
 بین المللی  اربعین شیپنجمین همـا

 شدن مقاومت و تحوالت فراملی جهانی
       

 

 

 

 

 

  برنامه ارائه مقاالت همایش به صورت مجازي
 10-17 ساعت

10:00-12:30 
 مدیر نشست:  سعیده امینی

17:00-14:00 
 مدیر نشست: محمود مشفق

 حیدر منصوري، مرتضی شیرودي
جهان تشیع و تحلیل اسپریگنزي اربعین حسینی در بازه زمانی نیمه اول 

 10:15-10:00 1390دهه 

 روح اهللا اسماعیل پور  علی الماسی،حسین امیدي، میترا محمدي، 
مسیر تردد بررسی چالش هاي بهداشت محیطی و ایمنی مربوط به 

 1397مهران  زائرین اربعین در محور

 

14:00-14:15 

 آسیه مهدي پور، احمد مهدي پور
 10:30-10:15 بررسی نسبت گفتمان مقاومت و پیاده روي اربعین حسینی

 صفیه رمضانی
 14:30-14:15 بازتاب هاي بین المللی پیاده روي اربعین و آسیب شناسی آن

 طهماسبی رضا رکابیان؛ رشید طهماسبی؛ سمانه
سردار سلیمانی و ابو المهندس در محور مقاومت وتامین حراز نقش کلیدي ا

 امنیت پیاده روي اربعین
 

10:30-10:45 

 محمد رضا قائمی نیک
 14:30-14:45 مثابه یک نظریۀ هویتیروي اربعین بهپیاده

 15:00-14:45 صادقیان حسن 11:00-10:45 سعید زاهد زاهدانی

 

 المللی مجازيبین نشست
 1401شهریور  14

 زمان هاسخنرانان و عناوین سخنرانی

 (استاد دانشگاه کربال، عراق) محمد جمال حسین الطیف
 جایگاه مفاهیم اربعین در ادبیات معاصر عراق

11:00-11:15 

 (استاد دانشگاه بانوان الهور، پاکستان) فلیحه زهرا کاظمی سیده
 حماسه عاشورایی در شعر اردو

11:15-11:30 

 (استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو، هند) اشتیاق احمد
 در هندوستان ذکر زنان کربال در مراثی میر انیس

11:30-11:45 

 (استاد دانشگاه داکا، بنگالدش) محمد ابوالکالم سرکار
 نگالتاثیر عاشورا بر زبان و ادبیات ب

11:45-12:00 

 دکتراي مدیریت اسالمی، افغانستان) ( زاده هروي حسنعزیزاهللا
 گذاري عاشورا و اربعین بر ادبیات کالسیک افغانستانتاثیر

12:00-12:15 

 محمود جعفري (استاد دانشگاه در کابل)
 شناسی ادبیات عاشورایی در افغانستانآسیب

12:15-12:30 

 یار (استاد دانشگاه عالمه طباطبائی)تیشهماندانا 
 دیپلماسی اربعین؛ نمادي از صلح و دوستی در سیاست همسایگی

12:30-12:45 
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 شدن مقاومت و تحوالت فراملی جهانی
       

 
 براي نیازهاي هویتی جهان معاصراربعین بستري  نقش پیاده روي اربعین در جریان جهانی شدن

 محسن کردلو، امیر مرادي، زینب اسماعیلی
 بررسی نقش و جایگاه تربیتی و روانشناختی مراسم اربعین بر نوجوانان

 
11:00-11:15 

 دکتر فاطمه قربانی و زینب السادات حسینی
راهکارهاي انسجام و حفظ هویت اسالمی امت از طریق مراسمات 

 اربعین
15:00-15:15 

 ناصر باقري مقدم؛ حسن احمدي
در سال  نیاربع يروادهیدر پ نیاربع نیزائر شناسیسنخ تیوضعبررسی 

1398 11:15-11:30 

 عباس عالی زاده، مریم عالی زاده

توسعه مفهومی امر "یا  "تولد خدمات اجتماعی قدسی"اربعین؛ 
 "مقدس به خدمات اجتماعی

15:15-15:30 

 دادياهللازهره 
 هاي نوینها و پژوهشروي اربعین در رسانهبازتاب حضور زنان در پیاده

11:30-11:45 

 احمدزاده مصطفی سید

 ربعین، فناوري نرم، قدرت هوشمندا

 

15:30-15:45 

 کریم مهري
 12:00-11:45 ینیحس نیاز اربع  انهیکارکردگرا لیتحل

 سید محمد طباطبائی، محمد رضا رسولی
 16:00-15:45 ارتباطی رسانه اي راهپیمایی اربعینجنبه هاي 

 سمیه شالچی
 12:15-12:00 ابداع سنت ای، سنت "نیاربع" ن؛یاربع يریتفس يهامناقشه یبازخوان

 حوران اکبرزاده
 معناي زندگی و نگرش زیبائی شناسانه سفیر کربال

 

16:00-16:15 

 محمدمهدي حکیمیان، سید حسین  فاطمی
  روي اربعینپنهان موجود در سرمایه اجتماعیِ پیاده سازي قدرتهادینه

 زمانی محمدمهدي آقابابایی؛ سمیه 12:15-12:30
 ازنمایی هویت شیعی در دیوارنگاره هاي اربعین حسینی

16:15-16:30 

 و نهار فریضه نماز
 
14:00-12:30 

 فاطمه پورمسجدیان، هدي غفاري
ریزي اربعین بر پیبدیل /اثربخشی رخداد بینیاربعهویت معنوي 

 صلح جهانی
16:30-16:45 

الرضا غربی، بهروز روستاخیزموسی  
 هاي سبزوارورزي غربتگی و کنشاي بر سوژههاي در حاشیه: مطالعههاي هویتی گروهاربعین و سیاست

16:45-17:00 

meeting.atu.ac.ir/ch/arbaeen3 : نشانی اتاق مجازي 

 


