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 فراخوان

 ادبیّات کودک و نوجوان نشگاهیاد همایش ششمین

 «ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت»

 و

 چهارمین جشنوارۀ پژوهش 

های برتر در قلمرو ادبیّات کودک و نوجوان(ها و رسالهنامه)جشنوارۀ پایان  

 

)ع( رضاالمللی امامدانشگاه بین  

 و

 مرکز مطالعات ادبیّات کودک دانشگاه شیراز

 

 

 

1396نیمۀ دوم اردیبهشت   

 مشهد مقدّس

 

 



 

 مقدمه
مرکز مطالعات ادبیّات کودک دانشگاه شیراز ششمین همایش رضا )ع( مشهد با همکاری لی امامالملبه یاری خدا ، دانشگاه بین

ها امهنچهارمین جشنوارۀ پایان"و  "و معنویّتادبیّات کودک و نوجوان "را با عنوان  "ادبیّات کودک و نوجوان" و دانشگاهی یملّ

کند. از همۀ استادان، دانشجویان برگزار میدر پایتخت معنوی  ایران، مشهد مقدّس،  1396را در اردیبهشت ماه  "های برترو رساله

و  های مطرح در فراخوانشود تا در زمینهمیهای وابسته دعوتحوزهتحصیالت تکمیلی و پژوهشگران قلمرو ادبیّات کودک یا 

جویند. ای مستقیم به موضوع اصلی و نیز بخش جنبی همایش پیونددارند، در این رویداد علمی شرکتهایی که به گونهزمینه

خواهد بود که به  های پیشین فرصت مغتنمی برای اعضای خانوادۀ ادبیّات کودک کشوراین همایش نیز همچون همایش

های مربوط به ادبیّات کودک ایران و جهان با محوریت ادبیّات کودک و معنویت بپردازند. ها و مسألهاندیشی دربارۀ موضوعهم

 1390 الاز س )ع( است که رضاالمللی امامهای پیشین این است که میزبان آن دانشگاه بینویژگی متفاوت این همایش با همایش

 آموختۀ کارشناسی ارشد ادبیّات کودک و نوجوان داشته است.نشتا کنون دا

های دنیای کنونی بیانگر آن است که با وجود واقعیّتکه  با محوریّت معنویّت این بوده استانگیزۀ برپایی این همایش 

ستیز میان جوامع و کرده است و و انسان امروز پاره پاره و از هم گسیخته و راه گم های علمی و فلسفی، جامعهپیشرفت

نظران به فراموشی سپردن معنویّت علمی و فلسفی را دلیل این  ها جای همدلی و یگانگی را گرفته است. برخی صاحبانسان

گرفته  و  ، خردهی و فراموش کردن معنویّتاند. این گروه بر دینداران نیز به دلیل تأکید بر دانش و رفتارهای دینمسأله دانسته

شناسی، های گوناگون دین، فلسفه، عرفان، هنر و رسانه، فرهنگ عامّه و اساطیر، رواندر زمینه ا تقویت معنویّترراه چاره 

 اند. دانستهمحیط زیست  تاریخ و شناسی،جامعه

ا( هناداستانتخیّلی و -های علمیاز دیگر سو از دیرباز ادبیّات دینی کودک و نوجوان و نیز ادبیّات علمی )در قالب داستان

های اخیر جنبش فلسفه برای کودکان ای از آثار ادبیّات کودک را به خود ویژه کرده است. افزون بر این در دههبازار گسترده

مند به آموزش فلسفه به مربّیان کودک ، آموزگاران  زمینه را برای تولید هرچه بیشتر ادبیّات فلسفی کودک فراهم آورده و نظام

 ازتابباندرکاران ادبیّات کودک نسبت به شایسته است دست اینکپردازد. وجوانان از طریق ادبیّات کودک میو کودکان و ن

یشتر کاوی ببا نقد آثار ادبی ویژۀ کودک از این منظر آفرینندگان این آثار را به ژرف در ادبیات کودک حساس بوده،معنویّت 

ها توجّه ها به معناهای بنیادین آنایشان بتوانند با پرهیز از پوستۀ این معرفت های دینی، فلسفی و علمی فراخوانند تادر مفهوم

 کنند و با پرداختی هنرمندانه به رشد معنویّت در جان نسل نو یاری رسانند.

