
 
 

 یاسالم تمدن در هنر و فرهنگ یالمللنیب کنگرهنخستین 

 یاسالم هنر و فرهنگ در آله و هیعل اهلل یصل رسول اهلل تجلی تیمحور با

 اإلسالمية احلضارة يف والفن للثقافة الدويل املؤمتر
 یمالسالا الفن و ةقافالث یف وآله عليه هللا صلى هللا رسول االكرم النيب ظهور على الرتكيز مع

1st International Congress of Culture and Art in Islamic Civilization 
With the Focus on the Manifestation of the Prophet Muḥammad (PBUH & 

HP) in Islamic Culture and Art 
 

 یهافرهنگ جذب و جلب و ملل و اقوام انیم در آن گسترده و عیسر انتشار و اسالم شیدایپ با

 و ملل آن جادیا در که شد یگذارهیپا انسان تمدن و فرهنگ از یمیعظ و مستحکم یبنا یبشر گوناگون

 که شدند یتمدن جادیا به موفق یاسالم نینو یهامالک و هاارزش با ملل نیا. بودند میسه یمختلف ینژادها

 مقصود، کهبل ستین خاص نژاد ای ملت کی تمدن یاسالم تمدن رو نیا از. شودیم گفته یاسالمتمدن بدان

 نید لهیوسبه که شود،یم شامل را گرانید و هاترک ان،یرانیا ها،عرب که است یاسالم یهاملت تمدن

 عظمت از یادرجه به تمدن نیا. شدند متحد گریکدی با یعرب یعنی یادب و یعلم زبان و اسالم یعنی یرسم

 .است دشوار بس یکار آن یانحا همه بر احاطه و آن یهابهجن همه از یآگاه که است یپهناور و کمال و

 به توجه همانا که کسان،ی تیهو یدارا یخیتار گذر طول در و زمان گذشت رغم یعل یاسالم هنر 

 و شهیهم ت،ین خلوص و یقلب توجه با و هدف نیا با زین مسلمان هنرمند و بوده، یتعال یبار اقدس ذات

 ،یاسالم هنر به مربوط یهارشته یتمام در ،یهنر ماندگار آثار خلق لهیوسه ب بود، هتوانست که کجا هر در

 نیا. بود افتهی دست خود یتعال هدف نیا به خود یهنر آثار نشیآفر در و دهیگرد منان خداوند متذکر

 یطور هب وسته،یپ وقوع به یاسالم هنر عرصه در و یاسالم هنر گستره یتمام در خداوند تیوحدان به اعتقاد

 نیا گرید انیاد در که بوده خود به مخصوص تیهو و مشترک وجه کی یدارا فوق یهنر آثار یتمام که

 .شودینم دهید مشترک وجه

 ینید لهیوسه ب نو یحرف انیب و اسالم، یریگ شکل لیاوا در یاسالم یباور نید به اعتقاد ،یطرف از

 با و ینید چهارچوب کی در هم آن و هنر که بود الانتق نیا یبرا یمختلف یابزارها ازمندین نوظهور،

 با و آرام آرام یاسالم هنر تا دیگرد باعث شد،یم دهینام یاسالم هنر اخص طوره ب که یاسالم اعتقادات

 انیب و زبان کی به هنرها نیا نشیگز و جذب با مرور به و ظهور امر یابتدا در نیشیپ یفرهنگها از ریتاث

هم. کند دایپ تیهو خود یبرا و ردیبگ خود به را یمناسب شکل جهینت در و هتفای دست خود به مخصوص

 خود، رشد و تکامل جهت در را آن در آمده وجوده ب تحوالت خود، تیهو حفظ ضمن یاسالم هنر نیچن

 .است نموده تیهدا است، «خداست یسوه ب» همانا که



*** 

 و فرهنگ یالمللنیب کنگره نینخست شیک آزاد منطقه سازمان یهمکار با هنر دانشگاه ،یاله اتکال با

 از وحدت هفتة در سلم و آله و هیعل اهلل یصل اسالم مکرم ینب حضرت تیشخص بر تمرکز با یاسالم تمدن

 دمشه و تهران در 2021 اکتبر 24 تا 19 و 1443 االولعیرب 17 تا  12 با معادل 1400 سال آبان 2 تا مهر 27

 .کندیم برگزار یمجاز صورت به شیک رةیجز و

*** 

 یاسالم تمدن در هنر و فرهنگ یالمللنیب کنگرهنخستین 

 یاسالم هنر و فرهنگ در آله و هیعل اهلل یصل رسول اهلل تجلی تیمحور با

 اند از:این کنگره عبارت محورهای

 یاسالم نتمد در فرهنگ و هنر رامونیپ ینظر مباحث: لاو محور

 اتیادب شعر، ،یسیخوشنو ،ینگارگر) یهنر آثار در( ص) اهلل رسول تیشخص یلتج: دوم محور

 ...( و ینییتز یهنرها ،یمعمار نما،یس ش،ینما شن،یمیان ،یداستان

 هنر و فرهنگ ةچیدر از یاسالم اتحاد در( ص) اهلل رسول گاهیجا: سوم محور

 پرده ،ینخوامنقبت) اتیادب و هنر در( ص) اهلل ولرس تمنقب و نعت نقش و تیاهم: رمچها محور

