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 به نام خداوند جان و خرد 
  هاي زبان و ادبیات فارسی  پژوهش همایشهشتمین 

  

  درآمد همایش 
  1394بهمن  27روز 

  

  12تا8
:کارگاه آموزشی  

  دکتر علیرضا انوشیروانی: ادبیات و سینما 
    سالن حکمت

  18تا14
:آموزشیکارگاه   

  مهدي زرقانیسید دکتر: تحلیل گفتمان و مطالعات تاریخ ادبی
   سالن حکمت

  
  1394بهمن28 – روز اول برنامه

  

  عنوان  زمان

  10 تا 8

  

  سالن حکمت : مراسم افتتاحیه
  پخش سرود ملی ،تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید

  

  سخنرانی جناب آقاي دکتر قبادي، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
  ، رئیس انجمن زبان و ادبیات فارسی زاده غالمحسیندکتر  جناب آقايسخنرانی 

 ، رئیس پژوهشکده ادبیات سخنرانی سرکار خانم دکتر پارساپور

  ، دبیر علمی همایش دکتر حیاتیسرکار خانم  سخنرانی
  

  انجمن زبان و ادبیات فارسی و مطالعات فرهنگی  ؛پژوهشگاه علوم انسانیاز استاد  قدردانی
  

  پذیرایی  30/10تا 10
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  12تا 30/10

  نظریه و نقد ادبی ) 1(ستنش
  سعید بزرگ بیگدلی خانی، دکتر دکتر عیسی امن: هیأت رئیسه

   حکمتسالن : مکان
   :ادبی ایران در اواخر عصر مشروطهنقد انجمنی؛ باز خوانی گفتمان نقد حاکم بر محافل 

  پارسا یعقوبی جنبه سرایی - سید محسن حسینی مؤخر
  :نقد ادبی در ایران در غیاب فلسفه و تفکر انتقادي

  هاله کیانی - قدسیه رضوانیان
   :ي نقد عملی شناسی ادبیات با ارائه دفاع از جامعه

  صدف گلمرادي
***  

  
  حافظ پژوهی ) 2(نشست 

  دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر طاهره ایشانی: هیأت رئیسه
  اندیشهسالن : مکان

  :شناسانه وجود هرمنوتیک فلسفی در شعر حافظ؛ تأملی هستی
  خدیجه حاجیان

  :بررسی ارتباط بینامتنی حافظ و روزبهان
   مهدي نیک منش - کبري بهمنی 
  :ها و کارکردهاحافظ و تناقض؛ زمینه

  حجت عباسی
***  

  

  اي ادبیات  رشته هاي بین پژوهش) 3(نشست 
  پور هیوا حسندکتر دکتر یوسف محمدنژاد،  : هیأت رئیسه

  ادب سالن : مکان
  کور بازشناسی مبانی نظري نگارگري ایرانی در رمان بوف

  اصغر فهیمی فر- حسام کشاورز
  استعاره در متن فراواقعی : پیرمرد خنزر پنزري در بوف کور هدایت

  ابراهیمیبهروز  -حیات عامري
    

   هاراصرف ناقامه نماز و   30/13 تا12
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  15تا 30/13

  اي ادبیات و سینما  رشته هاي بین پژوهش) 4(نشست 
  انوندآقاي بهداد بیر  عبدالحسین فرزاد، دکتر:  هیأت رئیسه

  حکمتسالن : مکان
  کارکرد سینمایی رنگ در شاهنامه 

  مصطفی گلکار - سید محسن هاشمی
مورد ( ها هاي اقتباسیِ مهرجویی با منابع ادبی آن در فیلممقایسه عنصر مکان 

)گاو، دایره مینا، درخت گالبی، مهمان مامان هاي فیلم :مطالعه  
  ناهید چوپانی  - زهرا حیاتی
  با رویکرد تحلیل گفتمانبیل  عزاداراناز مجموعۀ  گاوبررسی اقتباس فیلم 

  سیرت سید مهدي همایون - اهللا طاهري قدرت
***  

  ادبیات داستانی) 5(نشست 
  دکتر حسین هاجري ،دکتر مریم عاملی رضایی : هیأت رئیسه

           اندیشه سالن: مکان
  محمد قهرمان رمان کلیدر اثر محمود دولت آباديگل در فردیت فرآیند

