سخنرانیهای روز شنبه  39/11/4ساعت 11 - 13:91
نشست 1
نشست ادبیات عامّه و

زمان برگزاری

نشست 2
نشست ادبیات عامّه و

نظریههای ادبی

نظریههای ادبی

 .1بررسی ترجمه انگلیسی

 .1شکلشناسی ازدواج در

عناصر فرهنگ عامه:

قصههای عامیانه با تکیه بر

سمیه دل زندهروی

«قصههای مشدی گلینخانم»:
پریوش میرزائیان

 .2بازخوانش بوطیقای ادبیات

 .2لزوم روشمند ساختن مطالعات

عامّه با رویکرد نقد جغرافیایی:

ادب عامیانه :مالحظهای بر فهرست

دکتر سیدعلی قاسمزاده و دکتر

طبقهبندی بنمایهها:

آسیه ذبیحنیا عمران ،سعید

انسیه هاشمی قالتی

معتمدی
 .3هنر نمایشی به مثابۀ متن

 .3بررسی تأثیر فیلمها و

حاشیهای؛ نشانهشناسی تئاتر

سریالهای تلویزیونی بر ساخت

«همت یا ساالر» :

زبان شفاهی عامّه:

حامد سجادی ،حسین شیعه

سیدرضا هاشمیزاده ،حسن
گلبخشی

 .4تعامل نقاشی قهوه خانه،

 .4وام گیری تعزیه از شاهنامه:

نقالی و ادبیات عامه به عنوان

محمد خداداد نوش آبادی

یک رسانه و شکل گیری و
اجرای آن در قهوهخانهها:
مهگان فرهنگ ،سعید
ذوالنوریان
 .5تجلی فولکلور در فرش

 .5سفر قهرمان در دارابنامۀ

ایرانی:

طرسوسی بر مبنای نظریه جوزف

دکتر نازیال دریایی

کمبل :کبری بهمنی

 .6نقش ادب عامه در تبیین

 ..6کارکرد انواع مفهوم قدرت در

موقعیت جغرافیایی:

داستانهای عامیانه:

دکتر حمید طبسی

دکتر مریم شریفی نسب ،محمد
مهدی ابراهیمی فخاری

نشست 1

ساعت 14 - 16

نشست 2

نشست ادبیات عامّه و مناطق

نشست ادبیات عامّه ،کودک و

مختلف

الالیی

 .1بازتاب فرهنگ عامه در شعر

 .1بررسی شگردهای

شاعران سبک هندی:

هیچانههای کودکانه در ادبیات

دکتر فریدون طهماسبی،
نسیم امام بخش

عامیانۀ ایران :
ستاره ترابی

 .2فرآیندهای واجی همخوانهای

 .2مقایسه و بررسی الالییهای

گویش خورزوق برخوار و مقایسۀ آن

فارسی با الالییهای آذری :

با فارسی معیار:
دکتر سهیال صالحیمقدم

مریم کمالی ،دکتر قدمعلی
سرامی.

 .3تجربۀ کوچ و انعکاس آن در

 .3بازآفرینی قصۀ شنگول و

شعرهای عامیانۀ بختیاری:

منگول در شوخیپردازیهای

دکتر مهرداد اکبری ،دکتر حجت اهلل
کرمی

پیامکی :
علی آنی زاده

 .4جایگاه گاچو (گهواره سنتی) در

 .4آیا الالییها ضد مرد هستند؟ :

فرهنگ عامۀ سیرجان  :مهری مؤید

زهرا محمدحسنی صغیری

 .5جنبههای نمادپردازی در اشعار

 .5از ادبیات عامّه تا شاهکارهای

محسنی

عامیانۀ مردم کرمان:
علی ضیاالدینی دشتخاکی ،دکتر
محمد مطلبی

 .6کار و تالش در ترانههای روستای
پاچی از توابع ساری:
دکتر علی رمضانی پاکی،
اعظم خورشیدی

ادبی ویژۀ کودک و نوجوان:
حمید باقری فارسانی ،دکتر
سوسن جبری
 .6نقش فرهنگ عامّۀ کرمان در
غنیسازی ادبیات کودک و
نوجوان با تکیه بر آثار هوشنگ
مرادی کرمانی :غزاله حیدری،
مریم اسدیان ،زهرا امیدی

 .7سوگ و سوگواری در ادب بومی و

 .7انواع فولکلور کودکان:

عامیانۀ لرستان :

دکتر جواد رسولی

نسرین بیرانوند،
دکتر ناصر کاظمخانلو
 .8بررسی درونمایههای ابیات

 .8بررسی الالییهای مرسوم در

گویش لکی فال چل سرو :

الرستان :محبوبه وحیدیان ،دکتر

دکتر گودرز شاطری ،دکتر اصغر
سلیمی

مهدی رضایی

سخنرانیهای روز یک شنبه  39/11/5ساعت 0:91 - 11:91
نشست 1
ادبیات عامّه ،افسانهها و آثار
داستانی

زمان برگزاری

نشست 2
ادبیات عامّه و اسطوره

 .1مقایسۀ داستان کوراغلو در

 .1از الهۀ آب تا افسانۀ عبدالماء :

روایتهای شفاهی بخشیها و

سعید صابریمقدم

عاشیقها  :مریم محمد تبار
 .2نگاهی به جامعالحکایات چاپی

 .2تحلیل و بررسی زمینههای

 :دکتر محسن پورمختار ،فاطمه

اسطورهای آیین تکمچی :دکتر

علیرضایی

مهرداداکبری ,علی شهبازی

 .3اصناف و پیشهها در

 .3تحلیل اسطورهای نمادها در

افسانههای کتاب جامعالحکایات:

قصههای پریان :

آمنه زنگنه اینالو ،دکترمحسن

سارا یوسفی ،نوشین استاد محمدی

پورمختار
 .4سیمای پیرزن در افسانههای

 .4ارتباط زن فرشتگان میوهزاد و

ایرانی:

قو فرشتگان رسالۀالغفران با

یاسمین مجتهدپور ،عاطفه

دختران نارنج و قو دختران:

غفوری

سمیهالسادات طباطبایی ،دکتر
سید حسین طباطبایی

 .5از حمزهنامه تا رموز حمزه،

 .5تعامل یا تداخل فرهنگ عامه در

نگاهی به دگردیسی یک

اسطوره :

قصۀعامیانه در چرخشگاه عصر

دکتر علی جهانشاهی افشار ،دکتر

صفوی:

حمیدرضا خوارزمی

هادی یاوری
 .6تحلیل و بررسی درون مایهها و

 .6تحلیل اسطورهای نقش درخت

مفاهیم ایلیاتی در آثار داستانی

در باورهای مردم دزفول:

محمد بهمن بیگی:

جواد علی اصغری ،فاطمه تیزگرد

حسن رضایی ،ستار محمدی
 .7گونهشناسی قصۀ سمک عیار :

 .7حوزۀ کارکرد اسطورهای « فَر»

محمد تمدن

در ادبیات عامّه:
دکتر حمید رضا خوارزمی ،دکتر
علی جهانشاهی افشار

 .8بررسی کاربرد عناصر

 .8بنمایههای اسطورهای-عامیانه

فرهنگ و زبان عامیانه در

کالغ و هدهد:

رمان « تنگسیر »:

رمضان مجوزی ،دکتر محمد

دکتر زهرا سیدیزدی

مجوزی

 .9نظامی و افسانههای عامیانه:
دکتر فاطمه الهامی ،دکتر
غالمحسین غالمحسین زاده

