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 محمد راغب  و اجرایی پژوهشی  ، آموزشیکارنامۀ 
 

 

 مشخصات

 فردی 

 ملیت: ایرانی     نام خانوادگی: محمد راغبو    نام

 19/2/1361تاریخ تولد:                               متولد: مشهد

 m_ragheb@sbu.ac.ir آدرس اینترنتی: 

 

 تحصیالت

 دانشگاه تهران ،(1379 -1382)  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی •

درآمدی بر   ۀترجم»نامه:  پایان)  دانشگاه تهران  ،(1380  -1386)  نمایش )گرایش ادبیات نمایشی(کارشناسی   •

 خوانی« از بهررام بیارایینوین شاهنامه« و »سیاوش  ۀ»دیباچ  ۀنامتحلیل ساختاری روایتها و تحلیل دو فیلم

 (سعید اسدیدکتر راهنمایی دکتر بهروز محمودی بختیاری و  هب «»طاهر«  ۀنمایشنام  به همراه نگارش

نامه: »کلیلره و دمنره از من رر پایان)  دانشگاه تهران  ،(1383  -1385)  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی ارشد •

 (شناسدکتر علی محمد حق  مشاورۀ روایت شناسی« به راهنمایی و دکتر روح اهلل هادی و

نامره: »پووهشری در پایان)  دانشرگاه تهرران  ،(1385  -1388)زبان و ادبیات فارسری    PhDدکتری تخصصی   •

دکتر علی محمرد   ۀشناسی« به راهنمایی دکتر علی محمد موذنی و مشاورتاریخ بیهقی بر بنیان دانش روایت

 (شناس و دکتر منوچهر اکبریحق

 افتخارات 

 

 

  (1378) آموزیمدال نقره دوازدهمین المپیاد ادبی دانش •

  (1383)ی جویهمین المپیاد ادبی دانشن ۀمدال نقر •

گرروه علروم اننرانی و شناسی« در نامه کارشناسی ارشد با عنوان »کلیله و دمنه از من ر روایتتقدیر از پایان •

 (1385)نامه سال دانشجویی یازدهمین دوره پایاناجتماعی  

 

سوابق  

  اجرایی

 

 

 

 

 

 

 تاکنون( -1399اندازی مرکز پووهشی شهید رواقی در دانشگاه شهیدبهشتی )از منئول راه •

 -1398بهشرتی ))آزفرا( دانشرگاه شرهید  زبانران  به غیرر فارسریالمللی آموزش زبان فارسی  رئیس مرکز بین •

 تاکنون(

 (1399 -1397آموزی )رئیس کمیتۀ علمی المپیاد ادبی دانش •

 (1397-1396اسلواکی( ) -استاد اعزامی زبان فارسی به دانشگاه کامنیوس )براتینالوا •

 (1394-1393مدیر داخلی مجلۀ علمی پووهشی تاریخ ادبیات ) •

 نون(تاک  -1390دانشگاه شهید بهشتی )آزمایشی   -رسمیاستادیار   •

فرهنگنرتان   ،قرارهگزینش مداخل دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه  و منئول  وقتپووهشگر و مؤلف پاره •

 (1394  -1385زبان و ادبیات فارسی )

 

 

 

 کتابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 تألیف:

 ایررانتراریخ جرام   «،  ش(  1320)  رضراخان  حکومرتتا پایان  ش(    1285)مشروطه    آغازاز    فارسی»ادبیات   •

کتراب سرال برنردۀ جرایزۀ  )  .1394  تهرران:  المعارف برزر  اسرالمی،انتشارات دایره  ،16ج  )فصلی از کتاب(،

1394) 

، به همراه سید مهدی طباطبایی، دانشگاه شهید بهشرتی و آشنایی با ادبیات فارسی )ویوۀ غیر فارسی زبانان( •

 .1394بنیاد سعدی، تهران: 