  نسیم صادقی -اطهر تجلی اردکانی
  »خند تش«هاي گفتمانی داستان  معناشناسی نظام نشانه

  غفار برجساز - زهرا جاللی- خلیل الهیشهال 
  و پیوند آن با معنا» بیوتن«هاي زبانی در رمان  بررسی ویژگی

  امینه محمد زاده - مریم رامین نیا
***  

  ادبیات تطبیقی ) 6(نشست 
  معصومه نعمتی قزوینی ، دکتر یداهللا رفیعیدکتر : هیأت رئیسه

  سالن ادب : مکان
  منطق الطیر عطار نیشابوري با رساله الطیر ابن سینا مقایسه

  سارا زارع جیرهنده
  بررسی تطبیقی مفاهیم عشق و وحدت از دیدگاه موالنا

    آزاده سعید میرزایی جهقی -مونامهرپارسا - شهره انصاري
  پذیرایی  16تا  30/15

  :کارگاه آموزشی/حکمتسالن     18تا  16
دکتر نعمت اهللا فاضلی : نظریه فرهنگی و نقد ادبی  
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  1394بهمن 29 - روز دوم برنامه

 
  عنوان  زمان

8 – 45/9  

  تالوت آیاتی از قرآن مجید
  سالن حکمت

  هاي درسی رشته زبان و ادبیات فارسی  بررسی سرفصل: میزگرد
  زاده دکتر غالمحسین غالمحسین: دبیر جلسه

  دکتر احمد خاتمی   ،میرباقري سیدعلی اصغر دکتر :مدعوین
  

  پذیرایی  10 -45/9

10- 12  

  

   اي ادبیات  رشته هاي بین پژوهشبررسی : میزگرد
  زهرا حیاتیدکتر : جلسهدبیر 

  خانی عیسی امندکتر دکتر سیدمهدي زرقانی،    :مدعوین
  

  اقامه نماز و صرف ناهار   30/13 - 12

  15تا 30/13

  
  تحلیل شعر کهن فارسی ) 7(نشست 

  ، دکتر عباس محمدیان زهرا پارساپوردکتر : هیأت رئیسه
  حکمت سالن : مکان 

  
محتسب و «و » صوفی و خادم«در دو داستان  ها تیشخصی بالغت بازنمایی گفتار شناس سبک
  مثنوي» مست

  تقی پورنامداریان - نژاد حسن علی
        مقایسه حکایت شیخ اقطع مثنوي با سایر روایت

  زاده سردرود حسن حیدر
  بررسی مفهوم تعارض در فنّ جواب در شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم

  مرضیه مالکی- یداهللا بهمنی مطلق
***  
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  ادبیات عامیانه ) 8(نشست 

  نجمه دري، دکتر حسن ذوالفقاريدکتر : هیأت رئیسه
  اندیشهسالن : مکان

  

  )براساس شاهنامه و سمک عیار(نگاهی به مناسبات متون حماسی و عیاري 
  افسون قنبري - زاده غالمحسین غالمحسین

  بررسی توازن واژگانی در منظومه ایرج و هوبره
  مریم سلیمان پور - عارف کمرپشتی

  تاریخی حکایات بازآفرینی شگردهاي تحلیل و بررسی
  محمد حسین امانت

***  
   داستانیادبیات ) 9(نشست 

  دکتر محمد دانشگر، اهللا طاهريقدرت دکتر :  هیأت رئیسه
  ادبسالن : مکان

  

  شهري در ادبیات داستانی نوجوان در ایران شهري و پادآرمان هاي آرمان بازتاب اندیشه
  امیرارسالن حدیدي  -آسیه ذبیح نیا  -علی قاسم زاده

  فارسیتحلیل امر غایب و کارکرد آن در چند داستان کوتاه 
  ابراهیمی فخارمحمد مهدي  –مریم شریف نسب 

    
  پذیرایی  30/15 -  15

  نشست سالیانه انجمن زبان و ادبیات فارسی  30/15-16

  )پایانی همایش بیانیهو  گزارش دبیر اجرایی(اختتامیه   30/16- 16

  :کارگاه آموزشی/ سالن حکمت  18تا  16
  دکتر آزیتا افراشی : هاي متن و تحلیل داستان معرفی نظریه جهان

  
  وم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علغربی 64زرگراه کردستان، خیابان ب:  نشانی

  