ورای و ش نظران استاحبص شۀ پژوهشگران واندیبرانگیختن  موضوعات و محورهای پیشنهادی این فراخوان تنها برای

 کند. از هر نظر و پیشنهاد دیگری در این زمینه استقبال میعلمی همایش 

 

 

 

 



 محورهای همایش

 ادبیات کودک، معنویت؛ دین

 مندی از( مقوالت دینی در ادبیات کودکپردازی معنویت در قالب )و با بهرهمفهوم -

 های معنویت در قالب مقوالت دینی در ادبیات کودکچالش -

 ات کودک در ایران و جهان معنوی امر دینی در ادبیّ کارنامۀارزیابی  -

 طرح معنویت در قالب مقوالت دینی  ات کودک، هدف یا وسیلۀادبیّ -

 های دینیهبنای آموزمات کودک بر چگونگی طرح مفاهیم معنوی دین در ادبیّ یارزیاب -

 کودک ادبیات در معنویت ترویج در اولیاءاهلل ،(ع) ائمه ،(ص) پیامبران سیره و زندگی -

 

 شناسیروان ؛تات کودک، معنویّادبیّ

 ات کودک شناختی در ادبیّروانن امر معنوی در قالب مفاهیم یبندی و تبیمقوله -

 شناختی روان معنوی برمبنای مفاهیم هایارزش ات کودک از لحاظادبیّ ۀارزیابی مقول -

 شناختیروان رویکردها و نظریّاتت کودک بر مبنای تعیین چگونگی طرح مفاهیم معنوی در ادبیا -

 شناسان مسلمان در گسترش اندیشۀ معنوی در ادبیات کودکبندی و تبیین نقش روانمقوله -

 

  و تاریخ یشناسجامعه ؛تات کودک، معنویّادبیّ

 ات کودک شناختی در ادبیّبندی و تبیین امر معنوی درقالب مفاهیم جامعهمقوله -

 شناختی لحاظ معنوی بر مبنای مفاهیم جامعهارزیابی متون ادبیات کودک از  -

 شناختیجامعهات تعیین چگونگی طرح مفاهیم معنوی در ادبیات کودک برمبنای رویکردها و نظریّ -

 غیردینی جوامع در کودک معنوی ادبیات جایگاه تبیین  -

 کودک ادبیات در اجتماعی و معنوی امری مثابه به اخالق، -

 نوجوان و کودک ادبیات در معنویت و ایران اسالمی انقالب -

 نوجوان و کودک ادبیات در معنویت و مقدس دفاع -

 

 هنر و رسانه  ؛تمعنویّات کودک، دبیّا

و انعکاس آن در ادبیات ، سینما و...( ، انیمیشن، معماریبیان هنری )تصویرگریبندی هنری امر معنوی در قالب صورت -

 کودک 

 ت لذّ –آموزش الب دوگانۀ ادبیات کودک در قهای معنویت در برابر هنر محض در چالش -

 ها و تهدیدهای حضور معنویت در ادبیات کودک های نوین، فضای مجازی: فرصتنهرسا -

 ایگاه معنوی هنر در ادبیات کودکپدر ادبیات کودک و  معنوی یگاه هنری مفاهیمپاارزیابی  -



 نشریات کودک و نوجوان و معنویت )قبل و بعد از انقالب( -

 مه افرهنگ ع ؛تات کودک، معنویّادبیّ

 معنوی مفاهیم از مندیبهره و انعکاس در عامه فرهنگ با کودک ادبیات( هاتفاوت و هاشباهت بررسی) قیاس/ ارزیابی

   یتمعنو/ معنوی میراث ترویج/  نقد/  تفسیر/  انتقال در شفاهی ادبیات از اقتباس/ بازآفرینی/ بازنویسی نقش

 کودکان به معنویت انتقال در هابازیترانه/  کودکان هایبازی نقش

  معنویت و کودکانه شفاهی ادبیات منظوم متون

 نوجوانان و کودکان به  معنویت  انتقال در بومی فرهنگ نقش

  عامه فرهنگ از گیریبهره با کودک ادبیات به معنوی مفاهیم انتقال هایبایسته و هاظرفیت

 اساطیر ادبیّات کودک ، معنویّت ؛

 های اساطیری در انعکاس مفاهیم معنویها( ادبیات کودک با داستانها و تفاوتارزیابی/ قیاس )بررسی شباهت -