 . 1394، انتشارات پووهشکده تاریخ اسالم، تهران: خ بیهقیتاری  ۀنگارانشناسی تاریخروایت •

 .1399، انتشارات فاطمی، تهران: مدخل داستان معاصر •

 چاپ(. زیرروسی(، روسیه: )  -)دو زبانۀ فارسیداستان فارسی برای غیر فارسی زبانان   •

 ترجمه:

محمد راغرب، انتشرارات فرهنرب صربا )رخردادنو(،  ۀروالن بارت، ترجم ،درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها •

-منب  درس اصول و مبانی روایت)  .1392تهران:    انتشارات رخدادنو،  چاپ دوم، ویراست اول،  /.1387تهران:  

سراختارگرایی و   درس  ،روایری  ادبیرات  گررایشدر  سی  راۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فشناسی برای دور
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 کتابها

 

-، مبرانی قصرهکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ن ریه و نقد ادبریپناساختارگرایی برای دورۀ  

 (نوینی برای دورۀ کارشناسی ارشد ادبیات معاصر

، روالن بارت، ترجمۀ محمد راغب، انتشرارات ققنروس درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها و کشتی با فرشته •

(1400) 

ن، ایراان و مراری لرو ریر(، ویررایش دیویرد هرمران، من ررد  1)مجموعه مقاالت، جلد  شناسیدانشنامه روایت •

)منبر  درس الگوهرای   .1391محمد راغب و دیگرران، انتشرارات علرم، تهرران:    ۀو ترجم  یشویراگردآوری،  

 رادیو و تلویزیون(  -روایت در رادیو و تلویزیون برای دورۀ دکتری تخصصی مطالعات رسانه

ن، ایراان و مراری لرو ریر(، ویرایش دیوید هرمان، من ررد 2)مجموعه مقاالت، جلد  روایتهای  ن ریهدانشنامه   •

 .1396انتشارات نیلوفر، محمد راغب و دیگران، و ترجمۀ   یشویراگردآوری، 

 .1393، بصیرتانتشارات  ،محمد راغب ۀترجم  ، شارل پال، ویرایش برنارد لوئیس،ادبیات در جهان اسالم •

)چراپ دو  1397نشرر ققنروس، تهرران،  ،محمد راغب ۀترجم مان رد یان،، یۀ روایتن ر  مبانیشناسی:  روایت •

1398.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالت انگلیسی:

• “Ibrahim Adham’s Repentance from a Narratological Perspective”, Scientific 
Research Journal of Literature and Humanities, University of Tehran, Vol. 57, No. 
179, Autumn 2007. 

• “Maulana Studies in India and Europe”, Indo-Iranica, Kolkata, Vol. 61, No. 1 & 2, 
March & June 2008. 
 

 :شده از انگلیسی ترجمهمقاالت 

 1388، زمنتان 82نامه هنر، شماره  شناسی ساختارگرا«، دیوید هرمن، فصل»روایت ۀترجم •

 1392(، اردیبهشت 187)پیاپی   73شماره »بالغت/ اخالق«، جیمز فیالن، کتاب ماه ادبیات،   ترجمۀ •

 

 مقاالت علمی پژوهشی:

 مختصررری دربررارۀ اصررطالح روایررت/ حکایررتنگرراهی برره ترجمررۀ زمرران و حکایررت پررل ریکررور و  » •

(récit/narrative)،»  شرماره  - 9، شرماره  21دوره  ،  هرای علروم اننرانیپووهشنامۀ انتقادی متون و برنامه

 .1400 آذر ،97  یاپ یپ 

 .1399پاییز و زمنتان ،  «، مجلۀ تاریخ ادبیاتکهنه و نو کاریو پ   وندیدر پ  یشمس و طغرا، سازگار» •

، بره همرراه 1398،  9ادبیات پارسی معاصرر، دورۀ  دار«،  رمان فارسی از بطن قهرمان منئله»زایش نخنتین   •

 علی راغب.

