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  کارنامه گزیده
  يعلیرضا فوالددکتر 

  
  تحصیالت:

  .1367 -1363: خوارزمیدانشگاه  :کارشناسی زبان و ادبیات فارسی -1
 .1371 - 1368دانشگاه شیراز:  :کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی -2

 .1380 - 1374دانشگاه تهران:  :یتخصصی زبان و ادبیات فارس يدکترا -3

  
  ها: نامه پایان
استاد راهنما: دکتر  –ارشد  ینامه کارشناس :  پایانيمولو يیت (ع) در مثنوب حکمت اهل -1

  .يمحمدیوسف نیر
 .یکدکن یاستاد راهنما: دکتر محمدرضا شفیع  –نامه دکترا  زبان عرفان تا قرن هفتم: پایان -2

  
  مقاالت:

 
  .1372، آذر 48: ادبستان، شماره يمولو يحدوث و قدم قرآن در مثنو -1
 .1375و بهار  1374، زمستان 30مشهور ادبیات: فصلنامه هنر، شماره مروري بر تعاریف  -2

 .1376، بهار 109-108: دانشگاه انقالب، شماره يدر شعر سهراب سپهر يعدآمیزب -3

 .1378، پاییز 1،  شماره یانداز زبان: هنر دین ادبیات از چشم -4

 .1378، زمستان 2، شماره یینها: هنر د یزبان و ادبیات، یگانگ -5

 .1379، بهار 3، شماره یها: هنر دین یادبیات، بیگانگزبان و  -6

 .1379، پاییز 5، شماره ی): هنر دین2ها ( ی، بیگانگزبان و ادبیات -7

، پاییز 1دانشگاه کاشان، شماره  یدانشکده ادبیات و علوم انسان شیمجله پژوه»: بیان«گاهی تازه به ن -8
1379. 



٢ 
 

-35دانشگاه تربیت معلم تهران، شماره  یلوم انسانجله دانشکده ادبیات و عتجربه، م هعرفان به مثاب -9
 )یپژوهش – ی(علم.1381زمستان  -1380، زمستان 39

ی آی نخستین گردهم يها ها: مجموعه مقاله یها و بیگانگ یعرفان و ادبیات، یگانگ -10
مرکز تحقیقات زبان و ، به کوشش دکتر محمد دانشگر، تهران، یت فارسزبان و ادبیا يها پژوهش
 .1381دانشگاه تربیت مدرس،  یفارسادبیات 

، پاییز و 2، شماره یادب يها یک بیت دشوار از دیوان حافظ: پژوهش يتحلیل ساختار -11
 )یهشوپژ – ی(علم.1382زمستان 

، بهار و تابستان 2، شماره یفارسی: پژوهش زبان و ادبیات فارسآغاز شعر عرفانی  -12
 )یپژوهش – ی(علم.1383

، پاییز و 3، شماره یعرفان: پژوهش زبان و ادبیات فارس شناسی جدید درآمدي به معرفت -13
 )یپژوهش – ی(علم.1383زمستان 

شهادت مؤلف (نقد نظریه مرگ مؤلف روالن بارت): سریر سخن (مجموعه مقاالت دومین  -14
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات ، تهران، ي)، به کوشش دکتر حسن ذوالفقاریادب يها همایش پژوهش

 .1384یت مدرس، دانشگاه ترب یفارس

و  1383، اسفند 90و  89: ادبیات و فلسفه، شماره يعروض ساختگرا و اختیارات شاعر -15
 .1384فروردین 

 .1384، آذر و دي 99و  98عروض ساختگرا و تقطیع شعر: ادبیات و فلسفه، شماره  -16

، 19عالم مثال و ادبیات: فرهنگ (مجله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سال  -17
 .1358، بهار و تابستان 58 و 57، شماره پیاپی 2و1شماره 

و  (پژوهشگاه علوم انسانییحافظ: پژوهش زبان و ادبیات فارس در شعر يقول هنر نقل -18
 )یپژوهش -یعلم.(1386)، شماره هشتم، بهار و تابستان یجهاد دانشگاه یمطالعات اجتماع

نقد ادبی ایران)، شماره (انجمن  دبینقد گرانیگاهی؛ روشی براي نقد فرمالیستی شعر: نقد ا -19
 پژوهشی) -علمی.(1387 پاییزسوم، 

، 66گریز از روزمرگی در شعر؛ نگاهی گذرا به فلسفه تاریخ و تحول ادبی: شعر، شمار  -20
 .1388تابستان 

از محمدعلی مجاهدي » بغل غزل یک«شعر  جنگ غزلهاي شاپرك؛ نگاهی به مجموعه -21
 .1389ه هفتم، پاییز دوم، شمار (پروانه): سیمرغ، سال
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عیار نقد (مجموعه مقاالتی در حوزه مبانی نظري نقد به قلم   مدرن، نقد در موقعیت پست -22
 1389ایران،  جمعی از نویسندگان)، به کوشش علی اوجبی، خانه کتاب

