
 به صورت سخنرانی در نخستین همایش ملی نگاهی نو به ادبیات عامه مقاالت پذیرفته شدهکامل لسیت                      

 

 ردیف عنوان 1نویسنده  2نویسنده  3نویسنده 

دکتر حمید طبسی:   
استادیار دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد جیرفت

نقش ادب عامه در تبیین 
 موقعیت جغرافیایی البرز

 اساطیري
 

1 

: نازیال دریایی  
استادیار بنیاد 

نامه نگاري  دانش
 ایران

 2 تجلی فولكلور در نقش قالی ایرانی

ناصر کاظم دکتر  
 لو:خان

استادیار بخش زبان 
فارسی دانشگاه پیام 

 نور همدان

نسرین بیرانوند: 
اموختۀ  دانش

کارشناسی ارشد زبان 
 و ادبیات فارسی

 

ادبیات بومی سوگ و سوگواري در 
 و عامیانه ي لرستان

3 

 هادي درزي رامندي: 
دانشجوي دکتري 

 دانشگاه تهران

ناصر کاظم دکتر 
 :خانلو

استادیار بخش زبان 
فارسی دانشگاه پیام 

 نور همدان
 

 

بررسی تطبیقی اختالفات زبان 
تاتی) جنوب قزوین( با دستور زبان 

 فارسی

 

4 

 خدیجه صادقی: 
دانشجوي دکتري 

از دانشگاه ادبیات 
 خوارزمی تهران

 :سمیه خورشیدي
کارشناس ارشد زبان  

و ادبیات فارسی از 
دانشگاه قم و مدرس 
دانشگاه جامع علمی 

 و کاربردي قم

 

تحلیل ساختاري ده داستان 
عامیانه مثنوي بر اساس الگوي 

 گرماس

 

5 

دکتر اصغر سلیمی  
نوه: استادیار گروه 

فلسفه و کالم 
اسالمی دانشگاه 

عصر)عج(  ولی
 رفسنجان

 :گودرز شاطريدکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد رامهرمز، گروه 

 روانشناسی، 

 

بررسی درون مایه هاي ابیات 
 گویش لكی فال چل سرو

6 



از الهه ي آب )ائا ( تا افسانه  سعید صابري مقدم  
 عبدالماء

7 

 کمال الدین ارازگلدي  
: داشلی برون 

کارشناس ارشد زبان 
ادبیات فارسی از و 

داشنگاه آزاد اسالمی 
 واحد علی آباد کتول

 

ترکمن، بدونِ گناه: نگاهی به 
ي قوم ترکمن در   فرهنگ عامّه

 «آتش، بدونِ دود»رمان 

 

8 

 زهرا امیدي چنچه:
دانشجوي کارشناسی 

زبان و ادبیات 
فارسی، دانشگاه 

  خوارزمی

 مریم اسدیان:
دانشجوي دکتري 

زبان و ادبیات 
فارسی، دانشگاه 

 رازي کرمانشاه

 غزاله حیدري آبكنار:
دانشجوي دکتري 

 دانشگاه رازي تادبیا

نقش فرهنگ عامه )فولكلور( 
کرمان در غنی سازي ادبیات 
کودک و نوجوان )با تكیه بر 

داستان هاي هوشنگ مرادي 
 کرمانی(

9 

 مرضیه ندافی: 

دانشجوی دکتری 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد استهبان

 :نعیمه متوسلی
دانشجوي دکتراي  

 ادبیات فارسی
 آزاد بوشهردانشگاه 

 

بررسی جایگاه نمایه هاي 
خجستگی و گجستگی در ادبیات 

عامیانه)با تأکید بر آثار صادق 
 (هدایت و محمدعلی جمال زاده

 

11 

 :علی شهبازي 
کارشناس ارشد 

ادبیات از دانشگاه 
 زنجان

دکتر مهرداد اکبري: 
دانشگاه هیأت علمی 

 اراک

 

