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 جدول نشستهای دهمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی           
 

روزهای  30/15 -14 16-30/17 18-30/19

 هفته

 ادبیات تطبیقی

 خانم دکتر نجمه دری

 نشست تاریخ ادبیات و ژانر

 آقای دکتر سید مهدی زرقانی

 افتتاحیه

 آقای دکتر غالمحسین زاده

 شنبه

 ادبیات معاصر 

 آقای دکتر سید علی قاسم زاده

 ادبیات غنایی

 آقای دکتر ناصر  نیکوبخت

 مطالعات میان رشته ای 

 خانم دکتر زهرا حیاتی

 یکشنبه

 تحلیل گفتمان . بالغت

 آقای دکتر آقاگلزاده

 ادبیات عامه

 دکتر حسن ذوالفقاریآقای 

  1نقد و نظریه های ادبی 

 دکتر سید محسن حسینی

 دوشنبه

 ادبیات حماسی 

 آقای دکتر فرزاد قائمی 

 سبک شناسی

 آقای دکتر نعمت اهلل ایرانزاده

 کارکرد اجتماعی ادبیات 

 آقای دکتر عیسی امن خانی 

 سه شنبه

 2نقد و نظریه های ادبی 

 آقای دکتر قدرت اهلل طاهری

 مطالعات عرفانی 

 آقای دکتر علیرضا فوالدی 

 تصحیح متون و نسخه پژوهی

 آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی

 چهارشنبه

 مطالعات زبانی 

 آقای دکتر منتظری

میزگرد : بررسی نقش اسناد کتابخانه ملی در مطالعه جریانهای ادبی 

 معاصر 

 پنجشنبه

 



 

 

  فتتاحیها

 30/15-14ساعت  10/1399/ 20شنبه 

 زادهدبیر نشست:  دکتر غالمحسین غالمحسین

 رئیس انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی  

 

 ردیف عنوان برنامه

 1 تالوت قران مجید

 زادهخیر مقدم دکتر غالمحسین غالمحسین 

 رئیس انجمن زبان و ادبیات فارسی  و

 علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسرئیس دانشکده علوم انسانی دانشکده 

2 

 خیرمقدم خانم دکتر نجمه دری

 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 

 گزارش دکتر علیرضا فوالدی 

 دبیر علمی همایش و عضو عیأت علمی دانشگاه کاشان

3 

 سخنرانی دکتر کورش صفوی

 شناسی از منظری ادراکیسبک

4 

 کامران تلطفسخنرانی دکتر 

 مفهوم سازی تاریخ ادبیات نوین فارسی، پیوست یا گسست

5 

 

 مطالعات تاریخ ادبیات و ژانرنشست 

 30/17-16ساعت  10/1399/ 20شنبه 

 دبیر نشست: دکتر  سید مهدی زرقانی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی 
 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

سنگگونه همگونه های آمیغ و  دکتر سعید شفیعیون  1 

ژانر و خالقیّتِ ادبی، تبیینِ نظریِ چگونگیِ رویاروییِ شاعران و  دکتر قدرت اهلل قاسمی پور

ینویسندگان با ژانرهای ادب  

2 

نویسان فارسیبازخوانی انگارۀ معاصر نزد تذکره دکتر سعید رادفر  3 

ر نواییشیالنفایس امیر علیبررسی انتقادی تصحیح مجالس دکتر هادی بیدکی  4 

 

 نشست ادبیات تطبیقی

 30/19-18ساعت  10/1399/ 20شنبه 

 دبیر نشست: دکتر  نجمه دری عضو هیأت علمی دانشگاه  تربیت مدرس

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

 هاشمی دکتر فرانک

 دکتر الهام رحمانی مفرد

هاینریش گراف از های آلمانی دو غزل از سعدی توسط کارلبررسی ترجمه

 ساختار شعری و درونمایه واژگان کلیدی آنها نظر

1 

 محمدرضا دبیرنیا

 آرش قزوینه

از لحاظ مضمون « ویلهلم تل»و « آرش»ای تحلیل تطبیقی تیپهای اسطوره

 شناختی

2 

دکتر محمدعلی ضیائی 

 زادههه داداشعلیشاه، ال

 3 ای کهن الگوها در کمدی الهی و حی ابن یقظان ابن سینابررسی مقایسه

 4 با مثنوی مولوی« سه شنبه ها با موری»تحلیل تطبیقی ظرفیتهای همسان رمان  دکتر سید علی سراج 



