برنامۀ همایش
سه شنبه 1395/08/11
آیین گشایش ()17:00 -15:00
قرآن و سرود ملی
خوشامدگویی و سخنرانی محمدرضا پورمحمدی (رئیس دانشگاه)
قرائت پیام رئیس جمهور توسط استاندار
سخنرانی استاد محمدعلی موحد (رئیس شورای علمی همایش)
سخنرانی اکبر ایرانی (مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب)
سخنرانی استاد صمد موحد  /خواجه محمد کُجُجانی  ،چهرۀ اصیل حوزۀ عرفانی تبریز
رونمایی از دو کتاب خالصة االشعار و زبدۀ االفکار(بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) و دیوان غیاث الدین کُجُجی و «سند
دبیرخانه دائمی احیای مکاتب تبریز» و اهدای لوح تقدیر
قرائت اشعاری از شهریار دربارۀ سید الشهداء (ع)

پذیرایی
چهارشنبه )10:00 -8:30 ( 1395/08/12

غیاث الدین کُجُجی و فواید زبانی دیوان او
مدیر جلسه :علی اشرف صادقی
حسن انوری  /درباره غیاث الدین محمد کُجُجانی ،مشهور به شیخ خواجه
علی اشرف صادقی  /فهلویات دیوان غیاث الدین کُجُجی
رحمان مشتاق مهر /نقد تصحیح دیوان غیاث الدّین کُجُجی
مسعود راستی پور  /فواید واژگانی دیوان غیاث الدّین کُجُجی

پذیرایی ()10:20 -10:00
چهارشنبه )12:00 -10:20( 1395/08/12

خالصۀ االشعار و شعرای آذربایجان
مدیر جلسه :اصغر دادبه
اصغر دادبه  /خالصه االشعار و شاعران سدۀ دهم تبریز
رقیه بایرام حقیقی  /سیمای شاعران آذربایجان در خالصه االشعار و زبده االفکار تقی کاشی
توفیق هاشم پور سبحانی  /گویندگان تبریز و آذربایجان و نواحی آن در تذکرۀ خالصه االشعار
سعید شفیعیون  /گذری و نظری بر خالصةاالشعار(بخش تبریز) تقی کاشی و چاپش

نماز و ناهار ( 12:00تا )14:00

چهارشنبه )15:30 -14:00( 1395/08/12

بازتاب اوضاع اجتماعی در قرن های  8تا  10هجری
مدیرجلسه :باقر صدری نیا
عباس ماهیار  /معرفی عارفان و عالمان و صاحب منصبان از سادات کججان با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار آنان
میالد عظیمی  /بازتاب شعر فارسی در آذربایجان و اران در سفینة شمس حاجی
باقر صدری نیا  /ابهام زدایی از سوانح حیات کمال خجندی در تبریز
محمد طاهری خسروشاهی  /نکته هایی تازه دربارۀ مشایخ آذربایجان در سفینة تبریز

پذیرایی ()15:40 – 15:30
چهارشنبه )17:20 -15:40( 1395/08/12

شعر و ادب آذربایجان در قرون  8تا  10هجری
مدیرجلسه :محمود عابدی
بهروز ایمانی  /نظامالدین شامی و آثار ادبی او
مهدی رحیم پور  /چند شاعر کمتر شناخته شده در آذربایجان
ذوالفقار همتی  /تأمالت فلسفی در مثنوی جام جم اوحدی
محمود عابدی  /پیوستگی فرهنگی تبریز و شیراز (غزلی از همام در دیوان سعدی)

پذیرایی

