دکتر سرور موالیی

 .1مشخصات
نام :محمد سرور
نام خانوادگی :موالیی
نام پدر :محمد صفر
سال تولد 1231 :خورشیدی
محل تولد :غزنی
 .3تحصیالت







دکترای ( )Ph.Dزبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،5511 ،ایران.
فوق لیسانس ،زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.5515 ،
لیسانس ،زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.5531 ،
بکلوریا ،ـ لیسه سنایی غزنی و لیسه حبیبیه ،5535 ،کابل.
متوسطه ،مکتب ابن سینا ،5551 ،کابل.
ابتداییه ،لیسه نجات کابل و مکتب ابتداییه خواجه عمری والیت غزنی.5551 ،

 .2رتبههای علمی
استاد تمام ( )Full Professorپایه  5515 ،51به بعد.
دانشیار 5535 ،)Associated Professor( :ـ 5515
استادیار 5511 )Assistant Professor( :ـ 5535

 .4فعالیتهای علمی و پژوهشی
آموزشی:
تدریس دروس زبان و ادبیات فارسی در دورههای لیسانس و فوق لیسانس 5511 ،ـ .5511
پژوهشی:
کتابها:
 .5برگزیده شعر معاصر افغانستان ،انتشارات رز ،تهران.5531 ،
 .1آیین کشورداری یا شش باب از آدابالحرب و الشجاعه ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.5515 ،
 .5طبقات الصوفیه خواجه عبداهلل انصاری ،انتشارات توس ،تهران 5511 ،و چاپ دوم .5511
 .3قیام سیدالشهداء(ع) و خونخواهی مختار ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ،5511 ،چاپ دوم پژوهشگاه علوم
انسانی.5533 ،
 .1الدرر فی الترجمان (فرهنگ لغات قرآن کریم از سدة  1و  1هجری) ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران،
.5511
 .1تجلی اسطوره در دیوان حافظ ،انتشارات توس ،تهران.5511 ،
 .3نزهة االرواح و روضة االفراح (تاریخ حکما) ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.5511 ،
 .1تاریخ ادبیات ایران ،بخش یک ،دانشگاه پیام نور ،تهران.5511 ،
 .1مجموعة رسایل خواجه عبداهلل انصاری( ،دو جلد) ،انتشارات توس ،تهران ،5533 ،چاپ دوم  ،5533چاپ
سوم .5511
 .51مثنوی معنوی مولوی ،بر اساس نسخه قونیه ،دانشگاه هرمزگان 5531 ،ـ .5511
 .55دیوان خلیلاهلل خلیلی ،انتشارات عرفان ،تهران.5511 ،
 .51پادشاهان متاخر افغانستان ،دوجلد در یک مجلد ،انتشارات عرفان ،تهران ،5515 ،چاپ دوم.5511 ،
 .55خاطرات تاریخ (دو جلد) ،انتشارات هوای رضا ،تهران.5515 ،

 .53آتشکده وحدت (دیوان مستانشاه کابلی) ،انتشارات عرفان ،تهران.5513 ،
 .51تاریخ احمدشاهی (دو جلد در یک مجلد) ،انتشارات عرفان ،تهران.5511 ،
 .51سیراالقطاب (تاریخ مشایخ چشتیه) ،انتشارات علم ،تهران.5513 ،
 .53غزلیات میرزا عبدالقادر بیدل ،سه جلد ،انتشارات علم ،تهران.5513 ،
 .51بحرالمعانی ،حسینی مکی ،انتشارات علم ،تهران.5511 ،
 .51حیات سلطان محمود غزنوی ،دکتر محمدناظم ،زیر چاپ .انتشارات عرفان.
 .11سلطنت غزنویان ،خلیلاهلل خلیلی ،انتشارات امیری ،کابل ،چاپ اول  ،5511چاپ دوم.5511 ،
 .15تشکیالت نظامی غزنویان ،کلیفورد ادموند بوسورت ،ترجمه سرور همایون ،انتشارات امیری ،کابل،
.5515
 .11غزنه و غزنویان ،غالم جیالنی جاللی ،انتشارات امیری ،کابل ،چاپ اول  ،5513چاپ دوم.5511 ،
 .15تشکیالت اداری غزنویان ،کلیفورد ادموند بوسورت ،ترجمه سرور همایون ،انتشارات امیری ،کابل.5515 ،
 .13جام فکر (مجموعه مقاالت) ،ترجمه ذوالمجد عالمشاهی ،انتشارات امیری ،کابل.5513 ،
 .11مدار از فلک( ...مجموعه مقاالت درباره افغانستان) ،ترجمه ذوالمجد عالمشاهی ،انتشارات امیری ،کابل،
.5513
 .11سراجالتواریخ ،فیضمحمد کاتب ،مجلد چهارم در چهار جلد ،انتشارات امیری ،کابل.5511 ،
 .13کلیات نادم قیصاری ،انتشارات عرفان ،تهران.5511 ،
 .11مجموعه مقاالت پنج دوره از همایشهای ساالنة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 5531 ،ـ
.5511
مقالهها:
 .5بازگشت ادبی در افغانستان ،مجله سخن ،تهران.5531 ،
 .1نقدی بر دستور زبان فارسی دوره دبیرستان ،مجله سخن ،تهران.5515 ،

