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               اطالعات شخصی: - 1

  نام و نام خانوادگی: رضا روحانی 
  23/1/1347 تاریخ تولد:
  لنگرود محل تولّد:

  گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان  دانشیار 
  
  سوابق تحصیلی: -2

،  سال فراغت از تحصیل 1365رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  گیالن، کشور ایران، سال ورود  کارشناسی:
1369  

، سال فراغت از تحصیل 1369: رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، کشور ایران، سال ورود کارشناسی ارشد
1372  

  1377، سال فراغت از تحصیل 1372یران، سال ورود رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، کشور ا دکتري:
  

کتاب مکاشفات در شرح دو دفتر اول تصحیح (تصحیح کتاب مکاشفات رضويپایان نامه کارشناسی ارشد:  عنوان
                                         مثنوي)

       دکتر محمد رضا شفیعی کدکنیاستاد راهنما: 
    

  تأویل قرآن در مثنوي                                                                                     عنوان رساله دکتري: 
   دکتر محمد رضا شفیعی کدکنیاستاد راهنما: 

  
  سوابق آموزشی:  -3

  تا کنون  1373تدریس در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان از سال 
  

  سوابق اجرایی: -4  
  .1389و هم اکنون از سال  1380تا  1378مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه کاشان در سالهاي 

    
  عضویت در مجامع علمی: -5

  عضو انجمن استادان زبان فارسی 
    
  سوابق پژوهشی: - 6
    
   .تالیفات( کتب منتشره): 6- 1

  )1381سال  – انتشارات سروش- مکاشفات رضوي در شرح مثنوي ( مقدمه ، تصحیح و تعلیقات 
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  . مقاالت منتشر شده:2-6

  الف: مجالت علمی پژوهشی:
  ) 81زمستان  –قرآن و تاویل آن از دیدگاه ناصر خسرو ( مطالعات اسالمی  .1
  ) 84پاییز  –تاویل و انواع آن در مثنوي ( پژوهشهاي ادبی  .2
  ) 84زمستان  –آزادي و تصوف ( نشریه دانشکده ادبیات تبریز  .3
  )  84تابستان  –تقابل و تفاوت نسلها در آثار سعدي ( پژوهش زبان و ادب  .4
  ) 86 بهار و تابستان –غزل روایی و خاستگاه آن در شعر فارسی ( پژوهش زبان و ادب  .5
  )  86تابستان  –شاعري موالنا در غزلیات شمس ( گوهر گویا  هاي انگیزه .6
  )86بهار و تابستان  -(مطالعات عرفانیيمثنو در متوني معنو ریتفس و لیتأوي ها زهیانگ و عوامل .7
  )87بهار و تابستان  -هاي اتحاد انبیا در مثنوي(مطالعات عرفانیها و انگیزهزمینه .8
  )89 پاییز-مشکل پیوسته نویسی و امتیاز جدانویسی در امالي ترکیبات فارسی(گوهر گویا .9
  )1390 -عرفانیتأملی تازه در عوامل تأخیر مثنوي در دفتر دوم(مطالعات  .10
)1390 پاییز-پژوهشهاي زبان فارسی، سال چهل و هفتمانواع و مراتب نور در مثنوي(   .11
)1390بهار و تابستان  -13ش  -تبیینی تازه از اسباب و عوامل تاخیر مثنوي در دفتر دوم، (مطالعات عرفانی .12
 -ادبی، مشترك با بتول فالحانواع آداب و رسوم  در دیوان شمس و تحلیل انگیزه هاي آن،  (پژوهشهاي  .13

)92بهار و تابستان پاییز -=41شماره 
  )1393بهار -43از قیصر امین پور (پژوهشهاي ادبی، شماره » کوچه هاي خراسان«تحلیل ساختاري غزل  .14

  
  ب: سایر مجالت علمی تخصصی داخلی : 

بهار و تابستان  ،ات ادبیقتحقی ( مطالعات وگرید متون و مخاطب سنده،ینو با متن ارتباطآراء موالنا در باره  .1
1384(  