 

 

 نشست  مطالعات میان رشته ای ادبیات

 30/15-14ساعت  10/1399/ 21یکشنبه 

 دبیر نشست: دکتر  زهرا حیاتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات فرهنگی 
 

سخنرانیعنوان  سخنران  ردیف 

الحقیقه های حجمی و قدرتی قرآن در حدیقهطرحواره تحلیل و مقایسه زهرا علیپور
    القضات همدانیسنایی و تمهیدات عین

1 

معنی شناسی قالبی، راهکاری شناختی در پیکربندی متون روایی برای  دکتر مریم سادات فیاضی
 آموزش واژگان زبان فارسی

2 

 مستشرقمحمدجعفر دکتر
 اصغر فهیمی فردکتر
 حسنعلی پورمند دکتر

ای بر بازتاب ساختار روایی ادبیات کهن فارسی در سینمای ایران)مطالعه
 فیلمهای آتش سبز، دایره، شبانه روز، طعم گیالس و مسافران(

3 

  آناهیتا پرتوی
 حسین قاسمیدکتر 

 دکتر مراد باقرزاده کاسمانی

متون فارسی میانه  و فارسی دری )مقایسه مقایسه مفهوم استعاره بدی در 
 موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی(

4 

 5 ای ادبیاترشتهنقد پژوهشهای بین دکتر محمد نجاری

 

 نشست  ادبیات غنایی 

 30/17-16ساعت  10/1399/ 21یکشنبه 

 دبیر نشست: دکتر  ناصر نیکو بخت عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

سخنرانیعنوان  سخنران  ردیف 

 1 تحلیل شخصیت سه امیر غزنوی بر اساس قصاید فرخی سیستانی زادهآقای محمد عبدی

 2 های خاقانیسرودهنقد جستار تازی رمان کوهستانیاندکتر آ

عارف کمرپشتی دکتر 

  مریم سلیمان پور

ایرج » میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»های غنایی وگو در منظومهکارکردهای گفت

 قاسم الربن« و هوبره

3 

 4 تبیین و تعلیلِ خشونت کالمی در قصاید ناصرخسرو دکتر فریده وجدانی 

 5 خاقانی منظر از زن شخصیت تحلیل و بررسی دکتر محمدرضا ترکی

 شست ادبیات معاصر ن

 30/19-18ساعت  10/1399/ 20یکشنبه 

 قزوین  امام خمینی  دانشگاهعضو هیأت علمی   زادهسید علی قاسم نشست:  دکتر دبیر

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

ـ داستانهای دفاع مقدس با  ای میزان موفقیت خاطرهبررسی مقایسه دکتر مریم مقدمی

 ام و دختر شینا(محوریت زنان  )با تأکید بر: دا، من زنده

1 

  محمد تقی یوسفی

 لیال هاشمیاندکتر 

)بررسی اثرپذیری هوشنگ ابتهاج از ابتهاج در سایه غزلیات شهریار 

 (غزلیات شهریار بر پایه زبانشناسی نقشگرا

2 

 3 ه سبک و سه زبان در شعر مهدی اخوان ثالث حسینعلی بیاتدکتر

 حسین رئیسید

 دکتر محمدرضا نجاریان

 دکتر مهدی ملک ثابت

 4 سه سبک و سه زبان در شعر مهدی اخوان ثالث



 

 

 نشست اول نقد و نظریه ادبی

 30/15-14ساعت  10/1399/ 22دوشنبه 

نشست: دکتر سید محسن حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین دبیر   

 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

 سیده زهرا صابری نیکودکتر 

 میر جالل الدین کزازیدکتر 

 1 بررسی نظریه ناخودآگاهی یونگ در رویای گودرز)در شاهنامه فردوسی(

 جاودانی زرینفهیمه 

 ریحانه کیانی

 2 بینامتنیت در داستانهای کودک و نوجوان

 محمد محمودیدکتر 

 منشمحمد شادرویدکتر 

 3 نقدهای ادبی مجلۀ انتقاد کتاب در دهۀ سی شمسی

 4 پارادیم فضا و تصویر در  قصاید خاقانی علی اصغر ارجیدکتر 

 