تحلیل و بررسی زمینه هاي 
 اسطوره اي آیین تكم چی

 

11 

 ستار محمدي: 
کارشناسی ارشد 

 دانشگاه شیراز

 :حسن رضائی
دانشجوي دکتري 
ادبیات انگلیسی از 

 دانشگاه شیراز
 

 

تحلیل و بررسی درون مایه ها و 
مفاهیم  در آثار داستانی محمد 

 بهمن بیگی

12 

 :حجت اهلل کرمی 
دانشجوي دکتري 
ادبیات فارسی از 

 دانشگاه اراک

 دکتر مهرداد اکبري:
هیأت علمی دانشگاه 

 اراک

 

تجربۀ کوچ و انعكاس آن در 
 شعرهاي عامیانۀ بختیاري

 

13 

زهره بابایی:  
کارشناسی ارشد زبان 

و ادبیات فارسی، 
 دانشگاه اراک

 :علی صباغیدکتر 
استادیار زبان و 
ادبیات فارسی 

 اراکدانشگاه 
 

شناختی  تحلیل ریخت
 هاي صنفی نامه فتوت

14 



 

دکتر اسماعیل 

 صادقی:

استاد زبان و 

ادبیات فارسی 

 شهرکرد

دکتر محمد رضا  
سنگري: استاد زبان 

و ادبیات فارسی 
 دزفول

: فرنگیس شاهرخی
دانشجوي دکتراي 

بین المللی دانشگاه 
 امام رضا)ع( مشهد

جلوه هاي ادبیات عامیانه در شعر 
 مقدس دفاع

15 

 دکتر مهدي رضایی: 
استادیار دانشگاه 

سلمان فارسی 
 کازرون

 :محبوبه وحیدیان
کارشناسی ارشد زبان 

ادبیات فارسی  و
 جهرم دانشگاه آزاد

بررسی الالیی هاي مرسوم در 
 الرستان

16 

 دکتر علی صباغی: 
استادیار دانشگاه 

اراک رشتۀ ادبیات 
 فارسی

 :طاهره میرهاشمی
دکتراي آموختۀ  دانش

 زبان و ادبیات فارسی

هاي زبان و فرهنگ عامه در  جلوه
الدین  سید اشرف اشعار

 گیالنی)نسیم شمال(

17 

فهیمه رحیمی  
خویگانی: کارشناس 

ارشد تاریخ و فرهنگ 
و تمدن دانشگاه 

 اصفهان

محمد رحیمی 
: خویگانی

اموختۀ دکتري  دانش
زبان عربی دانشگاه 

 اصفهان

تعلیمی در هاي ادبیات  مایه بن
 اشعار عامیانه روستایی

18 

محمد مهدي  
ابراهیمی فخاري: 
دانشجوي دکتري 

زبان و ادبیات 
فارسی، پژوهشگاه 

علوم انسانی و 
 مطالعات فرهنگی

مریم شریف دکتر  
: استادیار نسب

پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات 

 فرهنگی

در « قدرت»کارکرد انواع مفهوم 
)نمونۀ بررسی: هاي عامیانه  داستان

 چهار داستان عامیانه(

19 

 :پریوش میرزائیان  
آموختۀ  دانش

کارشناسی ارشد زبان 
و ادبیات فارسی 

دانشگاه 
عصر)عج(  ولی

 رفسنجان

هاي  شكل شناسی ازدواج در قصه
قصه هاي  "عامیانه با تكیه بر 

 "مشدي گلین خانوم

21 

مهري موءید   
 :محسنی

پژوهشگر فرهنگ 
 عامۀ سیرجان

 

هاي ادبیات کودکانه در  جلوه
 ادبیات عامه سیرجان

21 

مهري موءید    جایگاه گاچو ) گهواره سنتی ( در  22 



 محسنی
: پژوهشگر فرهنگ 

 عامۀ سیرجان

 فرهنگ مردم سیرجان

محمد خداداد نوش   
: کارشناس آبادي

ارشد ادبیات فارسی 
 دانشگاه کاشان

 

