نگارش درآمده باشند.
 .9در موضوعات میانرشتهیی تمرکز بر رویکرد فلسفی ضروری است.
 .4مقاالتی که ارتباط مستقیم با محور علمی همایش نداشته باشند ،ارزیابی نخواهند شد.
 .5امکان چاپ مقاالتی که با رعایت معیارهـا و محتـوای علمـی پژوهشـی تـألی شـده باشـند ،در
نشریات علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسالمی صدرا فراهم است.
 .6مقاالت به رایانامه (ایمیل)  siprin@mullasadra.orgارسال شـود .لطفـاً در بخـش موضـوع
( )subjectعبارت «مربوط به همایش خرداد  »98درج گردد.
 .7در خالصه و اصل مقاله الزم است :الف) عنوان مقاله؛ ب) ارائه کننده مقالـه؛ ج) رتبـه
دانشگاهی یا سطح تحصیالت و محل اشتغال علمی نویسـنده؛ د) آدرس کامـل پسـتی
تلفن تماس پست الکترونیک و نمابر نویسنده ذکر شده باشد.
 .1خالصه مقاله حداکثر  222کلمه و اصل مقاله حداقل  9222و حداکثر  7222کلمه باشد.
 .3برای تایپ مقاالت از نرمافزار  wordو قلم نازنین یا لوتوس  84استفاده شـود و فایـل  wordو
 PDFمقاله ،هر دو ارسال گردد..
 .82ذکر دقیق و درست ارجاعات و کتاب شناسی کامل منابع در اصل مقاالت ضروری است .دربارۀ
آثار مالصدرا ،الزم است ارجاع منطبق بر چاپ بنیاد حکمت اسالمی صدرا تنظیم گردد.
 .88شرکت در همایش رایگان است.
 .82ثبتنام برای حضور عالقمندان در همایش (مستمعین) اواسط فروردین  8931از طریق پایگـاه
اینترنتی همایش انجام خواهد شد .گروه های آموزشی دانشگاه ها ،مناطق آموزش و پرورش و دیگـر
نهادها نیز میتوانند افراد متقاضی آن مرکز را کتباً به دبیرخانه همایش معرفـی نماینـد .حضـور در
همایش تنها با دریافت کارت دعوت از دبیرخانه امکانپذیر خواهد بود.
 .89مقاالت رسیده به دبیرخانه همایش برگشت داده نخواهد شد و بنیاد حکمت اسالمی صدرا حق
استفاده از حقوق قانونی چاپ و نشر را دارد.
 .84با توجه به تقارن روز بزرگداشت حکیم مالصدرا در تقویم رسمی کشور ( )8931بـا مـاه مبـارک
رمضان ،همایش دیرتر از موعد همه ساله و پس از ماه رمضان ،در تاریخ  31/9/22برگزار خواهد شد.

بنیاد حکمت اسالمی صدرا
دبیرخانه دائمی همایشهای بزرگداشت حکیم مالصدرا
***
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نشانی دبیرخانه:
تهران ،بزرگراه رسالت ،روبروی مصالی بزرگ تهران ،مجتمع امام خمینی (ره) ،ساختمان 82؛ بنیاد حکمت
اسالمی صدرا .صندوق پستی85175/6383 :
تلفن11859228 :؛ نمابر11439129 :؛ سامانه پیامکی »22811439126« :و 23833329425
رایانامه (ایمیل)siprin@mullasadra.org :
پیامگیر در پیامرسانهای سروش و ایتا@siprin /23833329425 :
کانال خبری در پیامرسانهای سروش و ایتا@mullasadra_siprin :
پایگاه اینترنتیwww.mullasadra.org :
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