
 

 جشنواره یکصدسالگی ادبیات معاصر فارسی

 

1400تهران   

 

المللیهای علمی بینمدیریت همکاری  



 به نام خداوند 

 صدسالگی ادبیات معاصر فارسی المللیبین جشنواره 

زاده با مجموعۀ محمدعلی جمال .هجری شمسی نقطۀ عطفی در تاریخ ادبیات معاصر فارسی است 1300سال 

جعفرخان از فرنگ ، حسن مقدم با نمایشنامه فسانها، نیما یوشیج با شعر یکی بود یکی نبود داستان کوتاه

آغازگر قطعی این ژانرهای نوپدید نبودند و  بدون شک،، طهران مخوفو مرتضی مشفق کاظمی با رمان  برگشته

به طور نام این بزرگان ، اما شده بودخلق در این ژانرها نویسندگان برجستۀ دیگر  ازپیش از ایشان نیز آثاری 

 .ه استخورشیدی ثبت شدمعماران بنای جدید ادبیات فارسی در آغاز قرن چهاردهم  نمادین به عنوان

توان را می، رخدادی یکباره و ناگهانی نبود. تحوالتی که سرآمد آن ژانرهای جدید ادبی همزمانِ تردید، ظهوربی

تحوالت عمیق  گر، بیش از آن که در عرصۀ سیاست تأثیرگذار باشد، بیاندانست (1285) «انقالب مشروطه»

راهی نو  ،نویسندگان روشنفکری بودند که با دستمایه قرار دادن ادبیات ،آن اناجتماعی و فرهنگی بود که پیشتاز

که  شودعیار رویدادهایی تا نفسی تازه کند و هم ندسالِ فارسی گشودو فصلی جدید در تاریخ ادبیاتِ کهن

 دند.کرمیجربه به تدریج آن را ت جدیدقرن  ایرانیانِ

 نبود یکی بود یکی مجموعۀ مقدمۀ در خود ادبی بیانیۀ در زادهجمال که گونهآن شاید روشنفکران این اجماع

 است دانایی ابزار عنوان به ادبیات و خواندن با هاآن فاصلۀ مردم، ماندگیعقب علت که بود این بر کند،می اشاره

 زبان و ذهن به آن کردن نزدیک و خود عاجی برج از اتادبی آوردن پایین مردم کردن خوانکتاب راه تنها و

 .است ایشان

و متأمالنه بازنگری شود های این دفتر برگ ،ادبیات معاصر فارسیدر صد سالگی  شایسته است بر این اساس،

 هایی که آفریدند، با خوانشی امروزین مورد توجه قرار گیرد.آوران آن، آثار ماندگارشان و جریاننام

زمان با هم، و مطالعات فرهنگی علوم انسانی المللی پژوهشگاههای علمی بینمدیریت همکاری، رویبه هر 

شناسان غیر با حضور ایرانیان داخل و خارج از کشور و ایرانصدسالگی ادبیات معاصر فارسی در صدد است 

  برگزار نماید. المللیبینجشنواره در سال جاری ایرانی، 

 



 اهداف جشنواره

 با ادبیات کالسیک ی ادبیات معاصر فارسیهاگسست /هاریشهی بررس 

 ی ادبیات معاصر فارسیهاو جریان هامروری بر قله 

  و...رسانه  موسیقی، ؛ نظیر: سینما، تئاتر،های معاصرو مدیوم ، هنرهاتأثیر و تأثر ادبیاتهای زمینهبررسی 

 

 نحوه و مدت برگزاری

مصاحبه، اندیشی، وگو و هم، گفتهای تخصصیسخنرانی، نشست هایی نظیر:برنامه البجشنواره در ق

ادبیات و »در حوزۀ  تورهای مجازینیز و  ها و آثار ادبیبزرگداشت شخصیت، نمایشگاه، های پژوهشیمستند

  برگزار خواهد شد.« هنر

 1400 آبان: برگزاری زمان

 ها(ن و با رعایت پروتکل)در صورت امکا و حضوری مجازی: برگزاری شیوۀ

  انگلیسی و فارسی: جشنواره زبان

 : جشنواره برونداد

 رویدادها در قالب فضای مجازی عرضه و آرشیو 

 کتاب صورت به علمی میزگردهای و هاسخنرانی کامل گزارش چاپ  

 

 http://100yearspersianliterature.ihcs.ac.ir 

 pl100y  pl100y  infopl100y@ihcs.ac.ir 

 

 ساختار جشنواره

 فاطمه نعیمی و اصغر شوهانی دبیران اجرایی:  حسینعلی قبادی:  جشنواره رییس

 المللیهای علمی بینهمکاری مدیریتدبیرخانه:  شکوه السادات حسینی  دبیر علمی:

 

 

http://100yearspersianliterature.ihcs.ac.ir/


 گذاریشورای سیاست

 حسینعلی قبادی -

 بهادر باقری  -

 مریم عاملی رضایی  -

 آزیتا افراشی -

 السادات حسینیشکوه  -

 علی تقوی -

 علیرضا تابش -

 روح اهلل حسینی  -

  

 