 نقش بازنویسی/ بازآفرینی/ اقتباس از اساطیر در انتقال / تفسیر / نقد / ترویج میراث معنوی/ معنویت   -

 گیری از اساطیرودک با بهرههای انتقال مفاهیم معنوی به ادبیات کها و بایستهظرفیت -

 گیری از اساطیر )ملی/ ناملّی( در ادبیات معنوی کودکان شناسی بهرهآفت -

 اساطیر مشترک ملل و ادبیات کودک و معنویت -

 عرفان ؛تات کودک، معنویّادبیّ

 معنوی به ادبیات کودک  مفاهیمظرفیت های عرفان برای انتقال  -

 عرفان در ادبیات کودک  مفاهیم معنوی حوزۀنتقال و انعکاس بایدها و نبایدهای ا -

 عرفان در ادبیات کودکیابی وضعیت طرح مفاهیم معنوی حوزۀ ارز -

 عرفان ۀنقش بازنویسی و بازآفرینی در انتقال، تفسیر و نقد میراث معنوی در حوز -

   عرفان حوزه در معنویت/  معنوی میراث ترویج/  نقد/ تفسیر/  انتقال در اساطیر از اقتباس/ آفرینی باز/ بازنویسی نقش -

 کودکان ادبیات در معنوی و عرفانی مفاهیم انتقال در( نثر/نظم) قالب نقش -

  

 ه و نقد ادبینظریّ؛ تات کودک، معنویّادبیّ

 ی ادبی مستقل و نو هاپردازی معنویت در قالب نظریهمفهوم -

 ادبیات کودک  ظریّۀحوزه های مختلف نپردازی معنویت در قالب نظریات ادبی موجود در ن وضعیت مفهومیتبی -

شناختی، نقد نقد جامعه های مختلف ) ادبیات تطبیقی،در قالب مقوالت نقد ادبی در شاخهپردازی معنویت وممفه -

 شناختی(نقد بوم، شناختیگفتماننقد شناختی، روان

 های مختلفنویت در نقد ادبیات کودک در شاخهپردازی معومین وضعیت مفهتبی -

 
  



 شدن و صلح یجهان؛ تات کودک و معنویّادبیّ

 صلح ترویج و پایداری شدن و های جهانیهای ادبیات کودک برای انتقال مفاهیم معنوی در زمینهظرفیت -

 شدن و صلح ران از منظر جهانیپیام معنوی در ادبیات کودک در ای ارزیابی -

 ات کودکادبیّدن و صلح از منظر معنویت در حیطۀ شنقد و ارزیابی مفاهیم جهانی -

 

 فلسفه ؛ تات کودک و معنویّادبیّ

 دین و معنویت در ادبیات کودک  فلسفۀ -

  با تأکید بر آثار ادبی مورد استفاده در این برنامه فلسفه برای کودکان ۀهای معنویت در برنامپردازی مؤلفهوممفه -

 با تأکید بر آثار ادبی مورد استفاده در این برنامه های معنویتمبنای مؤلّفهلسفه برای کودکان بر ف ارزیابی برنامۀ -

 فلسفه ۀمعنوی در حوزنی در انتقال، تفسیر و نقد میراث نقش بازنویسی و بازآفری -

 نقش بازنویسی/ بازآفرینی/ اقتباس از اساطیر در انتقال/ تفسیر / نقد / ترویج میراث معنوی/ معنویت در حوزۀ فلسفه  -

 

 محیط زیست ؛ تات کودک و معنویّادبیّ

 محیط زیست ۀ های ادبیات کودک برای انتقال مفاهیم معنوی در حوزتظرفی -

 جهان از منظر مفاهیم زیست محیطی و ارزیابی پیام معنوی ادبیات کودک در ایران  -

مفاهیم زیست محیطی در ادبیات های دین، عرفان، اساطیر، فلسفه و.. بانگاه به های معنویت در حوزههارزیابی مؤلف -

 کودک

 ادبیّات کودک و معنویّت؛ شعر کودک و نوجوان      

 ادبیات کودک و معنویت؛ تصویرگری

  گرا؛معنویت فلسفی و عرفانی دینی، هایکتاب تصویرگری هایمشکل و هامانع -

 یادشده؛  هایمانع رفع در هنرمندان تالش چگونگی و گرامعنویت فلسفی و عرفانی دینی، هایکتاب تصویرگری تاریخچۀ -