 ...( و حیمدا ،یخوان

 میکر قرآن در( ص)اهلل رسول کمال و جمال: پنجم محور

 یکردهایرو با( )ص) اهلل رسول سنت بر هیتک با یاسالم جوامع در یفرهنگ تعامالت: مشش محور

 (یگردشگر و ینگارقوم ،یفرهنگ ارتباط

 یمذهب یگردشگر قیطر از بیتقر و ارتباط توسعه در اسالم انهج یهاتیظرف: مهفت محور

*** 

ابالستعانة ابهلل تبارك وتعاىل تعلن جامعة هنر )الفن( يف طهران وابلتعاون مع منظمة املنطقة احلرة يف ميناء  
االول يف الثقافة والتمدن االسالمي مع التأكيد على حمورية شخصية نيب كيش عن انطالق مؤمترها الدويل 
من شهر ربيع األول  ١٧وحىت  ١٢ابلتزامن مع اسبوع الوحدة االسالمية يف  االسالم )صلى هللا عليه واله وسلم(

 م. ٢٠٢١من شهر أكتوبر للعام  ٢٤حىت  ١٩املوافق 
 

 ٠٠٢١٠-٢5٠٩3اإلسالمي ابلرقم  ISCوم العامل علما ان هذا املؤمتر مثبت ضمن مركز توثيق عل
 
 االسالمية احلضارة يف والثقافة الفن حول النظرية املباحث -



 القصصي، االدب الشعر، اجلميلة، الفنون) الفين الرتاث يف( ص) هللا رسول ةيلشخص والتجلي الظهور -
 ...( و العمارة، نما،يالس املسرح، شن،يمياالن

 الثقافةو  الفن ضوء من االسالمية الوحدة يف( ص) هللارسول مكانة -
 ...( و املدائح ناقب،ملا قراءة) االدب و الفن يف( ص) هللارسول وصف  دور و ةيامه -
 میالکر  القرآن يف وكماله( ص) هللارسول مجال -
 العالقات على وابلتاكيد( ص) هللارسول السنة من املنبثقة االسالمية اجملتمعات يف الثقافية املشرتكات -
 السياحة القومي، التمازج الثقافية،

 واملذهبية الدينية السياحة طريق عن همبين والتقريب العالقات تنمية يف االسالمي العامل قابلية -
*** 

With God's help, the University of Arts in cooperation with the Kish Free 

Zone Organization, will hold the first International Congress of Culture and Art 

in Islamic Civilization, with the focus on the character of the Holy Prophet of 

Islam (PBUH&HP), in Tehran, Mashhad and Kish Island, in the Week of Unity, 

from 19th-24th October 2021, in person and virtually.  

 

This congress has been indexed in the Islamic World Science Citation 

Center (ISC) with the code 00210-25093. 

 

Congress Themes: 
- Theoretical Discussions on Art and Culture in Islamic Civilization 

- The Manifestation of the Character of the Prophet Muḥammad (PBUH & 

HP) in Works of Art (Painting, Calligraphy, Poetry, Fiction, Animation, 

Drama, Cinema, Architecture, Decorative Arts, etc.) 

-  The Position of the Prophet Muḥammad (PBUH & HP) in Islamic Unity 

through the Prospect of Culture and Art  
-  The Importance and Role of remembering and recitation of the 

honourable traits and virtues of the Prophet Muḥammad (PBUH & HP) 

in art and Literature 

-  The Beauty and Perfection of the Prophet Muḥammad (PBUH & HP) in 

the Holy Quran 

-  Cultural Interactions in Islamic Societies, Based on the Tradition of the 

Prophet Muḥammad (PBUH & HP) (The Cultural Communication, 

Ethnography and Tourism Approaches) 

-  The Capacities of the Islamic World in Developing Communications and 

Proximity through Religious Tourism 

 

 

*** 
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 قاالتهی فراخوان مآگ

  مقاالت یو اختصاص شرایط عمومی

 جهان علوم یاستناد گاهپای یعلم معتبر یهاشیهما یرساناطالع و ثبت جامع سامانهدر نگره این ک

 یة مقاالت این کنگره درکل، این امرتوجه به  بالذا  .ثبت شده است 00210-25093با شماره  ISC اسالم

و استادان کتری و محققین محترم ی دهاهدانشجویان دود. لذا شونمایه می ISC ماسال نادی جهاستنپایگاه ا

عنوان مقاله  یا بهاحتساب مقاله در ترفیع و ارتقاء  مکاناتای از ران برخوردامکا هاهشگاهها و پژودانشگاه

