
 رهنگ ایرانبرنامه همایش خاندان بهار، چهار نسل در خدمت ف

 « دانشگاه کاشان – 5931اردیبهشت ماه » 

 سخنرانان جلسه رئیس زمان جلسات برگزاری روز

 چهارشنبه

1/2/1931 
  61:61 -61 افتتاحیه

 قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران

 امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی(جناب آقای دکتر علی یونسی)دستیار ویژۀ ریاست جمهوری در 

 جناب آقای دکتر عباس زراعت )رئیس دانشگاه کاشان(

 جناب آقای دکتر حمید رضا مؤمنیان)فرماندار کاشان(

 قای مهندس سید محمد ناظم رضوی)شهردار کاشان(جناب آ

 علی میرانصاری) دبیر علمی همایش(جناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر فتح اهلل مجتبایی)ملک الشعرای بهار(  61-61:61 سخنرانی افتخاری 

 چهارشنبه

11/12/1931 

 جلسۀ اول

های فرهنگی خانواده)

 (ایران و کاشان

 دکتر عباس اقبالیقای جناب آ 61-61:61
 دکتر نصراهلل پور جوادی)خانواده های فرهنگی ایران( قایجناب آ -6

 خانواده های فرهنگی کاشان و خاندان بهار(مهندس سیف اهلل امینیان) قای جناب آ -2

 پذیرایی

 جلسۀ دوم

 )خاندان بهار(
61- 61 

دکتر حسین جناب آقای 

 حیدری

 (کاشانی صبور احمدمحمد راستگوفر )میرزا سید دکتر  قایجناب آ -6

 (صبوری محمد کاظم  پور )ملک الشعراءدکتر حسین قربان قایجناب آ -2

 آموزگار)مهرداد بهار(دکتر ژاله خانم  -3

 فاطمی )تصنیف های بهار( ساساندکتر  قایجناب آ -6  61:31 -61 جلسه سوم )موسیقی(

 توسط گروه موسیقی سنتی گاه و بیگاه اجرای کنسرت تصنیف های بهار در باغ فین کاشان  22 -21:31 برنامه جانبی

 پنجشنبه

2/2/1931 

 جلسۀ اول

 )بهار و سروده هایش(
 دکتر رضا شجریجناب آقای  1:31-61:11

 دکتر اصغر دادبه )ایران در شعر بهار(جناب آقای  -6

 های هنر در شعر بهار( دکتر سید حسن شهرستانی )جلوهجناب آقای  -2

 بهار، پایه گذار نظریۀ تجدد ادبی() دکتر علی میرانصاریجناب آقای  -3

 مضامین در شعر بهار(کتر سلمان ساکت )گوناگونی جناب آقای د -6
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 پذیرایی

 جلسۀ دوم

 )بهار و آثارش(
 باقر صدری نیادکتر جناب آقای  66:61-62:31

 فیلم کوتاه)بهار بی خزان( -6

 شناسی در کتاب بهار(دکتر علی اشرف صادقی )سبکجناب آقای  -2

 دکتر سید صادق سجادی )بهار و تاریخ ایران(جناب آقای  -3

 دکتر مهدی نوریان )بهار و تصحیح شاهنامه(جناب آقای  -6

 نماز و نهار

 پنجشنبه

2/2/1931 

 جلسۀ سوم

 )بهار و سیاست(
61:31- 61:31 

دکتر سید جواد جناب آقای 

 طباطبایی

 (6321کاوه بیات )بهار پس ازشهریور جناب آقای  -6

 فرهنگ و سیاست( -جناب آقای سید عبدالرضا موسوی ) بهار و فروغی -2

 ( های بهاردکتر شروین وکیلی )جامعه شناسی سرودهجناب آقای  -6

 پذیرایی

 جلسۀ چهارم

 )بهار و روزنامه نگاری(
61- 61:61 

دکتر محمد حکیم جناب آقای 

 آذر

 اجتماعی بهار( -دکتر ناصرالدین پروین )مقاله های سیاسیجناب آقای  -6

اسماعیل شمس)بهار و هویت ایرانی بر اساس مقاالت بهار در روزنامه های نوبهار،  دکترجناب آقای  -2

 تازه بهار و ایران(

 پنجشنبه

2/2/1931 
 61:61-61:61 اختتامیه) میزگرد(

دکتر علی جناب آقای 

 میرانصاری

چهرزاد بهار، دکتر رضا شجری، مهندس سیف اهلل امینیان، دکتر ژاله  خانمدکتر فتح اهلل مجتبایی، 

دادبه، دکتر سید صادق سجادی، دکتر سید جواد  اصغرآموزگار، دکتر نصراهلل پور جوادی، دکتر 

 طباطبایی، دکتر علی اشرف صادقی

 22:91- 21:91 : برنامه جانبی در هتل سرای عامری ها

 احمد صبور کاشانیمیرزا دیوان ملک الشعراء بهار، دیوان ملک الشعراء صبوری، دیوان رونمایی کتاب: های  -6

 افتتاح کتابخانه ملک الشعراء بهار -2

 افتتاح نمایشگاه آثار  و تصاویر ملک الشعراء در نگارخانه سهراب سپهری -3

 