پیامهاي جهانی عطار براي مشکالت فکري انسان معاصر: پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال  -23
  )پژوهشی -(علمی 1390، پاییز سوم، شماره یازدهم

زدهم هجري، ؤذن خراسانی، عارف و شاعر قرن یابررسی و تحلیل شخصیت و اندیشه م -24
  پژوهشی) - . (علمی1392پژوهش زبان و ادبیات فارسی، دوره جدید، شماره بیست و هفتم، بهار 

ه بیست و هاي بالغی آن، نقد ادبی، سال هفتم، شمار النظیر و جنبه نگاهی تازه به مراعات -25
  پژوهشی) - . (علمی1393پنجم، بهار 

. 1393نوع ادبی قضیه: فرهنگ و ادبیات عامه، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  -26
  پژوهشی) - (علمی

. 1393نامه ادب پارسی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان  : کهنتزریق در عصر صفويسبک  -27
  پژوهشی) -(علمی

ادي: قافله شوق (ارجنامه دکتر محمدعلی موحد)، القضات همدانی و دخترك بغد عین -28
1393.  

عطار و بحرانهاي معاصر: مجموعه مقاالت همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی،  -29
1393. 

تصحیح انتقادي و تحلیل ساختاري یک بیت عرفانی از دیوان حافظ: مطالعات عرفانی،  -30
 پژوهشی) - . (علمی1394، پاییز و زمستان 22شماره 

  
  ها: تابک

  .1376باید سالم کرد به گسترده زیستن (مجموعه شعر): قم، همسایه،  -1
 . 1382مبانی عروض فارسی: قم، فراگفت،  -2

 .1386طنز در زبان عرفان: قم، فراگفت،  -3

 )1389) (چاپ سوم: سخن، 1388(چاپ دوم: فراگفت،  .1387زبان عرفان: قم، فراگفت،  -4

 .1389پژوهی دانشگاه کاشان،  انی: کاشان، مرکز کاشنترنم معنی؛ گزیده رباعیات باباافضل کاش -5

 .1389کاروند نگارش فارسی: قم، هاجر،  -6
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پژوهی و کتابخانه آیۀاهللا العظمی  تذکره شعراي معاصرین داراالیمان قم (تصحیح): قم، بنیاد قم -7
 .1383مرعشی نجفی، 

 .1384، گل سرخ (مجموعه شعر): تهران، آفرینه فوالد و -8

 .1384گانی و مسائل آن: اصفهان: گفتمان اندیشه معاصر،  بوطیقاي سه -9

 .1384گانی): اصفهان، گفتمان اندیشه معاصر،  مجموعه سهزیر چترم باران ( -10

 .1384گانی): اصفهان، گفتمان اندیشه معاصر،  سه صداي تازه (گلچین -11

  
  :کشوري یپژوهش يها مقام

  .1381 -کشورسال  یب مقام شایسته تشویق پژوهش فرهنگکس -1
 .1381 -پژوهان کشور  کسب مقام شایان تشویق دین -2

 .1383 –ر نامه دانشجویی سال کشو کسب مقام برگزیده هشتمین دوره پایان -3

 .1388بهار  –کسب مقام شایسته تشویق چهارمین دوره کتاب فصل  -4

 .1388 –کسب مقام برگزیده دومین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد  -5

 .1388 –بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمی  کسب مقام برگزیده -6
 

  هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهی: مقام
 .1386و  1383  –دانشگاه کاشان  یکسب مقام پژوهشگر نمونه دانشکده علوم انسان -1

و  1391و  1389و  1387 -مقام استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان کسب -2
1393. 

 
  :ها نامه پایان اییراهنم
 1382نظریه ادبی مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو، دانشجو: عباس جباري مقدم، تیر  .1

 .1382نویسی عرفانی، دانشجو: لیال باقري، مهر  سیري در اصطالحنامه .2

 .1383سبکشناسی نثر داستانی معاصر، دانشجو: مهتاب استادي، دي  .3

 .1384مریم ایروانی، فروردین تصحیح و تعلیقات غزلیات ملک قمی، دانشجو:  .4

 .1385سمبولیسم نور از ایران باستان تا حکت االشراق سهروردي، دانشجو: سارا مؤذن، فروردین  .5

 .1376فرهنگ خوشه هاي خیال در غزلیات بیدل، دانشجو: محمود نیکبخت نصرآبادي، اردیبهشت  .6
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ي، شفیعی کدکنی)، ئانشجو: مهدي کاري بر شاملو، اخوان، سپهر باستانگرایی در شعر امروز (با ویژه .7
 .1386سلطانی، اسفند 

 .1387حسنی آرانی، بهمن  بررسی شعر سیاسی معاصر (از نیما تا انقالب)، دانشجو: حامد ارباب .8