 نامه،از پایان تخرجسمقاله ماز دکتری یا امتیوز دفاع از رساله جبرای صدور م رجه علمی ـ پژوهشیعلمی د

 .شودعطا میا ISCبا درجه مدرک معتبر مقاله یا  یرشهی پذگواخواهند داشت و 

 قالهم فتی دریاچگونگ

 یعموم طیشرا تیرعا با و کنگره، یمحورها موضوعات تابع و مرتبط دیبا مقاالت موضوع. 1 

 و باشد سندگانینو /سندهیون قیتحق حاصل دیبا یارسال مقاله. باشد شده گاشتهن یپژوهش و یعلم مقاالت

. شودینم رفتهیپذ ت،اس شده چاپ یگرید یجا در یجزئ ای و یکل طور به که یمقاالت ای یاترجمه مقاالت

 .رندیگینم قرار یابیارز مورد باشند شده نییتع یمحورها از خارج که یمقاالت و مقاالت خالصه

 /روش ،(Introduction) قدمهم: لشام کلمه، 300 حداکثر مقاله خالصه است یضرور. 2

 از مقاله لاص و( Conclusion) یریگجهینت و( Results) هاافتهی ،(Methods) قیتحق یهاروش

 ،(Methods) قیتحق یهاروش/روش ،(Introduction) مقدمه شامل و متشکل کلمه 4000 تا 3000

 باشد دهش(. Conclusion) یریگجهینت و( Results) هاافتهی بحث، یاصل کرةیپ

. شود نگاشته یسیانگل ای یعرب ،یفارس یهازبان از یکی به ندتوایم را آن اصل و مقاله خالصه. 3

 جانیا در) یفارس ادب و زبان فرهنگستان مصوب یفارس خط دستور تیرعا یفارس زبان به مقاالت یابر

 و( pdf1394-D/2018/10t/uploads/conten-http://apll.ir/wp. : است افتیدر قابل

/wphttp://apll.ir-: است افتیدر قابل جانیا در) یفارس خط ییامال فرهنگ

 .pdf3941-E-F/2018/10content/uploads/) است یرضرو. 

 دییتأ از پس و 1400 وریشهر 10 روز( بعدازظهر 4 ای 16) یادار ساعت انیپا تا دیبا مقاله خالصه. 4

ز ا شیهما رخانهیدب به 1400 ماهمهر 10( بعدازظهر 4 ای 16) یادار ساعت انیپا تا آن اصل ،یعلم تةیکم

 .شود الارس /73https://acic.art.ac.ir/fa/form/ ینشانطریق 

 بند در مندرج یهاخیتار تا برنامه طبق هک ردیگیمقرار یبررس مورد یمقاالت و مقاالت خالصه فقط. 5

 یریگیپ و ارسال. دباش شده ارسال 73ps://acic.art.ac.ir/fa/form/htt/ ینشانز طریق ا 4

 .ودشینم داده سخپا یریگیپ و ارسال گرید یهاروش و است ممکن نشانی نیا قیطر از تنها جینتا

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
https://acic.art.ac.ir/fa/form/73/
https://acic.art.ac.ir/fa/form/73/


 Times New Roman فونت با Office Word طیمح در آن اصل و مقاله خالصه متن. 6

 .شود ضبط docx. و doc. قالب ای فرمت با و پیتا

 مختصر الًکام صورت به( .C.V) سندهینو یعلم حال شرح ،قالهم خالصه همراه که است یضرور. 7

 یبرا یلیتحص مقطع و رشته ل،یتحص ای کار به غالاشت محل ،یعلم مرتبه ،یلیتحص تیوضع شامل

 .باشد مهیضم زین یپژوهش سابقه و تخصص و انیدانشجو

 دو هر ای و پچا ای و ارائه جهت انتخاب و یداور از پس هاآن اصل و یارسال مقاالت خالصه. 8

 /هندسینو به و صمشخ ارسال از پس ساعت 48 تا حداکثر مقاله دهیچک رد ای انتخاب تیوضع و یبندرتبه

 اطالع به یکار هفته کی تا حداکثر زین مقاالت یینها رشیپذ تیوضع. شد خواهد داده اطالع سندگانینو

 .دیرس خواهد ندگانسینو /سندهینو

 ای زمانهم گرید مجامع و اتینشر یبرا ای چاپ ای طرح ییجا رد قبالً دینبا مقاله مضمون. 9

 .باشد شده ارسال زمانناهم

 کشور، شهر، دانشگاه، نام گروه، نام ،یخانوادگنام نام،) قالب در دیبا مسؤول هسندینو خصاتمش. 10

 م،نا) فرمت با گرید سندگانینو اطالعات و کامل طور به( کیالکترون پست آدرس و تماس شماره

 و مشخص هاآن نام گرفتن قرار بیترت با و کامل طور به( کشور هر،ش دانشگاه، نام گروه، نام ،یخانوادگنام

 .شود درج نخست صفحه در مقاله عنوان ریز

 