 23 وام گیریهاي تعزیه از شاهنامه

 محمد مطلبی:دکتر  
استادیار دانشگاه 

 شهید باهنر کرمان

علی ضیاءالدینی 
 :دشتخاکی

دانشجوي زبان و 
ادبیات فارسی 

دانشگاه فردوسی 
 مشهد

 

هاي نمادپردازي در اشعار  جنبه
 عامیانۀ مردم کرمان

 

24 

 نوشین استا محمدي: 
دانشجوي دکتري 

ادبیات فارسی 
 دانشگاه الزهرا

 :سارا یوسفی
 

دکتري دانشجوي 
ادبیات فارسی 
 دانشگاه الزهرا

اي نمادها در  تحلیل اسطوره
 هاي پریان قصه

25 

 :مریم محمدتبار  
کارشناس ارشد هنر، 

گرایش پژوهش 
 دانشگاه الزهرا

مقایسۀ داستان کوراوغلو در 
ها و  هاي شفاهی بخشی روایت

 ها عاشیق

26 

لسادات ا ندا  
 :مصطفوي

دانشجوي دورۀ 
ادبیات دکتري زبان و 

فارسی دانشگاه 
 کاشان

پیوند شعر مصدق باساختارهاي 
نحوي زبان گفتار)عامیانه گرایی 

 نحوي(

27 

دکترمریم حسینی:  
استاد زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه 
 الزهرا

 :پریسا نیک چري
دانشجوي کارشناسی 

ارشد پژوهش هنر 
 دانشگاه الزهرا

تحلیل الگوي سفر قهرمان در 
 «ملک محمد»ي بومی  افسانه

28 

 :سعید معتمدی

کارشناس ارشد 

ادبیات کودک 

دانشگاه پیام نور 

 تفت

دکتر آسیه ذبیح 
  عمران نیا:

استادیار دانشگاه پیام 
 نور

دکتر علی قاسم زاده: 
استادیار گروه زبان و 

ادبیات فارسی 
دانشگاه بین المللی 

 قزوین

بازخوانش بوطیقاي ادبیات عامه 
 جغرافیاییبا رویكرد نقد 

29 



دکتر محسن  
پورمختار: استادیار 

گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه ولی 
 عصر)عج( رفسنجان

 :آمنه زنگنه اینالو
دانشجوي کارشناسی 

ارشد زبان وادبیات 
فارسی دانشگاه ولی 
 عصر)عج( رفسنجان

هاي  ها در افسانه اصناف و پیشه
 کتاب جامع الحكایات

31 

خلیل میرزایی مهناز   
 :باديآ

کارشناس ارشد زبان 
و ادبیات فارسی 

دانشگاه ولی 
 عصر)عج( رفسنجان

 31 فرهنگ عامه در دیوان بابافغانی

دکتر قدمعلی سرامی:  
هیأت علمی دانشگاه 

 آزاد زنجان

: مریم کمالی
کارشناس ارشد زبان 

و ادبیات فارسی 
 دانشگاه آزاد اردبیل

مقایسه و بررسی الالیی هاي 
 الالیی هاي آذريفارسی با 

32 

 معصومه پور اسدیان: 
کارشناسی ارشد زبان 

و ادبیات فارسی، 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 :پریسا صالحی
دانشجوي دکتري 

زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه شهید 

 بهشتی

» پژوهشی در عنصر پیرنگ در 
از « هاي مشدي گلین خانم قصه

 شناسی منظر روایت

33 

علی حسن دکتر   
 :سهراب نژاد

استادیار گروه زبان و 
ادبیات فارسی پیام 

 نور

هاي  نگاهی به بازي
ادبیات  (Word  Play)زبانی

 عامه )کُردي( ایالم

34 

 :نعمت اهلل پناهی  
دانشجوي دکتراي 

زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

داستان رستم و سهراب در طومار 
 نقاالن

35 

حسن گلبخشی:  
ارشد علوم کارشناس 

ارتباطات دانشكدۀ 
 صدا و سیما

سیدرضا هاشمی 
 :زاده

دانشجوي دکتري 
علوم ارتباطات 

اجتماعی دانشگاه آزاد 
واحد علوم و 

 تحقیقات تهران

بررسی تاثیرفیلم ها وسریال  •
هاي تلویزیونی برساخت زبان 

 شفاهی عامه

36 

 حسن شیعه: 
دانشجوي ارشد 

: حامد سجادي
دانشجوي ارشد 

هنر نمایشی عامه به مثابه متن 
شناسی تئاتر  اي؛ نشانه حاشیه

37 



معارف اسالمی و 
فرهنگ ارتباطات 

انشگاه امام د
 صادق)ع(

معارف اسالمی و 
فرهنگ ارتباطات 

دانشگاه امام 
 صادق)ع(

 

 «همت یا ساالر»

 :اعظم خورشیدي 
 

کارشناس ارشد ایران 
شناسی گرایش 

فرهنگ مردم و آداب 
 میراث فرهنگی

 

علی رمضانی  دکتر
پاکی: استادیار رشتۀ 

تاریخ دانشگاه 
 فرهنگیان مازندران

کار و تالش در ترانه هاي عامیانه 
روستاي پاچی )از توابع شهرستان 

 )ساري

38 

 :سمیه حاجتی  
دانشجوي دکتراي 

رشتۀ زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه 

 گیالن

هاي گروتسک در  تحلیل جلوه
 هاي گیالن افسانه

39 

 غفوري: عاطفه 
کارشناس ارشد ایران 

شناسی دانشگاه 
 شیراز

 :یاسمین مجتهدپور
کارشناس ارشد ایران 

شناسی دانشگاه 
 شیراز

سیماي پیرزن در افسانه هاي 
 ایرانی

41 

 :علی آنی زاده  
کارشناس ارشد 

آموزش زبان فارسی 
و پژوهشگر واحد 

فرهنگ مردم مرکز 
 تحقیقات صدا و سیما

و منگول بازآفرینی قصه شنگول 
 هاي پیامكی پردازي در شوخی

41 

دکتر غالمحسین  
زاده:  غالمحسین

دانشیار زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه 

 تربیت مدرس

 :فاطمه الهامیدکتر 
استادیار زبان و 
ادبیات فارسی 

دانشگاه دریانوردي و 
 علوم دریایی چابهار

 42 نظامی و افسانه هاي عامیانه

سمیرا اقبال پناه:  
دانشجوي ادبیات 

گرایش کودک 
دانشگاه غیر انتفاعی 

 مشهد

 :محبوبه زارع
مدرس دانشگاه 
علمی کاربردي 

 بیرجند

 

رویكردي مقایسه اي بر الالیی 
 هاي شیرازي و مشهدي

43 

 :هادي یاوريدکتر   
استادیار رشتۀ زبان و 

ادبیات فارسی 

از حمزه نامه تا رموز حمزه، نگاهی 
ردیسی یک قصۀ عامیانه در به دگ

 چرخشگاه عصر صفوي

44 



 دانشگاه نیشابور

فاطمه تیزگرد:  
کارشناس ارشد 

ادبیات دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد اراک

 :جواد علی اصغري
کارشناس ارشد زبان 

و ادبیات فارسی 
دانشگاه آزاد واحد 

 اراک

تحلیل اسطوره شناختی نقش 
 درخت در باورهاي مردم دزفول

45 

 :سید حسن طباطبایی 
 

سمیه السادات 
 :طباطبایی

دانشجوي دکتري 
زبان و ادبیات عربی 

دانشگاه عالمه 
 طباطبایی 

ارتباط زن فرشتگان میوه زاد و 
قوفرشتگانِ رساله الغفران با 

 دختران نارنج و قودختران

46 

                   