 کلی جشنواره محورهای

  و فرهنگفارسی ادبیات معاصر 

 و اقتصاد فارسی ادبیات معاصر 

  و جامعهفارسی ادبیات معاصر 

 و سیاست فارسی ادبیات معاصر 

 هنرهاو  فارسی ادبیات معاصر 

 و علوم فارسی ادبیات معاصر 

 

 موضوعات محوری جشنواره

 پیدایش و رشد ژانرهای ادبی در ایران در سدۀ گذشته )رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، شعر، ترجمه( -

 ها در ادبیات معاصر فارسیها و ضدجریانجریان -

 هاترجمه ادبیات فارسی به دیگر زبان -

 رسی/ ادبیات زنانصدای زنانه در ادبیات معاصر فا -

 ادبیات ایران در غربت/ ادبیات مهاجرت -

 ادبیات معاصر و هنر )هنرهای نمایشی و تجسمی( -

 با ادبیات معاصر فارسی نسبت جامعۀ مدرن / در حال گذار -

 فرهنگ عامه و ادبیات معاصر فارسی -

 های اجتماعیها )سنتی و مدرن( / شبکهادبیات معاصر فارسی و رسانه -

 دبیات/ ادبیات و خط قرمزهاکنش اجتماعی ا -

 



 ها نحوۀ ارسال و پذیرش سخنرانی

مندان و صاحبان معرفت در دغدغهجشنوارۀ یکصدسالگی ادبیات معاصر فارسی فرصتی مغتنم است برای 

شان، خواسته یا که دیروز و اکنونِ زندگیارتباط برقرار کنند با مخاطبان ادبیاتی تا لمی دانشگاهی ع هاینهاد

 اند.های زندگیشان غافلز جاری بودن آن در رگبسا ا ایناخواسته با آن گره خورده و 

رو شدن با تأمالتی که بسترهای صلب یکصدسالگی ادبیات معاصر فارسی فرصتی است برای روبه ۀجشنوار

نگر و ریزبین که هایی کلهای ناب برآمده از نگاهاندیشه ؛ها داده استفضای کمتری به طرح آزادنۀ آن ،آکادمیک

دهد اما سزاست که جامعۀ امروز ها نمیریزی آنژوهشی و تخصصی مجالی برای برونقالب مقاالت علمی پ

 تر به راه پیش رو بنگرد.درنگ کند، شاید با چشمانی گشاده هاها را بشنود و بر آنایران آن

در  و علمی وگوهای تخصصیگفتو  هانشست ها،سخنرانیرا جشنواره این  بخش مهمی از رویدادهای

گنجد و دریغ است که ناگفته باقی نمیهای مألوف در قالب که دهدتشکیل میای با ادبیات رشتهمیانهای حوزه

 د.نبمان

توانند میداخل و خارج از کشور  های دانشگاهی و نهادهای فرهنگیِبر این اساس، کلیۀ اشخاص، گروه

یا در موضوعات مربوطی که از نگاه برگزارکنندگان  پیشنهادهای خود را در چارچوب محورهای جشنواره

 ارسال نمایند.  در این رویداد بزرگ علمی و فرهنگی  ارائهمخفی مانده، برای 

های توانند خود یا دیگر متخصصان را به عنوان مدیر نشست، سخنران یا یکی از طرفپیشنهاد دهندگان می

 وگو )با تعیین طرف مقابل( معرفی کنند.گفت

 باشد. ایکلمه 1000تا  600ای و خالصه (سخنرانی یا نشست) عنوان باید مشتمل برن پیشنهاده مت

 ها همراه با ترجمه فوری دارد.های تخصصی را به دیگر زباندبیرخانه امکان برگزاری پنل

 وگوها در قالب کتاب و فایل الکترونیک منتشر خواهد شد.ها و گفتمجموعۀ سخنرانی

 1400مرداد  20: یشنهادهامهلت ارسال پ

  1400شهریور  15: مهلت اعالم نتایج



  1400مهر  15 :هامهلت دریافت متن کامل سخنرانی

 ارسال فرمایید.  Infopl100y@ihcs.ac.irپیشنهادهای خود را به آدرسهای طرح

 

 آموختگان فرصتی برای دانشجویان و دانش

مانده تا های باقیدر ماهکه برآن است  فارسی صد سالگی ادبیات معاصرالمللی یکبینجشنوارۀ دبیرخانۀ 

نظران و پژوهشگران را در زمینۀ ادبیات صاحبهای علمیِ منتشر نشدۀ جستارها و یادداشتبرگزاری جشنواره، 

  .منتشر نماید جشنوارهفضاهای مجازی مربوط به  ودر وبگاه  ،معاصر فارسی

 نمایند. ارسال  infopl100y@ihcs.ac.irآدرس بهمطالب خود را توانند مندان میعالقه -
 کلمه باشد. 800تا  600تواند مطالب ارسالی می -
 پس از ویرایش، با امضای صاحب اثر منتشر خواهد شد.  مورد پذیرشمطالب  -
 های برگزیده در رویدادهای اصلی جشنواره امکان ارائه خواهند داشت.یادداشتجستارها و  -
 این زمینه ندارد. با نویسنده است و جشنواره مسئولیتی در  مطالبمحتوای مسئولیت  -

 

 

 