پووهشرنامۀ   ،«(شناسریداستان سرنتی فارسری در دام فرانتزی روایرت)  انگیزنگاهی انتقادی به کلک خیال» •

 . 1398، خرداد 3، شمارۀ 19دوره   های علوم اننانی،انتقادی متون و برنامه

، بره همرراه 1396،  7«، ادبیات پارسی معاصرر، دورۀ  پنامدرن در داستان کوتاه فارسی دهۀ هشتاد  وضعیت» •

 نقیان جوزدانینگین علی

 به همراه مهدی فیای ،1395، زمنتان 67یی«، تئاتر، شمارۀ بازنما ۀو منأل هیمثال تعز» •

هرای علروم و برنامره  پووهشرنامۀ انتقرادی مترونسکوت )در ادبیات معاصر فارسی(«،  »نقد کارکرد گ تمانی   •

 1395، آذر و دی 42، شماره  16  دوره،  اننانی

مجلره تراریخ اسرالم )پووهشرکده «،  موجود  تاریخ بیهقینقش شکافهای زمانی در اعتبار راوی در نیمۀ اول  » •

 1394زمنتان  ،27شمارۀ   تاریخ اسالم(،

«، مجلره نامره تراریخ بیهقرینگراری و مقاینرۀ آن برا شریوۀ  رویکردهای روایی ضیاءالدین برنری در تراریخ» •

  1393 نامۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره، شماره سوم، پاییز و زمنتانویوه  فرهنگنتان،

ۀ سرابق «، ادب فارسری، مجلرشناسری بالغریتحلیل داستان کوتاه »درخت« اثر گلی ترقی از دیدگاه روایت» •

http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/issue_441_491_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+16%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+42%D8%8C+%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D9%88+%D8%AF%DB%8C+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-229.html
http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/issue_441_491_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+16%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+42%D8%8C+%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D9%88+%D8%AF%DB%8C+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-229.html
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 مقاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1393، بهار و تابنتان 1، شماره  4سال  دانشگاه تهران،  اننانیو علوم ادبیات دانشکدۀ  

نامرۀ ویروه  «، مجله نامه فرهنگنتان،های ایرانی و هندیدر قصهداستانی  فرعی  گنترش پیرنب در خطوط  » •

  1393  ، شماره دوم، بهار و تابنتانزبان و ادبیات فارسی در شبه قاره

 و علروم اننرانیادبیرات ۀ سابق دانشکدۀ ادب فارسی، مجلهای گنترش پیرنب در مقامات حمیدی«،  »شیوه •

 1391 زمنتان  -پاییز، 2ۀ  شمار ،2دورۀ   دانشگاه تهران،

ۀ سرابق دانشرکدۀ ، ادب فارسی، مجلی دستوری«»تأثیر تاریخ بیهقی بر معصوم پنجم، بررسی برخی ویوگیها •

  1388تابنتان    -، بهار1دانشگاه تهران، شماره   و علوم اننانیادبیات 

»بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در »داستان مرد در چاه««، مجله گوهر گویا )دانشکده ادبیرات دانشرگاه  •

 1387، بهار  4اص هان(، شماره 

 1385، پاییز  179شناسی«، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره از من ر روایت  توبه ابراهیم ادهم» •

 

 ای:مقاالت دانشنامه

 المعارف بزر  اسالمی )دبا(، تأیید چاپعلوی«، دایره»زینبی  •

 1391تهران »عبدالرحیم خانخانان«، دانشنامه زبان و ادب فارسی،   •

 1395  دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره، »سنی و پنون«، •

 1395  فارسی در شبه قاره، دانشنامه زبان و ادب »سوهنی و مهینوال«، •

 1392تهران »حبیب الرحمن، حکیم«، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره،   •

 1392تهران »حیاتی گیالنی«، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره،   •

 1387»بحر االنناب«، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره، تهران  •