سمانه ملک 

ثابت،کارشناس 

ارشد زبان و 

ادبیات فارسی 

دانشگاه آزاد 

 واحد یزداسالمی 

 :اعظم سیامک
دانشجوي کارشناسی 

ارشد ادبیات فارسی 
 دانشگاه شهر کرد

دکتر محمود صادق 

زاده، دانشیار گروه 

زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد 

 یزد

شناسی پژوهش هاي  آسیب
فرهنگ عامّه با توجّه به چند طرح 

 پژوهشی

47 

نسرین خانی:  
کارشناس ارشد زبان 

 ادبیات فارسیو 

غالمرضا دکتر 
: استادیار سالمیان

زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه رازي 

 کرمانشاه

هاي آثار منظوم  سیري در خرافه
 هاي چهارم و پنجم هجري سده

48 

زهرا محمدحسنی   
 :صغیري

دانشجوي دکتري 
دانشگاه شهید 

 چمران اهواز

 49 آیا الالیی ها ضد مرد هستند؟

 :زهره شمشیربندي 
دانشجوي کارشناسی 

 پژوهش هنر ارشد
دانشگاه پیام نور 

 تهران

 :دکتر آناهیتا مقبلی
استادیار گروه علمی 
 هنر دانشگاه پیام نور 

ازدواج دختران با مظاهر طبیعت در 
ي ایرانی و تبیین  هاي عامیانه قصه
 اش با اسطوره رابطه

51 

دکتر یداهلل جاللی  
پندري: دانشیار 

دانشگاه یزد و عضو 
هیأت علمی گروه 

: عاطفه نیكخو
دانشجوي دکتري 

زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه هرمزگان

 در افزایش ظرفیّت "گفتگو"نقش 

طومار جامع "هاي نماشی در 
 "نقاالن

51 



زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه یزد

:  مریم نافلی 
دانشجوي دکتري 

زبان و ادبیات عرفانی 
 دانشگاه اصفهان

 

 دکتر محمود براتی:
دانشیار دانشگاه 

 اصفهان

کاربرد باورهاي عامیانه و اساطیر 
 در قصاید ناصرخسرو

52 

علی محمد دکتر  
 دار: پشت

دانشیار دانشگاه پیام 
 نور تهران

 :طاهره میرزائی
دانشجوي دکتري 

زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه پیام نور 

تهران و عضو هیأت 
علمی پیام نور 

 خراسان

گویش روستاي گریمنج و شاهنامه 
 فردوسی

53 

 :کبري بهمنی  
مربی دانشگاه آزاد 
درود و دانشجوي 

دکتري زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه 

 الزهرا

سفرقهرمان در داراب نامه 
بر مبنای نظریه جوزف  طرسوسی

 کمبل

54 

 سعید ذوالنوریان: 
علمی عضو هیأت 

دانشكده هنر دانشگاه 
آزاد شیراز )گروه 

 نمایش(

 :مهگان فرهنگ
هنرآموز و عضو گروه 

هاي آموزش و 
پرورش فارس ناحیه 

  شیراز 3

 "،  "نقاشی قهوه خانه  "تعامل 
به  "ادبیات عامه  "و  "نقالی 

عنوان یک رسانه و شكل گیري و 
اجراي آن در قهوه خانه ها به 

 عنوان یک مكان فرهنگی و
 اجتماعی.
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 فاطمه علیرضایی: 
دانشجوي کارشناسی 

ارشد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه ولی 
 عصر)عج( رفسنجان

محسن دکتر 
 :پورمختار

استادیار گروه زبان و 
ادبیات فارسی 
دانشگاه ولی 

 عصر)عج( رفسنجان

نگاهی به جامع الحكایات چاپی ) 
بر اساس نسخه آستان قدس، 

0331) 
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 ذکریازاده:حمیرا  
دبیر و کارشناس 

 تاریخ

 
 