 نشست  ادبیات عامه 

 30/17-16ساعت  10/1399/ 22دوشنبه 

 دبیر نشست: دکتر  حسن ذوالفقاری عضو هیأت علمی دانشگاه  تربیت مدرس
 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

 1 بررسی گونه شناختی جنگ نامۀ مأذون قشقایی دکتر مینا مساعد، 

تحلیل بنیانهای دینی و طبیعی استعالی زمان و مکان در فرهنگ عامه  محسن اکبری زاده، دکتر 

 کرمانجنوب 

2 

 مهبود فاضلیدکتر 

  مریم ظریف 

 3 ساختار روایت در سه قصۀ عامیانۀ هرات، براساس نظریه ژرار ژنت

 4 معرفی باقر قربانی)سرایندۀ محلی( و تحلیل اشعار وی  مریم جعفرزاده

 دکتر علی آسمند جونقانی

 معصومه محمدنژاد 

 5 بختیاریهای تفکر خیامی در چالشهای داراب افسر مایه بن

 

 نشست تحلیل گفتمان و بالغت

 30/19-18ساعت  10/1399/ 22دوشنبه 

 دبیر نشست: دکتر فردوس آقاگلزاده  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

تأثیر جنسیت بر استفاده از افعال در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان  ابوالفضل موچانی

 مند هلیدی و فرانقش اندیشگانیمنظر دستور نقشگرای نظاممولوی از 

1 

 علی ضیغمیدکتر 

 سعود سلمانی حقیقیم

بررسی نظام عاطفی گفتمان در خطبه غدیریه امام رضا)ع( با تکیه بر 

 نظریه گرمس

2 

  سید مجید مقیمیدکتر 

 علیرضا فوالدیدکتر 

 3 مولوی کاربرد استدراجات خطابی بر حسب مخاطب در مثنوی معنوی

 امیرحسین ابوالحسنی جبلی

 تقی پورنامداریاندکتر 

 وگو در بوستان سعدیبررسی و تحلیل کارکردهای گفت

 

4 



 

 

 نشست  کارکردهای اجتماعی ادبیات 

 30/15-14ساعت  10/1399/ 23شنبه سه

 خانی عضو هیأت علمی دانشگاه گلستاندبیر نشست: دکتر  عیسی امن

 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

 1 های انتقادی عصر قاجار )مشروطه و پیشا مشروطه(راهبردهای بالغی در رساله  مقدم  عمارتیداوود  دکتر

 سیده فاطمه امینی

 دکتر عبداهلل آلبوغبیش

 2 از احمد محمود« شهر کوچک ما»قد زیست بوم گرایانه داستان ن

 3 کارکردهای اجتماعی پژوهشهای دانشگاهی در دوره معاصر  خانیدکتر عیسی امن

 

 نشست سبک شناسی

 30/17-16ساعت  10/1399/ 23سه شنبه 

 دبیر نشست: دکتر نعمت اهلل ایرانزاده  عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

  زبان فلسفه و شناسی سبک مرزبانملک دکتر نسرین فقیه      د

با تکیه بر « آخر شاهنامه»بررسی ویژگیهای سبکی اخوان ثالث در مجموعه  یه آقاباباییسمدکتر    س

 نظریۀ قطبهای استعاری و مجازی یاکوبسن

1 

 رگس اسکوییندکتر      ن

 زهرا جعفریان        

 2 های فارسی )مطالعۀ موردی: آثارالوزراء(نامهشناسی انتقادی وزارتسبک        

 نیره سادات هاشمی

 هناز علیپور گسکریبدکتر 

 بهناز پیامنیدکتر 

 3 ای اشـعار بیوک ملکی) شاعر نوجوان (شـناسی الیهسبک

 

 نشست  ادبیات حماسی 

30/19-18ساعت  10/1399/ 23سه شنبه   

 دبیر نشست: دکتر فرزاد قائمی  عضو هیأت علمی دانشگاه  قردوسی 

 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

گرایانه یا های تاریخی عصر ایلخانی از فتح بغداد: ایرانروایت حماسه مهشید گوهری کاخکی

 محور؟ایدئولوژی

1 

 2 نامهالزّمانبدیعبنیادهای عامیانه در منظومۀ  دکتر محبوبه علی حوری

 حامد مهرادفرد

 محمد جعفر یاحقیدکتر

 های میرزاگرایانۀ اندیشهملیبررسی وجوه «: نگاری به روایت ادبیاز واقعه»