  ) 84تابستان -1 مولوي و آزادي ( مطالعات عرفانی .2
  )1379تابستان  -(هنر دینیيمعنوي مثنو در قرآن .3
  ) 79 پاییز -1تمثیل و مقایسه مرگ و خواب در مثنوي ( مجله دانشکده ادبیات کاشان .4
  )1387-بزرگداشت مولويویژه نامه - دیدگاه موالنا درباره شعر(فصلنامه فرهنگ .5
) 84بهار  –1معرفی سپهر کاشانی و ویژگی هاي شعري او ( کاشان شناخت  .6
)1377 -9 سخن آباد موالنا(ایران شناخت .7
  )1376-5معرفی مثنوي از زبان موالنا(ایران شناخت .8
  )1375-1374 –30فصلنامه هنر -نقد فرمالیستی بیتی از حافظار و چند گفتار ( دیک دی .9
  )  1381آبان –ادبیات و فلسفه  - نقد و معرفی کتاب هانسبرگرلعل بدخشان(ناصر خسرو  .10
)1381پاییز و زمستان -21 (ایران شناخترو س رخ اص ن  وان دی  ازه ت  رح و ش  ح ی ح ص ت  ه ب  ادي ق ت ان  ی اه گ ن .11
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  )1376 -آیینه پژوهش -چاپ اول-نقد و بررسی دیوان حافظ دکتر راستگورقم خیر و قبول در شعر حافظ ( .12
  )  1381تابستان  - نامه پارسی -معرفی و بررسی کتاب استاد سمیعیالگویی در ویرایش و نگارش ( .13
  )1378-13ایران شناخت - معرفی و بررسی کتاب دکتر زرین کوبنی نامه (  از .14
شهریور -لسفه( ادبیات فاز بهاالدین خرمشاهی) - (نقد کتاب قرآن و مثنويبراي همیشه اما نه کاري ارجمند .15

1383   (

)1388بهار و تابستان  - (ایران نامهب براي مثنويمکاشفات رضوي: شرحی مختصر و مناس .16
)1388دشواریهاي پژوهش در رباعیات فارسی ( مجله کاشان شناخت،  .17
  )93نقد و معرفی دیوان حافظ به کوشش سید محمد راستگو، (کتاب ماه ادبیات، اردیبهشت  .18

  
    

  شده در مجامع علمی:مقاالت ارائه  -7
  همایشهاي داخلی:

دانشگاه تربیت  -قصه ایمان و نسبت هاي آن با کفر از دیدگاه مولوي ( همایش پژوهشهاي زبان فارسی  .1
  ) چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش - 1380-مدرس

دانشگاه  –معرفی و بررسی شیوه علمی استاد فروزانفر در شرح مثنوي ( همایش بزرگداشت استاد فروزانفر  .2
  )»سخن آشنا«چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش در مجموعه  -1383-مشهد

چاپ شده  -1387دانشگاه گیالن -دستور خط فارسی در بوته نقد(همایش بزرگداشت استاد احمد سمیعی .3
  )در مجموعه مقاالت همایش

گداشت باباافضل، دانشگاه (کنگره بزر -دشواریهاي پژوهش در رباعیات فارسی با تأکید بر رباعیات باباافضل .4
  )1388چاپ شده در مجله کاشان شناخت، -1389کاشان 

  )1389(کنگره بزرگداشت باباافضل، دانشگاه کاشان  -حسب حال و زندگی بابا افضل از زبان خود .5
)1389(کنگره بزرگداشت باباافضل، دانشگاه کاشان  -مضمون انسان خدایی و انسان جهانی در آثار باباافضل .6
جشنواره فرهنگ رضوي و جلوه هاي آن در ساختاري غزل کوچه هاي خراسان از قیصر امین پور( تحلیل .7

)1390، پاییز زبان و ادبیات فارسی از قرن دهم تا عصر حاضر
هجو و هزل و طنز.. در شعر حزین، همایش ملی ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازي کرمانشاه، ( مشترك با آسیه  .8

)1390مقضی، اردیبهشت 
  )1390، دانشگاه کاشان، (پاییز علوم انسانیآفات و غایات علوم از دیدگاه مولوي، همایش  .9

  
  عناوین دروس تدریس شده: -8

  کاشان دانشگاه:
  یالف:کارشناس
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مثنوي معنوي ، غزلیات شمس ، قصاید و غزلیات سعدي ، سبک شناسی شعر و نثر ، کشف االسرار ، سیاست نامه و 
   .، فارسی عمومیدیث در ادب فارسی ، تاریخ ادبیاتادبی ، آیین نگارش ، تاثیر قرآن و حقابوس نامه ، انواع 