 1387در شبه قاره، تهران »پوشاک ایرانی در شبه قاره«، دانشنامه زبان و ادب فارسی   •

 1387»تحقیق ماللهند«، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره، تهران  •

 1387»جام  کشمیری«، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره، تهران  •

 1387»جدایی مصور«، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره، تهران  •

 1387فارسی در شبه قاره، تهران  هار درویش«، دانشنامه زبان و ادب»چ •

 

 مقاالت علمی ترویجی:

 .1399، زمنتان 8بان، شمارۀ ساز )یاد رهنورد زریاب(«، نشریۀ فرهنب»اوستاد دستان •

 .1399»اسبها از کنار یکدیگر در گ تگوی محمد راغب و هوشنب اعلم« نشریۀ آزما، آبان و آذر  •

 . 1399، تابنتان 26، نشریۀ بر  هنر، شمارۀ  «گراپنندی نخبهثریا در اغما، عامه» •

 .1395، اس ند 16شمارۀ شناسی«، نشریۀ فرهنب امروز، »بزر  خاندان روایت •

 .1395، دی  15شمارۀ  بندی روایتها«، نشریۀ فرهنب امروز، گونی و گونه»گونه •

شمارۀ ی«، نشریۀ فرهنب امروز،  خیو رمان تار  یدانشگاه  ،یسنت  کردیسه رو  ۀانیپنند در معامه  ینگارخیتار» •

 .1395، آذر 14

و   سال اول، شرمارۀ سروم«، فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات،  در چارچوب گونۀ ادبی کارآگاهی  »سین مثل سودابه •

  1394 و زمنتان  ، پاییزچهارم

 1394  سال اول، شمارۀ اول، بهار  فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات،روالن بارت«،  درس» •

«، گینرودراز و سرایر تحریرهرای عامیانرۀ آن  اثر  العاشقینساز در برهانضدروایت  گزارشی از الگوریتمهای» •

 . 1391مجموعه مقاالت ششمین همایش ملی پووهشهای ادبی، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 

 1386، مهر 6ای به جهان موالنا«، کتاب ماه ادبیات، شماره »هند دریچه •

 1383، شهریور 83وم اجتماعی، شماره ل»ارسطو در رادیو«، کتاب ماه ع  •
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 مقاالت 

 

 1383، آبان و آذر 85-86علوم اجتماعی، شماره شناسی زبان یا جغرافیای سیاسی؟«، کتاب ماه  »جامعه •

 

 ای:مقاالت روزنامه

 1389، اردیبهشت 44»مارپیچ داستان«، الف، شم   •

 1390 دمردا  9»متن خیام با عینک هدایت«، روزنامه روزگار،  •

 1381تیر،  14»دایره بنته«، روزنامه ایران،  •

 1381تیر،  21»نقش پوشی در شبیه خوانی«، روزنامه ایران،  •

 1381تیر،  28»واج شناسی تاریخی«،روزنامه ایران،  •

 1381مرداد،   18»فرهنب نوینی و پاداش فلن ی«، روزنامه ایران،  •

 1381مرداد، 18»الئورادیاس«،روزنامه ایران،  •

 1381مرداد،   25»در قلب تاریکی«، روزنامه ایران،  •

 1381شهریور،  8»گریز از فتنه و فناد«، روزنامه ایران،  •

 1381مهر،   5نامتنیت«، روزنامه ایران، »بی •

 1381آبان، 3»ننخه ایتالیایی یک مارکز«، روزنامه ایران،  •

های زمینه

 پژوهشی

 شناسی روایت •

 ادبیات داستانی معاصر •

 متون کهن ادبی  ۀهای نوین نقد ادبی و است اده از آنها در مطالعدیدگاه •

 یا تاریخ تطور روایتهای منثور پارسی )با تأکید بر قرون پنجم و ششم قمری(  روایی شناسیسبک •

 


