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 افتتاحیه 

 صبح -آذر 11 شنبهچهار

 برنامه ساعت
 ج.ا.اپخش سرود ملی  -تالوت قرآن 5 -50:9

 ، دبیر همایشو گزارش دکتر مریم عاملی رضایی خوشامدگویی 50:9 -50:9
 مصلح اصغر خوشامدگویی دکتر علی 50:9 -5059

  فرهنگی ایران رئیس انجمن فلسفۀ میان 
 سخنرانی پروفسور گئورگ اشتنگر 5059 -::

 وین دانشگاه در فرهنگی میان فلسفه/ گلوبال جهانی در فلسفه استاد

 «میان -در»نیروی سازندۀ 

 ابعادمند  –جانبه و عمودی  یک –سطوح افقی

 فرهنگی مفاهمه میان

 تقی طباطبائیدکتر محمدسخنرانی  :: -0:9::
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 بازاندیشی استعارۀ دیداری خیال:

 ادبیات و فلسفه« میانۀ»اندیشیدن در  

 وگو گفت 0:9:: -:00::
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 صبح -آذر 11 چهارشنبه: (1)

 فرهنگی و ژانرهای ادبی نسبت تفکر میان: عنوان

 دبیر نشست: شهین اعوانی

 عنوان سخنرانی سخنران تساع
های بینافرهنگی  نقش آثار مولوی در تقویت جنبه حسینعلی قبادی :: -0:9::

 ادبیات فارسی

 ماری شیمل و ادبیات عرفانی آنه شهین اعوانی 0:9:: -:00::

عرفان و دیگریِ دینی0 طرد، جذب یا فراروی؟  زاده محسن اکبری :00:: -019::
 )مطالعۀ موردی دیوان شمس(

 شناختی دیگری عرفان و الزام هستی پارسا یعقوبی 019:: -5:

های حماسی  بازنمایی خود و دیگری از منظر حلقه آرا بهروز چمن 5: -50:9:
 ایران

 تحوالت در فرهنگ و تمدن هند چندر شیکهر 50:9: -:500:

 وگو گفت :500: -::00:

https://b2n.ir/LITconference
mailto:interculturalstudies.ir@gmail.com


 

 https://b2n.ir/LITconferenceلینک ورود: 
 ثبت نام از طریق

  interculturalstudies.ir@gmail.comمکاتبه با ایمیل  

 در واتساپ 35333109090و یا ارسال پیام به شماره 

 

  

 عصر -آذر 11چهارشنبه : (3)

 (1فرهنگی در ادبیات فارسی ) میان مفاهیم تفکر: عنوان

 مریم عاملی رضاییدبیر نشست: 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
حسین  :000: -0019:

 مصباحیان

 و هنر در کشتی دیوانگان تالقی فلسفه، ادبیات

 تجربۀ عشق در افقی بینافرهنگی فؤاد مولودی 0019: -1:

مریم عاملی  1: -10:9:
 رضایی

خانگی0 کوششی بر فهم دیگری در قاب بیگانه در جهان 
 خانواده در ادبیات داستانی

 وگو گفت 10:9: -1019:

https://b2n.ir/LITconference
mailto:interculturalstudies.ir@gmail.com


 

 https://b2n.ir/LITconferenceلینک ورود: 
 ثبت نام از طریق

  interculturalstudies.ir@gmail.comمکاتبه با ایمیل  

 در واتساپ 35333109090و یا ارسال پیام به شماره 

 

  

 عصر -آذر 11چهارشنبه : (0) 

 (3فرهنگی در ادبیات فارسی ) : مفاهیم تفکر میانعنوان

 احمدعلی حیدریدبیر نشست: 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
احمدعلی   :900: -9019:

 حیدری

 شعر و حافظ از گوته دریافت مبنای بر شاعرانه بیان و شاعران
 پارسی

کریستین  9019: -1:
 هوفمان

 تفسیر هگل از مولوی

 های فاوست گوته ویتگنشتاین، جیمز و تردیدها و جزم حسین شقاقی 1: -10:9:

 وگو گفت 10:9: -1019:
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 عصر -آذر 11چهارشنبه : (4)

 (1فرهنگی و رویکردهای نقد و نظریه ادبی ) عنوان: ارتباط تفکر میان

 بخش دبیر نشست: منیره طلیعه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
الملوک  شمس 30:9: -:300:

 مصطفوی

 و فلسفه؛در میانه ادبیات 
تأملی در باب پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی  

