
 

    اندیشیبرنامة هم 

 « میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» 

 1399 اسفندماه 4 دوشنبهروز اول: 

 

 15:00ـ  15:10 تالوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران

 15:10  – 15:20 اندیشیفیلم و تیزر هم 

 15:20ـ  15:30 (اندیشیم)دبیر علمی ه توسط شهاب پازوکیخوشامدگویی و ارائة گزارش  

 15:30ـ  15:50  )رئیس گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر(علی منتظری  سخنران افتتاحیه:

 15:50ـ  16:50 نویسی ایران(: اهمیت و جایگاه میرزا آقا تبریزی در نمایشنامه 1)  میزگرد

 صدیق، محمدحسین ناصربخت مجید سرسنگی، حسین محمدزاده  اعضای جلسه:

 16:50ـ  18:30 شهاب پازوکی  نشست: (: ارائة مقاالت/ مدیر1)نشست 

 نظرمعرفی مقاالت و بحث و تبادل

گیری انقالب مشروطه و نقش میرزا آقا تبریزی در  ـ مطالعة روابط هومولوژیک میدان تولید درام ایران پیش از شکل

 (حمید مرادویسی ـ  فارس باقری )بندی این میدان گیری و صورت شکل
د »تقلیل های میرزا آقا تبریزی با رویکر متنی بر مسئلة تعلیق زمان و مکان در نمایشنامه ای درونـ مطالعه

 ( حائری محمد اوحدی )پدیدارشناسانه« 
 (طلب ـ محمدباقر قهرمانیمیترا علوی ) های هراس در آثار میرزا آقا تبریزی؛ تحلیلی گفتمانی ـ سویه

 های میرزا آقا تبریزی به جهت خلق کنش دراماتیک ـ کاربرد بیانی زبان و بالغت ادبی در نمایشنامه

 ( جمالیرحمت امینی ـ بهارسادات بنی) 
های میرزا  شناسانة نمایشنامهنویسان دورة قاجار ـ مطالعة موردی: بررسی سبکـ بررسی فردگرایی در آثار نمایشنامه 

 (یگانهنرجس روشن ـ فاطمه راستی )گرا آقا تبریزی، فتحعلی آخوندزاده و میرزاده عشقی با رویکرد نقش 
 

 

 

 

 

 

 

 



    اندیشیبرنامة هم 

 « تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایرانمیرزا آقا  » 

 1399  اسفندماه 5 شنبه سه :  دومروز 

 

 15:00 ـ  15:10 تالوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران

 15:10 ـ 15:20 اندیشیفیلم و تیزر هم 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  )رئیس المسلمین احمد حمیدی و االسالم حجتسخنرانی 
  شهرداری تبریز(

 15:20ـ  15:50

 15:50ـ  16:50 گیری تئاتر در ایران (: اهمیت و جایگاه تبریز در شکل2) میزگرد

 فخری اکبر شریعت، مهدی لزیری، رضا همراز و کامران پاشایی اعضای جلسه:

 16:50ـ  18:30 محمدحسین ناصربخت نشست: (: ارائة مقاالت/ مدیر2)نشست 

 نظرمقاالت و بحث و تبادلمعرفی 

 ( عبدالحسین الله ـ  لیال محمدپور)ـ بررسی و تحلیل »مکان« در آثار میرزا آقا تبریزی 
نویس زبان فارسی های فکری انقالب مشروطه و آثار نمایشی میرزا آقا تبریزی نخستین نمایشنامه ـ تأثیر متقابل زمینه 

 ( آبادی غالمحسین دولت)
 (مریم مجازی )نویسی آذربایجان در عصر میرزا آقا تبریزی ـ وضعیت نمایشنامه 

خان بروجردی«  خان حاکم عربستان« و »طریقة حکومت زمانهای کمیک در دو نمایشنامة »حکایت اشرف ـ ویژگی

 (سیدآریا قریشی ) بر پایة نظریات ملوین هلیتزر 

های میرزا آقا تبریزی  ک« حاکم بر جامعة ایرانی در نمایشنامهـ بررسی جایگاه مفهوم »فساد ساختاری و سیستماتی

 (حائلمحمدحسین نظری )
 

 

 

 

 

 


