
 لیست کامل مقاالت پذیرفته شده به صورت درج در مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی نگاهی نو به ادبیات عامه

 ردیف عنوان 1نویسنده  2نویسنده  3نویسنده 

محمد علی   
: ایزدخواستی

دانشجوی کارشناسی 
ارشد تاریخ تمدن 
 دانشگاه نجف آباد

بررسی افسانه حسین کرد 
اسطوره شبستری از منظر 

قهرمان در سفر قهرمان جوزف 
 کمبل

1 

دکتر غالمحسین  
غالمحسین زاده: 

دانشیار دانشگاه تربیت 
 مدرس

: زکیه رشیدآبادی
مدرس و دانشجوی 
دورۀ دکتری دانشگاه 

 فرهنگیان

بازنگری در شگردهای هیچانه 
سرایی )با رویکردی به ادبیات 

 (عامه

2 

 نفیسه مرادی:  
دانشجوی دکتری 

ادبیات فارسی زبان و 
 دانشگاه الزهرا

بازنمایی ابژه بیگانه، قدرت 
زدایی از آن و مقابله با آن در 

های صمد بهرنگی، از روایت
 های عامیانه آذربایجانافسانه

3 

نقد و تحلیل عناصرداستان در  زهرا عربی  
های کودکانه  ای از متل گزیده

، «کک به تنور»مطالعه موردی؛ 
و « گنجشکک اشی مشی»

 «کدو قلقله زن»

4 

علیرضا باقری:  
کارشناس ارشد 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

: شیرزاد طایفیدکتر 
هیأت علمی دانشگاه 

 عالمه طباطبایی

درآمدی تحلیلی بر عامیانه ها 
در آثار سیمین دانشور، با تأکید 

 بر باورها و خرافات

5 

زینب کارخیران  
خوزانی: کارشناسی 
ارشد زبان وادبیات 

فارسی دانشگاه عالمه 
 طباطبایی

: شیرزاد طایفیدکتر 
هیأت علمی دانشگاه 

 عالمه طباطبایی

ریخت شناسی قصه های کتاب 
کوچۀ احمد شاملو با تأکید بر 

 2و  1جلد 

6 

: محسن فضلی گاه 
دانشجوی کارشناسی 

ارشد دانشگاه 
 مازندران، بابلسر

دکتر مرتضی محسنی: 
عضو هیأت علمی 

مازندران، دانشگاه 
 بابلسر

بررسی خرافه در سفر نامه ناصر 
 خسرو

7 

عذرا نصیری 
: دانشجوی افراپلی

دکتری زبان و 
ادبیات فارسی 

 دانشگاه آزاد اراک

 

بهناز علیمیرزایی: 
دانشجوی دکتری 

زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه آزاد اراک

خانلو:  دکتر ناصر کاظم
استادیار دانشگاه پیام 

 نور همدان

و باورهای عامیانه در  افکار
 دیوان امیر خسرو دهلوی

8 



یاسمن یونسی  
کارشناسی ارشد زبان 

 و ادبیات فارسی

حمید عالی دکتر 
: استادیار کردکالیی

زبان و ادبیات فارسی 
 پیام نور ساری

بررسی ساختار دستوری و 
های عامیانه در داستان  کنایه

های علویه خانم، حاجی آقا، سه 
به گور صادق قطره خون، زنده 

 هدایت

9 

دکتر نصرت ناصری:  
استادیار دانشگاه پیام 

 نور مشهد

 :غزاله بهرامی نیا
کارشناس ارشد زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه 

 پیام نور مشهد

 ی چند فعل درکاربرد و ریشه
 ی کلیدرزبان عامیانه

11 

: کارشناسی زنگنه تقیه  
ارشد زبان و ادبیات 

 ارومیهفارسی دانشگاه 

انواع حیله و ترفند قدیمی در 
های مکتوب )با تکیه بر قصه

 تاریخ جهانگشای جوینی(

 

