
 و حال گذشتھ در شناسی شرق ھای روایت از استعمارزدایی: مرکز در آسیا غرب
#decolonizeyourmind|@WAintheCenter| https://westasiainthecenter.hcommons.org/ 

 موجود و الگوھای ھا ایده ساختارشکنی ھدف با و فراگیر عمومی مجازی آیی گردھم یک مرکز در آسیا غرب
 از ما. است آسیا غرب در و حال گذشتھ بھ مربوط) شناسی شرق جملھ از( گراییاستعمار مختلف اشکال از

 بھ مندان و عالقھ اجتماعی فعاالن فرھنگی، میراث کارشناسان دانشجویان، پژوھان، دانش محققان، حضور
 ما. کنیم می استقبال آسیا غرب و حال گذشتھ در شناسی و شرق استعماری ھای و شیوه ھا روایت برچیدن

 با یا سخنرانی ارائھ طریق از تا کنیم می تشویق را آسیا غرب ی گسترده منطقھ از مندان عالقھ مخصوصا
 .کنند شرکت آیی گردھم این در خود حضور

 آنالین صورت بھ انحصاری طور و بھ ،2022 ژوئن  19و 18 ،17 روزھای در روز سھ طی نشست این
 مخاطبان دسترس و در کرده جذب را بیشتری کنندگان شرکت طریق این از کھ امید این با شود، می برگزار
 .گیرد قرار بیشتری

 :است اصلی موضوع سھ شامل ”شرقی ی گذشتھ “ پژوھِش  در ھا استعمارگرایی

 مورخان، شناسان، باستان( پژوھشگران از بخش این برای: تاریخی ھای رشتھ در شناسی شرق •
 کنند، می تحقیق  آسیا غرب حال و گذشتھ مورد در کھ ،)غیره و شناسان زبان شناسان، مردم

  مورد ،ندا داده شکل گذشتھ در را ھا رشتھ این کھ شناسی شرق الگوھای تا کنیم می دعوت
 . دھند قرار تأمل و بررسی

 مدیران ،داران موزه( میراث کارشناسان از بخش این برای: میراث فضاھای در شناسی شرق •
 شرق انتقال چگونگی درباره تا کنیم می دعوت) غیره و آثار مالکان گذاران، سیاست میراث،
 .کنند تأمل تر گسترده مخاطبان بھ تحقیقات حوزه از شناسی

 ھای استعاره از مدرن ھای رسانھ ی استفاده چگونگی آخر بخش در: رسانھ و شناسی شرق •
 می بررسی را شناسی، شرق مورد در رایج ھای روایت تداوم برای شناسی، باستان و تاریخی

 از وسیعی ی گستره در کنیم می دعوت رسانھ حوزه سازندگان و ھنرمندان محققان، از. کنیم
 کمیک، و ویدیویی ھای بازی تا گرفتھ) غیره و مستند فیلم،( ادبیات و فیلم ھمچون موضوعات

 . کنند نظر تبادل و بحث عمومی ھای رسانھ در شناسانھ شرق موضوعات مورد در

 ):نیست زیر موارد بھ محدود ھرچند( از عبارتند ارائھ برای بالقوه ھای ایده یا سواالت موضوعات،

 شناسی باستان ی حیطھ در شناسانھ شرق ھای شیوه •

 پژوھشی ھای شیوه از زدایی استعمار •

 پژوھش در شناسانھ شرق ھای روایت •

 میراث از استعمارزدایی •

 غربی ھای روایت در ”معتبر“ ھای گذشتھ •

 عمومی حوزه در شناسی شرق •

 عمومی ھای رسانھ در استعماری ھای روایت با فعاالنھ برخورد چگونگی •

 می حال عین در اما  باشد، متناسب باال عناوین و موضوعات این از یک ھر با کھ ھستیم مقاالتی دنبال بھ ما
 از یک ھیچ قالب در آنھا موضوع اگر حتی را، خود ھای چکیده کھ کنیم تشویق را بالقوه سخنرانان خواھیم

 .کنند ارسال را دارد، ارتباط ھمایش کلی موضوع با اما گیرد نمی قرار باال موضوعات



 چکیده در. کنید ارسال westasiainthecenter@gmail.com آدرس بھ را ای کلمھ 250 چکیده لطفا
 ً  :کنید درج را زیر موارد لطفا

 نویسنده؛ نام عنوان، •

 وابستگی؛ •

 )اختیاری( پیشنھادی موضوع •

 )زنده یا شده ضبط پیش از( سخنرانی حالت برای اولویت •

آخرین مھلت ارسال چکیده 21 فوریھ 2022 است. 

چکیده، زبان ارتباطی و ارائھ باید بھ زبان انگلیسی باشد، اما ما گزینھ ھای جایگزین را نیز بررسی می کنیم 
ً  بنابراین ،)ویدیویی ھای ارائھ در انگلیسی زیرنویس مانند(  ھا سخنرانی شکل. نکنید تردید ما با تماس در لطفا

 پیش از ھای سخنرانی ما کھ ھرچند بود، خواھد زنده ارائھ یا شده ضبط پیش از ھای سخنرانی صورت بھ
 کنفرانس از قبل است، شده تایید آنھا پیشنھادی موضوع کھ کنندگانی شرکت.کنیم می تشویق را شده ضبط

 مقاالت. کرد خواھند دریافت) شده ضبط پیش از یا زنده(  ارائھ ی شیوه دو ھر برای را الزم ھای دستورالعمل
 .شد خواھد منتشر شده ویرایش مجلد یک صورت بھ ھمچنین نشست این منتخب

 .بگیرید تماس westasiainthecenter@gmail.com در ما با لطفا سواالت برای


