
    مایش ملیبرنامة ه

 « تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران» 

 1400مهرماه    26 دوشنبهروز اول: 

 

 افتتاحـــیه 

 9:00ـ  9:10 قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران  تالوت

 9:10 –  9:20 همایش فیلم 

 9:20ـ  9:35 حسن بلخاری  / سخنرانی دبیر علمی همایش 

 9:35ـ  9:55 بهمن نامورمطلق  /رئیس فرهنگستان هنر  افتتاحیه: سخنرانی

 پورمجید پروانهدکتر  نشست: مدیر / : ارائة مقاله(1) جلسه 

 / گیری نقد هنر و ادبیات ها و رویکردهای نظری و فلسفی شکلنگاهی به روند تحول زمینه 

 حسینعلی نوذری 
 14:00ـ  14:25

 چرا در هنر و ادب نیازمند نقدیم؟ )سخنی در باب ضرورت نقد در هنر و ادبیات(/  

 حسن بلخاری 
 14:25ـ  14:50

 معناشناسی گفتمانی؛ به سوی نقد هنری چندساحتی/  شناسی ساختارگرا تا نشانهاز نشانه 

 حمیدرضا شعیری 
 14:50ـ  15:15

 15:15ـ  15:30 پرسش و پاسخ

 دکتر شهاب پازوکی  نشست: ارائة مقاله/ مدیر(: 2) جلسه

 15:30ـ  15:55 عبدالحسین الله  /ای مسلط بر نقد سینمایی در ایرانهگفتمان

 پرسش از چیستی معماری معاصر ایران با رویکرد نقد پدیدارشناسی/  

 نیر طهوری 

 15:55ـ  16:20

 16:20ـ  16:45 امیر مازیار  اسالمی/نقد کاربرد مفهوم »سنت« برای تفسیر هنر ایران در دوران 

 16:45ـ  17:00 پرسش و پاسخ
 

 yun.ir/e37at2: )ویژة مخاطبان( همایش جلسات سخنرانیآدرس اتصال به 

 

 

 

 

 

https://yun.ir/e37at2


   همایش ملی برنامة 

 « تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران » 

 1400مهرماه  27 شنبه سه :  دومروز 

 

 عبدالحسین الله دکتر  نشست: مدیر  /: ارائة مقاله (3) جلسه

های موسیقایی مسئلگی و گفتمان بازگشت به خویش در احیای اصالتدیگربودگی، هویت

 خورشیدی(/  50و  40های )موردکاوی احیاء آثار نظری و عملی گذشتگان در دهه 

 خورابهکاوه 

 14:00ـ  14:25

 نقد اخالقی در سرآغاز هنر تئاتر در ایران و مبانی فلسفی و فکری آن؛ تحلیلی تبارشناختی/ 

 شهاب پازوکی 
 14:25ـ  14:50

 14:50ـ  15:15 پرناز گودرزپروری  هنری بر پایة رویکردهای اخالقی/ ساختاردهی نقد

 15:15ـ  15:30 پرسش و پاسخ

 کاوه خورابه نشست: (: ارائة مقاله/ مدیر4) جلسه

 15:30ـ  15:55 پور مجید پروانه  زبانی حاکم بر نقد هنری/نقد تک 

های نوین پدیدارشناسی؛ رویکردی به ادراک  گیری نظریهپیامدهای نقد دکارت در شکل

 محمدامین شریفیانچندحسی معماری معاصر ایران/ 

 15:55ـ  16:20

  1390ها )مورد مطالعاتی؛ مقایسة مقاالت دهة فراتحلیل جایگاه نقد هنر در مقاالت فصلنامه 

  /های علمی ـ ترویجی در رشتة هنر(های علمی ـ پژوهشی با فصلنامه فصلنامه 

 علمداری مریم پیکری 

 16:20ـ  16:45

 16:45ـ  17:00 پرسش و پاسخ
 

 yun.ir/e37at2: )ویژة مخاطبان( همایش جلسات سخنرانیآدرس اتصال به 
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