11 

دکتر محمد رضا 
اسعد: استادیار عضو 
هیأت علمی دانشگاه 

 آزاد اراک

دکتر علی سرور 
یعقوبی: استادیار 
 دانشگاه آزاد اراک

: روشنک رفیعی
دانشجوی کارشناسی 

ارشد دانشگاه آزاد 
 اراک

فرهنگ  و پیوندکاریکلماتور
 عامه

12 

نسیبه مسکینی  
آموخته  هرسینی: دانش

زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه الزهرا

: ذوالفقار عالمیدکتر 
دانشیار گروه زبان و 

ادبیات فارسی دانشگاه 
 الزهرا

بررسی ادبیات عامیانه منطقه 
 هرسین

13 

: سعید صابری مقدم  
کارشناسی ارشد زبان 

فارسی و ادبیات 
 دانشگاه پیام نور اهواز

 ای از قصهتفسیری اسطوره
 ام زرزور 

14 

: مهدیه موحدی فر 
کارشناسی ارشد ایران 
شناسی دانشگاه شهید 

 بهشتی

ناهید زندی صادق: 
کارشناسی ارشد ایران 

دانشگاه شهید  شناسی
 بهشتی

های نمایشی ها و بازیآیین
 بزرگساالن در گیالن

 

 

15 

 :نژادزینب عرب   
دانشجوی دکتری 

زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه اصفهان

تحلیل محتوایی و ساختاری 
 عقائدالنساء

 
 

 

16 

احمد نظری :  
کارشناسی ارشد 

ادبیات فارسی دانشگاه 

حمید عالی دکتر 
: استادیار کردکالیی

ادبیات فارسی دانشگاه 

ادبیات عامه و تأثیر آن بر 
های از ما مجموعه داستان

 بهترانِ محمد محمدعلی

17 



 پیام نور ساری پیام نور ساری

 
 
 
 
 

 

   18 

فاطمه شیر سلیمیان:  
کارشناسی دانشگاه 

 یزد

محمدرضا دکتر 
: دانشیار نجاریان

 دانشگاه یزد

تأثیر فرهنگ بومی و عامه بر 
 های آذر یزدیداستان

19 

: کار شهربانو سالیی  
شناسی ارشد زبان 
وادبیات فارسی 

شهر کرد دانشگاه 
مدرس دانشگاه  

علمی کاربردی پیام 
 نور

مضامین فرهنگی و فرهنگ 
 جنوب در شعر آتشی عامه 

21 

فریبا اسماعیلیان   
: کارشناسی ارشد افشار

های فرهنگ و زبان
باستانی دانشگاه شهید 

 بهشتی تهران

 های مردم بررسی جنبه

گشا با  شناسانۀ قصّه مشکل
نگاهی ویژه به فرهنگ 

 زرتشتیان کرمان

21 

شکوفه دهقانی: 
کارشناسی حقوق 
دانشگاه پیام نور 

 مرودشت

: رویا دهقانی
کارشناسی ارشد زبان 

وادبیات فارسی 
 دانشگاه پیام نور شیراز

محمد رضایی: 
کارشناسی ارشد 

زبانشناسی دانشگاه 
 بوشهر

بررسی باورهای و اعتقادات بین 
 گویش وران لشنی فارس

22 

صفایی: دکتر علی  
استادیار زبان و ادبیات 
 فارسی دانشگاه گیالن

 :ریحانه سلطانی
کارشناس ارشد ادبیات 

فارسی از دانشگاه 
 گیالن

بررسی بازتاب جلوه های ادبیات 
و فرهنگ عامیانه در آثاری از 

 صادق چوبک

23 

دکتر اصغر سلیمی نوه:  
استادیار فلسفه 

دانشگاه ولی عصر 
 )عج( رفسنجان

 :شاطریگودرز دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد رامهرمز، گروه 

 روانشناسی

 

نماد  )چهل سرود( چل سرو
ادبیات عامه و فرهنگ شفاهی 

 نزاگرس نشینا

 

24 

: آمینه فیضی 
دانشجوی دکتری 

دانشگاه شهید مدنی 
 آذربایجان

دکتر احمد گلی: 
دانشیار و عضو هیأت 
علمی دانشگاه شهید 

 مدنی آذربایجان

سیمای جامعه کرد در بازتاب 
 «های کردیه افسان»