طاهره مهري 
: دانشجوي مالفجانی

کارشناسی ارشد 
ادبیات دانشگاه 

 تهران واحد لواسان

 57 درخت در باور مردم گیالن

 :انسیه هاشمی قالتی  
دانشجوي دکتراي 

لزوم روشمند ساختنِ مطالعات ادب 
اي بر فهرست  عامیانه: مالحظه
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زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه شیراز 
 گرایش حماسی

 ها مایه بندي بن طبقه

دکتر سوسن جبري:  
دانشیار و عضو هیأت 
علمی دانشگاه رازي 

 کرمانشاه

 :حمید باقري فارسانی
دانشجوي دکتراي 

دانشگاه رازي 
 کرمانشاه

از ادبیات عامه تا شاهكارهاي ادبی 
 ویژه کودک و نوجوان
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رامین صادقی دکتر   
 :نژاد

استادیار زبان و 
ادبیات فارسی 

دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد اهر

گرایی در داستان  هاي عوام ریشه
« خواهرم و عنكبوت»مُدرنیستی 

 اثر جالل آل احمد
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 فاطمه سیفی: 
دانشجوي زبان و 

ادبیات فارسی 
 دانشگاه الزهرا

سهیال صالحی 
: دانشیار گروه مقدم

زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه الزهرا

 

فرایندهاي واجی همحوان هاي 
گویش خورزوق برخوار و مقایسه 

آن با فارسی معیار) باتوجه به اشعار 
 محلی والالیی ها(
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نسیم امام بخش:  
مدرس دانشگاه آزاد 

 شوشتر

فریدون دکتر 
: دانشیار طهماسبی

دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد شوشتر

 

بازتاب فرهنگ عامه در شعر 
 شاعران سبک هندي
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 :ستاره ترابی  
کارشناس ارشد 
ادبیات کودک 
 دانشگاه شیراز

بررسی شگردهاي هیچانه هاي 
کودکانه در ادبیات عامیانه ي 

 ایران
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کارشناس ارشد 
ادبیات تطبیقی 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

 :فاطمه قاسم محمد
کارشناس ارشد 
ادبیات تطبیقی 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

دکتر مجید صالح 
بک: دانشیار دانشگاه 

 عالمه طباطبایی

مطالعه تطبیقی مضامین شعر 
فارسی و عربی در دورۀ عامیانه 

 نحطاطصفوي و عصر ا
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افشار: استادیار 

دانشگاه شهیدباهنر 
 کرمان

حمیدرضا دکتر 
 :خوارزمی

استادیار دانشگاه  
 شهید باهنر کرمان

« فر»حوزۀ کارکرد اسطوره اي 
 )پر( در ادبیات عامه
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دکتر علی جهانشاهی 
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دانشگاه شهیدباهنر 
 کرمان

تعامل یا تداخل فرهنگ عامه در 
 اسطوره
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زبان و  دانش آموخته

ادبیات فارسی از 
پژوهشگاه علوم 
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زبان و ادبیات فارسی 
فولكلور( از )گرایش 
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وادبیات فارسی 
دانشگاه پیام نور 

 گیالن

 :فاطمه کاسیدکتر 
دانشگاه پیام  استادیار

 نور گیالن

بررسی فرهنگ عامۀ مردم گیالن 
، اثر «ها ها و کالغ طرح»در کتاب 

 محمود طیاري
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 سمیه دل زنده روي  
عضو هیئت علمی 
دانشگاه ولی عصر 

 )عج(

بررسی ترجمه انگلیسی عناصر 
 فرهنگ عامه در غزلیات حافظ
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فارسی، دانشگاه 

 الزهرا
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 دکتر محمد مجوزي: 
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فارسی، استادیار و 
رئیس دانشگاه آزاد 
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 :رمضان مجوزي
کارشناسی ارشد 

دانشگاه سیستان و 
 بلوچستان
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 کالغ و هدهد
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: دکتر زهرا سیدیزدی  
عضو هیئت علمی 

عصر دانشگاه ولی
 )عج( رفسنجان

بررسی کاربرد عناصر 
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