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مرکز مطالعات فرهنگی نیبالمللی

فراخوانمقاهل

موضوع :جهان اسالم؛ چالش هاي فرهنگي و مذهبي
تحوالت سریع وپیچیده جهان اسالم و متغیرهای متعدد در صحنههای منطقهای و بینالمللی ،ضریب امنیت وثبات و همچنین مناسبات درونی
کشورهای اسالمی را با دشواری ها و چالش های فزاینده ای مواجه ساخته است  .همچنين ،بحران افراط گرایی و منازعات مذهبی ،از چالش های
اساسی و از دردناکترین مسائل پیشروی امت اسالمی است که امروزه با آن مواجه هستند .روند رو به گسترش واگرایی در جهان اسالم و بروز
بحرانهای فکری وفرهنگی ،آثار منفی و غیرقابل جبرانی است که این دو پدیده  تاکنون داشته است .فصلنامه مطالعات روابط فرهنگی بينالمللي
که وظیفه اصلی خود را  بررسی و تحلیل علمی پدیده ها وتحوالت مرتبط با روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با سایر کشورها تعریف كرده
است با توجه به اهمیت وتاثیر تحوالت جاری ،بر آن است شماره ویژه ای را به بررسی تحوالت فکری و فرهنگی و چالش های موجود در جهان
اسالم اختصاص دهد .امید می رود پژوهشگران وصاحبنظران با ارائه مقاالت علمی و ارزشمند در چارچوب موضوع ها و عناوین فراخوان این شماره
فصلنامه ،ما را در مسیر یافتن پاسخ های مناسب علمی و واقع بینانه برای درک صحیح این تحوالت و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش
آسیب های بحران ها وتحوالت بر روابط ومناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی با سایر جوامع اسالمی مساعدت نمایند.

محورهاي ششمين شماره فصلنامه روابط فرهنگي
•گفتگو هاي درون ديني در جهان اسالم؛ الزامات  ،راهكارها و كاركرد ها

•چالش هاي ميان ارزش هاي اسالمي و رفتارها در جهان اسالم

•گفتمان هاي معاصر در جهان اسالم

•چالش هاي ميان ارزش هاي تمدني اسالم و غرب  در جهان اسالم

•نقش انديشمندان مسلمان در برون رفت از چالش هاي جهان اسالم

•تشيع معاصر و چالش هاي فرارو

•آينده پژوهي منازعات قومي و مذهبي جهان اسالم

•انقالب اسالمي و تشيع معاصر

•جهان اسالم و اقليت هاي ديني

•تهديد هاي وهابيت در جهان اسالم

•رويكرد هاي معاصر  بازگشت به قران و سنت

•هويت اسالمي و بحران هاي معاصر جهان اسالم

•نوانديشي ديني در جهان اسالم

•پيامد هاي فرهنگي بحران هاي منطقه اي در جهان اسالم

مهلت ارسال مقاالت 30 :خرداد ماه 1396
نويسندگان گرامي مي توانند مقاله هاي خود را  از طريق سايت فصلنامه روابط فرهنگي به نشاني زير ارسال نمايند.
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