25 

بررسی باورهای عامیانه نجومی  :مهرعلی هراتی مقدم   26 



کارشناسی ارشد زبان 
و ادبیات فارسی 

دانشگاه پیام نور تفت 
مدرس دانشگاه و دبیر 

آموزش و پرورش 
 زاهدان

 در قصاید خاقانی

هاجر پوالدچنگ نجف   
: دانشجوی آبادی

کارشناسی ارشد 
ادبیات تطبیقی 

دانشگاه فردوسی 
 مشهد

هنجارگریزی سبکی در اشعار 
 مذهبی زاللی خوانساری

27 

تحلیل ساختاری سفر قهرمان  مژگان صبوری  
رانده شده در افسانه ی عاشق 

 شدن نامادری

28 

فاطمه اسماعیلی:  
کارشناسی ارشد 
 دانشگاه مازندران

: قدسیه رضوانیاندکتر 
 دانشیار زبان و ادبیات

فارسی دانشگاه 
 مازندران

کارناوالیسم در دارالمجانین 
 جمال زاده

29 

اسماعیل اکبر پور  
بیرجندی: دانشجوی 

کارشناسی زبان 
وادبیات فارسی 

 دانشگاه آزاد بیرجند

: مریم دباغیان
کارشناسی ارشد زبان 

وادبیات فارسی 
 دانشگاه آزاد بیرجند

تحلیل ساختاری محتوایی اشعار 
ان خراسان بازی های کودک
 جنوبی

31 

مینا مساعد: دانشجو  
دکتری زبان وادبیات 
فارسی دانشگاه شهید 

 چمران اهواز

: مهری مساعد
کارشناسی ارشد زبان 

وادبیات فارسی 
 دانشگاه یزد

باور به موجودات خیالی در 
 ادبیات عامه جنوب

31 

دکتر زهرا سید 
یزدی: استادیار زبان 

و ادبیات فارسی 
ولی  دانشگاه

 عصر)عج( رفسنجان

 

دکتر حمید جعفری 
قریه علی: استادیار 

زبان و ادبیات فارسی 
ولی  دانشگاه

 عصر)عج( رفسنجان

 

: مهدیه بهاری
کارشناسی ارشد زبان 

وادبیات فارسی 
دانشگاه ولی عصر 

 )عج(رفسنجان

 

های عامیانه در  بررسی واژه
 ی طرسوسی نامه داراب

32 

: ناهید زندی صادق  
کارشناسی ارشد ایران 
شناسی دانشگاه شهید 

 بهشتی

بازی های نمایشی آیین های 
 رو به فراموشی

33 

دکتر مریم 
غالمرضابیگی: 

دکتر عبد الغفور 
جهاندیده: استادیار 

محمدرفیع 
: محمودزائی

بررسی ساختاری و محتوایی 
 داستان های عامیانه بلوچی

34 



استادیار دانشگاه آزاد 
 کرمان

دانشگاه علوم دریایی 
 چابهار

کارشناسی ارشد زبان 
وادبیات فارسی 

 دانشگاه آزاد کرمان

دکتر سید محمد خاق  
غفاری: استادیار 

دانشگاه آزاد اسالمی 
 سنندج

یوسف اسدی: 
دانشجوی کارشناسی 
ارشد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه آزاد 

 اسالمی سنندج

بررسی عناصر عامیانه ی 
سروده فرهنگ کردی در بومی 

 های محی الدین حق شناس

 

35 

عارف کمرپشتی:  
دانشجوی دکتری 

زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران و عضو 
هیأت علمی دانشگاه 

 آزاد بابل

 :مرتضی محسنیدکتر 
دانشیار گروه زبان و 

ادبیات فارسی دانشگاه 
 مازندران

حسن تعلیل در دوبیتی های 
 سوادکوه عامیانه ی شهرستان

36 

: دانش فرحناز شمس  
آموخته ارشد تاریخ 

ایران باستان، دانشگاه 
 تهران

خوراک در باورهای عامیانه 
 ایران عهد ساسانی

37 

: دانش فرحناز شمس  
آموخته ارشد تاریخ 

ایران باستان، دانشگاه 
 تهران

جانوران در باورهای عامیانه 
 ایران عهدساسانی

38 

: آمنه زنگنه اینالو 
دانشجوی کارشناسی 
ارشد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه ولی 
 عصر)عج( رفسنجان

دکتر محسن 
 پورمختار:

استادیار گروه زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه 

ولی عصر )عج( 
 رفسنجان

آداب و رسوم اجتماعی در 
های کتاب جامع  افسانه

 الحکایات

39 

زهره  
خبری:کارشناسی ارشد 

دانشگاه پیام نور 
 انفریم

 :نصرت ناصریدکتر
استادیار و عضو هیأت 
علمی دانشگاه پیام نور 

 مشهد

بازی نرد ابزاری برای بیان 
اندیشه و تصویرآفرینی در شعر 

 خاقانی

41 

: پریسا صالحی 
دانشجو دکتری زبان 
وادبیات فارسی شهید 

 بهشتی

معصومه پوراسدیان: 
کارشناسی ارشد 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

های مشدی  قصهشناسی  ریخت
گلین خانم با تکیه بر الگوی 

 «والدیمیر پراپ»

