
 علی تقوی

 1358محل و تاریخ تولد: بابل، 

 

 سرپرست پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

 عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایراناستادیار و 

 

 :تحصیالت

 دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان    1394ـ 

 دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،      1382ـ 

 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی    1379ـ 

 

 :سوابق علمی و اجرایی

 الملل فرهنگستان هنرعمومی و بینمشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست، روابط ـ 

 معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنرـ 

 عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی عتفـ 

 رای شناسایی برگزیدگان هنری بنیاد ملی نخبگانعضو شو ـ 

 مدیرمسئول فصلنامۀ گلستان هنر ـ 

 (رئیس شورای علمی مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متنـ 

 دبیر فرهنگستان هنر ـ 

 مدیرکل پشتیبانی و منابع انسانی فرهنگستان هنرـ 

 ادبیات فارسیهای قرآن کریم در دبیر علمی نشست تخصصی جلوهـ 

 دبیر علمی نشست تخصصی ادبیات دورة غزنویـ 

 

 سوابق پژوهشی:

 :تألیف و تصحیح کتاب     

 .تهران: سوره مهر ،های مانا(از مجموعه شخصیت ) مشفق کاشانی    1400ـ 

 .تهران: سوره مهر ،های مانا(از مجموعه شخصیت )فیروزکوهی سیدکریم امیری    1400ـ 

 .تهران: سوره مهر، های مانا(نصراهلل مردانی )از مجموعه شخصیت     1400ـ 

 .تهران: سوره مهر ،های مانا(پور )از مجموعه شخصیت قیصر امین    1399ـ 

 .تصحیح و گزارش. تهران: پایا ،های امیر پازواریای از سرودهگوهر امیر، برگزیده    1399ـ 

 .تهران: پایا ،ادبیات داستانی ایرانرئالیسم در     1398ـ 

 .تهران: سوره مهر ،های مانا(سلمان هراتی )از مجموعه شخصیت     1395ـ 

 



 :مقاالت    

تهران:  ،نگاریمجموعه مقاالت همایش خمسه ،های خمسه نظامی«ها و نگارهتحلیل روایت معراج در سروده»     1400ـ 

 .مؤسسه متن

 .1، شدوفصلنامه تاریخ ادبیات ،های امیری فیروزکوهی«معنا در سرودهاقتباس صورت و »    1400ـ 

 .21، شفصلنامه گلستان هنر ،الدین ارموی در تاریخ وصاف«صفی»    1399ـ 

 .49، شانجمن مفاخر هنام هفصلنام ،های همزیستی اجتماعی در مرصاد العباد نجم رازی«جستاری در مؤلفه»    1399ـ 

  .22، ش12  س  ،فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری  ،های امیری فیروزکوهی«پایداری در سروده  هایجلوه»     1399ـ  

 .10ش ،های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسیها و گویشنامه زبانویژه ،فرهنگ واژگان تبری«»    1398ـ 

 .26درآمدی بر ساختار روایت در مثنوی مولوی«. سفیر هنر. ش»    1397ـ 

  ، مجموعه مقاالت نقش و نقشبند ،الدین نقشبند یزدی«جستاری در صور خیال و عواطف شعری دیوان غیاث»    1397ـ 

 .تهران: مؤسسه متن

تهران: انجمن  ،مجموعه مقاالت زندگی و احوال سیمین دانشور ،نقد و تحلیل رئالیسم در سووشون دانشور«»    1397ـ 

 .آثار و مفاخر فرهنگی

 .23ش ،سفیر هنر ،تأثیر شاهنامه بر تاریخ جهانگشای«»    1397ـ 

 .تهران: موسسه متن، سوگ سیاوشنقد و تحلیل داستان سیاوش«، »    1396ـ 

 ،نقد ادبی و بالغت   علمی پژوهشی  هپژوهشنام  ،نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران«»     )بهار و تابستان(1393ـ  

 .1، ش3 س

 .کتاب پنجم ،کتاب تخصصی علمی پژوهشی گنجینه ،واکاوی تعامل شاهنامه و هنر نقالی«»    1391ـ 

کتاب  ،کتاب تخصصی علمی پژوهشی گنجینه  ،تأملی بر نقش و جایگاه سماع و موسیقی در عرفان و تصوف«»     1390ـ  

 .چهارم

، 1 س، نامه ادب پارسیفصلنامه علمی پژوهشی کهن ،مه در برخی از هنرهای ایرانی«تأثیر و حضور شاهنا»    1390ـ    

 .2ش 

 .49ش  ،کتاب ماه ادبیات ،های متون ادبی«های ناتمام؛ نقد و نظری بر گزیدهمنظومه»    1390ـ 

 .37ش  ،کتاب ماه ادبیات ،نگاهی به تصاویر خیال در شاهنامه فردوسی«»    1389ـ 

 .44ش  ،کتاب ماه ادبیات، های جالل آل احمد«رئالیسم در ادبیات داستانی، با نقدی بر داستان»    1389ـ 

 .45ش  ،کتاب ماه ادبیات ،ای میخاییل باختین«نگاهی به کتاب تخیل مکالمه»    1389ـ 

تهران:  ،ب اصفهانمجموعه مقاالت ادبیات گردهمایی مکت ،شناختی شعر دورة صفوی«تأملی در مبانی زیبایی»    1387ـ 

 .انتشارات فرهنگستان هنر

 .6ش  ،آینه خیال هماهنام ،تصویرگری در شعر رودکی«»    1387ـ 

 .7ش  .کتاب ماه ادبیات ،منطق گفتگو در مثنوی معنوی«»    1386ـ 

وهش زبان و دوفصلنامه علمی پژوهشی پژ ، مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی«)بهار و تابستان(    1385ـ ـ 

 .6ش ، ادبیات فارسی



 .42ش  ،آینه خیال هماهنام، تأملی در سبک اصفهانی یا هندی«»    1385ـ 

 .43ش ، آینه خیاله ماهنام ،صفویه« هنقدی بر نثر فارسی در دور»    1385ـ 

 .ش  ،آینه خیال هماهنام ،جستاری در مفاهیم هنر در متون فارسی«»    1385ـ 