    
   ب: کارشناسی ارشد:

  و سنائی ناصر خسرو
  مثنوي معنوي 

  عرفان در ادب فارسی
  

  ج. دکتري:
  تحقیق در متون عرفانی حکمی

    
  هاي دفاع شده: ها و رساله استاد راهنماي پایان نامه -9

  هاي کارشناسی ارشد: راهنمایی پایان نامهالف:  
  
  

  سال دفاعیه        نام دانشجو                    عنوان پایان نامه                        
  1382            فرا روان شناسی روح در مثنوي     حسین مداحی  - 1
  1384تصحیح و سبک شناسی قیصر نامه                        هاجر رسولی  -2
  1383          تصحیح و تعلیقات دیوان سپهر کاشانی   عبدالرزاق امیري  -3
  1385            آداب و رسوم در دیوان شمس     بتول فالح -4
  1386   نقد اجتماعی در شعر فارسی تا قرن ششم            محمود ثالثی  -5
  1385            خاستگاه و ساختار غزل روایی   احمد رضا منصوري - 6
  1384              ویل در آثار سنایی تا  زادهزامحسن میر -7
  1384          تحلیل و بررسی شعر زهد در ادب فارسی     مینا عکاف  -8
  1387   سیماي عشق در شعر شاعران برجسته نیمایی    رسول حبیبی  -9

  1388    بررسی سبک شناختی شعر فریدون مشیري     مصطفی رحیمی -10
  1389             يمثنو در خدا يمایس  آسیه مهدوي منش -11
   1389        تصحیح خداوند نامه صباي کاشانی    علیرضا اشرفی -12
  1390                          مناجات در آثار سنایی و عطار  مریم جعفري -13
1390 جنبه هاي اخالقی و تربیتی شعر دوره ي مشروطهتوصیف و تحلیل   محمدعلی نظامزاده -14

1391اول) تصحیح و تعلیق مثنوي زینۀ الطب (نیمۀ     مریم محبوبی -15

16-  1391تصحیح دیوان میرزا عظیما اکسیر (بخش دوم)    زهرا موجودي

1391تصحیح غزلیات وحید قزوینی (بخش دوم)     افسانه نادي  -17
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1392تصحیح غزلیات هدایت(نیمه نخست)     سمیرا قاسمی  -18

1392بررسی و تحلیل صور خیال در شعر عاشورایی معاصر     نفیسه تقربیان  -19

1392سی خاستگاه، ویژگیها، دگرگونیها، و نمایندگان دوبیتی در شعر فارسی برر    نفیسه نفیسی -20

1393بررسی و تحلیل تفاوتها و تضادهاي شمس و مولوي، شهریور      کبري صدیقی -21

  
به عالوه مشاوره ها و داوري پایان نامه و رساله هاي در دانشگاههاي مختلف -

  
  جوائز و تشویق ها: -10
   1384در حوزه ادبیات در سال  (نقد کتاب قران و مثنوي)کتاب برتر همایش نقدبرگزیده در دومین - 

  .1390 کرمانشاه-در همایش رضوي (تحلیل ساختاري غزل کوچه هاي خراسان از قیصر امین پور )مقاله برگزیده  -
  1391سال در ژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی  پ -
  

  
  جالت علمی:معضویت در تحریریه  -11

 دانشگاه کاشان.» مطالعات عرفانی« پژوهشی-علمی مجله هیئت تحریریهعضو  -
  

  :مجالت علمیمقاالت و  و ویرایش داوري -12
پژوهشهاي عرفانی، پژوهش زبان و ادب جهاد دانشگاهی، علمی پژوهشیِ مجالت  برايداوري برخی مقاالت  -

ادب پژوهی، گوهر گویا، پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، فنون ادبی، ادیان و عرفان، مجله 
ادب دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت معلم، مجله داشکده ادبیات دانشگاه سمنان، نقد ادبی، زبان و ادب، 

  مطالعات عرفانی، کاشان شناخت. تهران، فارسی دانشگاه 
شماره)  15مطالعات عرفانی(مجله علمی پژهشی علمی  ویراستار -

.شماره) 9(حدیث پژوهیویراستار ادبی مجله علمی پژوهشی  -