41 

دکتر علی صفایی:  
استادیار دانشگاه 

: شهره شیرین کام
دانشجوی دکتری 

پیوند کار، عشق و طبیعت در 
ترانه های گیلکی با رویکردی 

42 



زبان و ادبیات فارسی  گیالن
 دانشگاه مازندران

 بر ترانه های ناصر مسعودی

: معصومه قاسمی  
کارشناسی ارشد زبان 
وادبیات  فارسی پیام 

 نور اردکان

آیین نمایشی رقص، به همراه 
سازهای مخصوص آن در 

فرهنگ عامه ی مردم روستای 
 کُرّان

43 

احمد طحانی:  
دانشجوی کارشناسی 
ارشد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه پیام 

 نور یزد

آسیه ذبیح نیا دکتر 
بان و : دانشیار زعمران

ادبیات فارسی  پیام 
 نور یزد

بررسی فرهنگ عامه در رمان 
سرگذشت حاجی بابای 

 اصفهانی

44 

سیده زهرا هاشمی   
: کارشناسی نیاکوهی

ارشد زبان وادبیات 
فارسی دانشگاه 

گیالن، دبیر آموزش و 
 پرورش

جامعه شناسی گویش گیلکی )با 
تکیه بر تعامل مردم با محیط 

 جغرافیایی(

45 

مراد پور دزفولی: ندا  
کارشناسی ارشد 
ادبیات کودک و 

 نوجوان

: مرجان کامیاب
دانشجو دکتری زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه 

 کردستان

کاوانه از  خوانشی نوروان
بر اساس « نمدی»ی  افسانه

 ی بتلهایم نظریه

46 
 حذف

لیال درویشعلی  
: دانشجوی پوراستانه

دکتری زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه 

 مازندران

سودابه لطفی نژاد: 
دبیر و کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه پیام نور رشت

 بررسی باورهای عامیانه
 ) فولکلوریک( در شعرگیلکی 

) با تکیه بر مثنوی آویی 

(ʔȃ wʔyi از )
 امیرفخرموسوی(

47 

 :محسن پورمختاردکتر  
استادیار زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه 
 ولیعصر)عج( رفسنجان

مسیّب نامه و نسخه ا ی 
 فهرست نشده از آن

48 

  
حسین فتحی پیش 

: کارشناس ارشد استا
زبان و ادبیات 

انگلیسی و عضو هیأت 
علمی دانشگاه ولی 

 عصر )عج(

تحلیل داستان التری اثر شرلی 
 جکسون از منظر ادبیات عامه

49 

: دانشجو شیما فاضلی  
دکتری زبان وادبیات 
فارسی دانشگاه شهید 

تقدیرگرایی و نقش آن در 
داستان های عامیانه با تأکید بر 

 سمک عیار

51 



 چمران اهواز

سمیه طباطبایی:  
دانشجوی دکتری 
زبان وادبیات عرب 

دانشگاه عالمه 
 طباطبایی

: سیدحسین طباطبایی
دانشجو دکتری زبان 

وادبیات فارسی 
 سمناندانشگاه 

در فرهنگ عامه منطقه  "سُرو"
 "سرکویر"

51 

    52 

: آرزو بهاروند  
کارشناسی ارشد زبان 

و ادبیات فارسی 
دانشگاه بوعلی سینا 

، مربی دانشگاه همدان
علمی کاربردی 

 شهرداری اندیمشک

شناسی  روان بررسی نظریه
 شخصیت اریکسون در ضرب

 های فارسی به لهجه المثل

 تهرانی

53 

: اصغر نوذری  
کارشناسی ارشد زبان 

و ادبیات فارسی 
 دانشگاه آزاد کرمانشاه

دیو در فرهنگ عامه ی مردم 
 استان ایالم

54 

صغری سلمانی نژاد   
 :مهرآبادی

استادیار گروه زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه 

خواجه نصیرالدین 
 طوسی

چگونگی بروز فرهنگ و زبان 
 عامیانه در مثنوی ناظر و منظور

55 

فارس شریفی:  
دانشجوی دکتری 

 دانشگاه ازاد 

: اصغر نوذری
کارشناسی ارشد زبان 

و ادبیات فارسی 
 دانشگاه آزاد کرمانشاه

باورهای عامیانه در اشعار صائب 
 تبریزی

56 

دکتر ناصرکاظم 
خانلو: استادیار 

دانشگاه پیام نور 
 همدان

فاطمه پاباغی: 
کارشناسی ارشد آزاد 

 فسا

عزت اله 
:کارشناس محمودی

ارشد دانشگاه آزاد 
 فسا

بررسی زبان و ادبیات شفاهی 
شهر دبیران از توابع شهرستان 
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