پارادوکس در شعر معاصر فارسی (بر پایه اشعار شاعران برجسته معاصر)، دانشجو: فاطمه  .9
 .1388محمودیان، تیر 

 .1388حمید مصدق، دانشجو: نداالسادات مصطفوي، بهمن بررسی ساختار زبان شعر  .10

اجتماعی ادبیات نمایشی معاصر ایران با تکیه بر آثار غالمحسین ساعدي،  -سیاسی هايرویکرد .11
 .1388دانشجو: سپیده موسوي گورابی، بهمن 

 .1388، دانشجو: مرتضی خنکال، بهمن 2قسمت  - تصحیح و تعلیقات خداوندنامه صباي کاشانی .12

، دانشجو: احمد اي در باب تاریخچه انجمنهاي ادبی از قرن چهارم تا پایان عصر صفوي همطالع .13
 .1388دري سمیرمی، بهمن نا

 .1390وان مؤذن خراسانی، دانشجو: تکتم بهرامی، خرداد تصحیح و تعلیقات دی .14

 .1390دیوان رفیق اصفهانی، دانشجو: فرزانه صمدانی، مهر  اتتصحیح و تعلیق .15

صنایع بدیعی در اشعار چهار شاعر معاصر (یداهللا رؤیایی، رضا براهنی، محمد بررسی انتقادي  .16
 .1390حقوقی، محمدرضا شفیعی کدکنی)، دانشجو: نجمه السادات هاشمی، دي 

بررسی تطبیقی مضامین حکمی در شعر ابوالعالء معري با ناصرخسر قبادیانی، دانشجو: سیده فاطمه  .17
 .1390دریاباري، بهمن 

 .1391هفشجانی، تیر  پور عالیآسیه دیوان طرزي افشار، دانشجو:   تصحیح و تعلق .18

 .1391طنز در آثار سنائی، دانشجو: زهرا نعمتی، شهریور  .19

 .1391بررسی نقدهاي شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهري، دانشجو: نفیسه نصیري، دي  .20

 .1391مقدمه، تصحیح و تعلیقات فارغنامه، دانشجو: زهرا بلندي آرانی، اسفند  .21

 .1392نمادهاي کهن الگویی در مثنوي معنوي، دانشجو: عاطفه میرقادري، مهر  .22

هاي رمان پست مدرن در آثار رضا امیرخانی و شهرنوش پارسی پور، دانشجو: سمانه  بررسی مؤلفه .23
 .1392پورغالمی، مهر 

 .1392شناسی غزل معاصر بعد از انقالب، دانشجو: سعیده عربزاده، مهر  جریان .24

 .1392شعر کوتاه فارسی، دانشجو: الهام نیکبخت نصرآبادي، آذر  شناسی گونه .25

 .1392بدیعیه در شعر فارسی، دانشجو: فروزان طویلی، بهمن  .26
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آبادي،  هاي عرفانی تا قرن نهم، دانشجو: فریبا معینی نجف بررسی ساختار و محتواي سرگذشتنامه .27
 .1393شهریور 

 .1393شجو: سپیده دش، مهر شناسی فرهنگهاي فارسی معاصر، دانشجو: دان روش .28

بررسی تطبیقی اندیشه هاي مولوي در مثنوي و مضامین فلسفه کی یر کگارد، دانشجو: راضیه  .29
 .1393اسفند خسروي سرشکی، 

بیدار، شهریور  بندي پیرس، دانشجو: زینب شب شناسی داستانهاي هوشنگ گلشیري بر پایه دسته نشانه .30
1394. 

  
  هاي اجرایی: فعالیت
  .1375تا  1373دانشگاه کاشان از  يکتابخانه مرکز یمدیر داخل -1
 .1382تا  1380دانشگاه کاشان از  یمدیر گروه زبان و ادبیات فارس -2

 .1393تا  1391و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان از مدیر گروه زبان  -3

  
  دیگر: هاي فعالیت یبرخ

و  یاه علوم انسانعصر جدید در پژوهشگادبیات  ییاب ریشه یطرح تحقیقات يهمکاري در اجرا -3
 .1378 – 1376 يها در سال یجهاد دانشگاه یمطالعات اجتماع

به عنوان نخستین روزنامه استانی » قم امروز«نامه و روزنامه  نامه و هفته امتیاز ماهنامه و دوهفته صاحب -4
 .1381تا  1376قم پس از پیروزي انقالب اسالمی، از سال 

 تا کنون. 1384 سال دانشگاه کاشان از یمطالعات عرفان یپژوهش - یعضو هیأت تحریریه مجله علم -5

عضو گروه زبان و ادبیات فارسی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی  -6
 .1391تا  1389و مطالعات فرهنگی از 

 نامه. پایان 50مشاوره بیش از  -7

 پژوهشی -  مجله علمی 20 بیش از داوري مقاالت براي -8
 
 

  1395رسانی: مرداد تاریخ به روز