 هانمونه بهترین معرفی و نقد بررسی، -

 

 های جنبی همایشموضوع

و همچنین « ی ادبیات کودکهای نقد و نظریهتازه»ای را به های پیشین سالن جداگانههمایش ششم نیز همچون همایش

دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران و ویژه کرده است. استادان، « های تحقیق در ادبیات کودکروش»

توانند از این فرصت برای ها دارند میهای جدیدی در این زمینهها و بحثنظران قلمرو ادبیات کودک که یافتهصاحب

 ببرند.ی آن بهرهاندیشی دربارههای خویش و همی اندیشهارائه

 

 

 



 هانشست

شود. نخست نشستی همگام با موضوع اصلی نیز دو نشست برگزار می های گذشته در این همایشهمچون همایش

ودک ادبیات معنوی ک»همایش و دیگر نشستی با موضوع نقد آثار یک تصویرگر. نشست نخست این همایش به موضوع 

وگو پیرامون این موضوع خواهند پرداخت و نشست اختصاص دارد و متخصصان این قلمرو به بحث و گفت« و نوجوان

 ویژه خواهد بود.  و بررسی آثار یکی از هنرمندان این قلمرو های تصویریم به بحث دربارۀ کتابدو

 هاکارگاه

  های همایش ششم پس از مشخص شدن اعالم خواهد شد.ی کارگاهبرنامه

  

 هابندی فرستادن چکیده و اصل مقالهزمان

 95/ 11/ 10ها: ی مقالهآخرین زمان برای فرستادن چکیده

 95/ 11/ 20ها: زمان دریافت پاسخ هیئت علمی همایش در مورد چکیده

 95/ 12/ 30ها: آخرین زمان برای فرستادن اصل مقاله

 96/ 1/ 20اعالم نظر نهایی هیئت علمی همایش: 

ای چاپ و در مراسم آیین گشایش همایش در اختیار شده در دفترچههای پذیرفتهی تمام مقالهخالصه توضیح:

رار مندان قمرکز مطالعات در دسترس عالقههمایش و نیز در سایت گیرد. این دفترچه در سایت کنندگان قرار میشرکت

 شوند: گروه تقسیم می 3های پذیرفته شده برای ارائه در همایش نیز به گیرد. مقالهمی

 شوند.برگزیده می مطالعات ادبیات کودکی که در همایش ارائه و برای چاپ در مجلههایی مقاله .1

 شوند.های همایش چاپ میمقاله هایی که در همایش ارائه و در مجموعهمقاله .2

 شوند.هایی که به صورت پوستر در همایش ارائه میمقاله .3

 ی پژوهشهای مربوط به جشنوارهآگاهی

منتشر  1395تا پایان دی ماه  1385های دکتری در قلمرو ادبیات کودک که بین سالهای رشد و رسالههای انامهی پایانهمه

ین توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترباشند مینکردهی پیشین مرکز مطالعات شرکتهاباشند و در جشنوارهیا دفاع شده

ی جشنواره بفرستند. به دبیرخانه 15/11/95قیق خود را تا تاریخ نسخه از تح 2نامه یا رساله کنند. داوطلبان باید پایان

ی ادبیات کودک ایران با کشورهای دیگر ها باید مربوط به ادبیات کودک ایران و یا مقایسهها و رسالهنامهموضوع پایان

از  ی برآمدهی مقالهارائه ی پژوهش ونامه یا رساله در جشنوارههای تطبیقی( باشد. همچنین شرکت همزمانِ پایان)پژوهش

 پذیر است.آن در همایش امکان



 

 koodak6@imamreza.ac.irنشانی الکترونیک همایش: 

 ccls@shirazu.ac.irusی پژوهش: نشانی الکترونیک جشنواره

 ی همایشدبیرخانه نشانی پستی

  المللی امام رضا، پردیس رضوان، دبیرخانه ششمین همایش دانشگاهی ادبیات کودکمشهد، میدان فلسطین، دانشگاه بین

 ی پژوهشنشانی پستی دبیرخانه جشنواره

 رتری بهانامهی پایانپارس، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، جشنوارههای جهانشیراز، پردیس ارم، ساختمان

ها مایشی همرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، صفحه گاهمنزلهمایش و نیز گاه های بیشتر به منزلبرای آگاهی

 سربزنید:

http://shirazu.ac.ir/ccls/ 
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