 ادبیات نزد سارتر

 در ادبیات و فلسفه« میان»تأملی در مفهوم  زاده مهدی معین :300: -3019:

 امر بیگانه در پدیدارشناسی و عرفان بخش منیره طلیعه 3019: -1:

 وگو گفت 1: -:100:
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 صبح -آذر 10: پنجشنبه (9)

 (3)فرهنگی و رویکردهای نقد و نظریه ادبی  ارتباط تفکر میانعنوان: 

 دبیر نشست: احمد شاکری

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 تن و فرهنگ در ادبیات0 از تن اهلی تا تن سرکش حمیدرضا شعیری 5 -50:9

 های ملی فیلولوژی، قلب رمانتیک و پیدایش ادبیات نوید نادری 50:9 -:500

های  چالشاز جانب دیگری0 تحول در فهم ادبیات جهانی و  علی زارعی :500 -5019
 فرهنگی المللی و میان فلسفی هرگونه تعامل بین

مفهوم شهر در نقد جغرافیایی0 رابطۀ تفکر  احمد شاکری 5019 -::
 فرهنگی و رویکرد نقد ادبی میان

 وگو گفت :: -:00::
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 صبح -آذر 10: پنجشنبه (6)

 (0رویکردهای نقد و نظریه ادبی )فرهنگی و  ارتباط تفکر میانعنوان: 

 دبیر نشست: زهرا پارساپور

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
گفتمان الحاق مجدد ادبیات در فضای  نقش میان زهرا پارساپور :: -0:9::

 فرهنگی میان

پور  سمیه قربان 0:9:: -:00::
 دلیوند

مبنای هرمنوتیک  خوانش شعر گروس عبدالملکیان بر
 مال، کیمرله و ویمرمیان فرهنگی 

مالک شجاعی  :00:: -019::
 جشوقانی

 فرهنگی آن های میان هرمنوتیک هویت و داللت

نظریۀ شاعرانگی ریکور و امکان بازشناسی متقابل  سیده اکرم برکاتی 019:: -5:
 فرهنگی

 وگو گفت 5: -:500:
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 عصر -آذر 10: پنجشنبه (1)

 فرهنگی زبان و ادبیات فارسی در مفاهمه میاننقش عنوان: 

 دبیر نشست: فرانک هاشمی

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 ادبیات به مثابه عامل حذف مرزهای فرهنگی مصطفی مهرآیین :000: -0019:

های متفاوت ادبیات و هنر به  تدبیر و آکسیون0 پاسخ مرادی میترا شاه 0019: -1:
 )ایران و اتریش(تحوالت اجتماعی بزرگ 

ترجمه متون ادبی فارسی به زبان آلمانی نمادی برای  فرانک هاشمی 1: -10:9:
 فرهنگی مفاهمۀ میان

 و ترجمه« ادبیات فارسی» مهدی یوسفیسید 10:9: -:100:

 وگو گفت :100: -9:
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 عصر -آذر 10: پنجشنبه (0)

 فرهنگی در قلمرو زبان و ادبیات فارسی و تبادل میانوگو  تجارب تاریخی گفتعنوان: 

 ابراهیم خدایاردبیر نشست: 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت
 روم و رومیان در نگاه موالنا داود اسپرهم :900: -9019:

 محمد  9019: -1:
 عبدالصبور خان

عناصر تاریخی قرن چهاردهم میالدی هند در 
 مثنویات تاریخی امیرخسرو

های ادبی فیتزجرالد و نذراالسالم در  بررسی دیدگاه الرشید محمد ممیت 1: -10:9:
 های رباعیات عمر خیام ترجمه

 در فرهنگی و زبانی تنوع بازنمود و ادبی های تذکره ابراهیم خدایار 10:9: -:100:
 ماوراءالنهر در ها آن

 وگو گفت :100: -3:
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 اختتامیه

 عصر -آذر 10پنجشنبه 

 «نسبت ادبیات و فلسفه»

 برنامه ساعت
 سخنرانی دکتر ضیا موحد :300: -1:

 سخنرانی دکتر تقی پورنامداریان 1: -:100:
 سخنرانی دکتر محمدرضا حسینی بهشتی :100: -1019:

 اصغر مصلح سخنرانی دکتر علی 1019: -5:
 وگو  گفت 5: -:500:

 بیانیۀ پایانی همایشقرائت  :500: -:501:
 دکتر ابراهیم خدایار، رئیس انجمن نقد ادبی ایران 
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