 آقاخان کرمانی در نامۀ باستان

3 

 دکتر ساناز رجبیان

 دکتر مهسا مؤمن نسب

 4 گیری داستان فریدون و گاو برمایهتحلیل چگونگی شکل

 

 



 

 

 

 نشست مطالعات عرفانی 

 30/15-14ساعت  10/1399/ 24چهارشنبه 

 دانشگاه کاشاندبیر نشست: دکتر علیرضا فوالدی عضو هیأت علمی 

 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

  زهرا ملک زاده

مهین پناهیدکتر   

شناسی عرفانی عطارشناسانه در زیباییمبانی معنا  1 

فتانه سمسار خیابانیاندکتر   2 منطق الطیر، فابل غربی یا تأویل شرقی؟ 

 دکتر طاهره قاسمی 
 دکتر نجمه نظری

الدین محمد بلخیاشعار موالنا جاللهای قافیه در بررسی برخی ویژگی  

 

3 

بررسی تجربیات عرفانی روزبهان بقلی در کشف االسرار براساس نظریۀ  میالد صالحی خلخالی

 ویلیام جیمز

4 

 

 نشست   تصحیح متون و نسخه پژوهی

 30/17-16ساعت  10/1399/ 24چهارشنبه 

 تربیت مدرس دبیر نشست: دکتر  سعید بزرگ بیگدلی عضو هیأت علمی دانشگاه

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

 1 کوبمتن در نظر استاد عبدالحسین زریناهمیت و اصول تصحیح  رحیم پاک نژاد

نگاهی به اشتباهات مصححان و پژوهشگران منابع ادبی با تکیه بر  سید مهدی طباطبائیدکتر 

 فرهنگهای فارسی

2 

 3 فرود سیاوش تحلیل ضبط و شرح بیتی از داستان دکتر علی صباغی

های آن و تبیین گونه حیدری باذل و انواع تکملهشناختی حملهنقد متن دکتر فرزاد قائمی

 سرایی برمبنای رویکرد انواعحمله

4 

 

 نقد و نظریه ادبی نشست دوم 

 30/19-18ساعت  10/1399/ 24چهارشنبه 

بهشتییر نشست: دکتر قدرت اهلل طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید دب   

 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

  سید ابوالفضل سیروس

 دکتر نگار نوفلی

 زبان تمشکهای وحشی نغمه ثمینی، براساس نظریه تحلیل نمایشنامه

 الگوی سفر جوزف کمپبل

1 

احمد گلی دکتر  

  مدیسعید شاه مح

 مریم صحتی

بینامتنیّت نظریه بر نگاه شاعران به دیوان حکیم نظامی گنجوی )با تکیهنیم

 در اشعار نظامی، مولوی و حافظ(

2 

پروین تاجبخشدکتر  

 سارا تومزاد

مدرنیستی در دو رمان پریباد و هزار و یک شب های پستتحلیل مؤلفه

 نو از محمد علی علومی

3 

 مهری مساعد

 سعید مهری

های رئالیستی آثار داستانی ادبیات اقلیمی شمالبررسی جنبه  4 



 

 

 

 میزگرد

 30/17-14ساعت  10/1399/ 25پنجشنبه 

 شهید بهشتی عضو هیأت علمی دانشگاه  اهلل طاهریقدرتدبیر نشست: دکتر  

 

 عنوان  مهمانان

  اهلل طاهریدکتر قدرت
 بررسی نقش اسناد کتابخانه ملی در مطالعه جریانهای ادبی دکتر جان احمدی 

  دکتر عیسی امن خانی 
  دکتر روستایی

 

 

 

 زبانی   مطالعاتنشست 

 30/19-18ساعت  10/1399/ 25پنجشنبه 

 دبیر نشست: دکتر  سعیدرضا منتظری عضو هیأت علمی دانشگاه  تهران
 

 ردیف عنوان سخنرانی سخنران

 1 واژگانی در تدوین کتابهای آموزش واژگان فارسی -کاربرد روش طبیعی معصومه مهرابیدکتر 

 2 گویشهای مرکزی ایرانریشه شناسی چند واژه از  مجید طامهدکتر  

، «شناختگیهان»های نحوی متون علمی قرن ششم هجری براساس کتابهایررسی ویژگیب ایزه جعفری نجفیف

 «فارسنامه ابن بلخی»و« ذخیره خوارزمشاهی»

3 

 