 .5کوشانیان در شاهنامه فردوسی ،مجله یغما ،تهران.5513 ،
 .3نقد و بررسی زندگی و شعر فصیحی هروی ،مجله آریانا ،کابل.5513 ،
 .1نقد و بررسی داستان سمک عیار ،مجله سخن ،تهران.5511 ،
 .1نقد و تحلیل زندگی شاعران درباری ،مجله یغما ،تهران.5511 ،
 .3نقد و بررسی رابطة صله و شعر ،مجله آینده ،تهران.5513 ،
 .1نقد و بررسی محتوای شعر استاد خلیلاهلل خلیلی ،مجله آینده ،تهران.5511 ،
 .1اینکه در شهنامهها آوردهاند (بررسی روایات مربوط به ابوالقاسم فردوسی و محمود غزنوی) ،کتاب صبح،
تهران.5531 ،
 .51نقد و بررسی شعر معاصر در افغانستان ،مجله کلک ،تهران.5531 ،
 .55نقد و بررسی کتاب نامة نامور ،ضمیمه روزنامه اطالعات ،تهران.5535 ،
 .51درآمدی بر جنبش مشروطیت در افغانستان ،مجله هفت قلم ،هرات.5531 ،
 .55روان درمانی در ادب فارسی ،نامه شهیدی (مجموعه مقاالت) ،تهران.5533 ،
 .53نقد و بررسی شعر عبدالحکیم طبیبی ،انتشارات هیرمند ،تهران.5531 ،
 .51مقدمة بر تاریخ هنر عهد تیموری ،انتشارات هیرمند ،تهران.5531 ،
 .51بررسی یک تمثیل از واقعه شمس تبریزی در مثنوی و غزلیات موالنا ،مجموعه مقاالت بزرگداشت
شمس تبریزی ،دانشگاه ارومیه.5533 ،
 .53نقد و بررسی سیر داستاننویسی در افغانستان ،حوزه هنری ،تهران.5533 ،
 .51شاهنامه از منظر حکمت ،مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء ،شماره  55 ،15تهران.
 .51شعر تر خواجه و خاطر حزین( ،مقایسه معانی و مضامین و اوزان و قوافی اشعار حافظ و حزین الهیجی)،
مجله علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء ،شماره  ،11تهران.
 .11نیکلسون ،تصحیح مثنوی معنوی و نسخه قونیه (بررسی  11111بیت مثنوی در چاپ نیکلسون و نقد
آن) ،مجله علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء ،تهران.5531 ،

 .15سجع و آیات در آثار فارسی پیر هرات ،همایش تاثیر متقابل ادبیات پارسی و ادب عربی ،دانشگاه الزهراء،
تهران.5511 ،
 .11مقایسه واژگان کشفاالسرار میبدی و آثار فارسی خواجه عبداهلل انصاری ،مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه
فردوسی ،مشهد.5511 ،
 .15سیمای امیرالمؤمنین علی علیهالسالم در آثار سنایی غزنوی ،مجموعه مقاالت (از علی آموز اخالص
عمل) ،مرکز خراسانشناسی ،مشهد.5511 ،
 .13کافرهای سیاهپوش و کافرهای سپیدپوش ،قافلهساالر سخن ،مجموعه مقاالت ،انتشارات توس ،تهران،
.5511
 .11نقد و بررسی آثار و افکار دکتر علی رضوی غزنوی ،مجله در دری ،مشهد.5515 ،
 .11مقاله مدخل «بیتاب» ،در دانشنامه جهان اسالم ،جلد چهارم ،تهران.5531 ،
 .13مقاله مدخل «پژواک» در دانشنامه جهان اسالم ،جلد  ،1تهران.5531 ،
 .11مقاله مدخل «پریشان» در دانشنامه جهان اسالم ،جلد  ،1تهران.5531 ،
 .11زندگانی ،آثار و افکار خواجه عبداهلل انصاری ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران.5511 ،
 .51نقد و بررسی و معرفی طبقات الصوفیه خواجه عبداهلل انصاری ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران.5511 ،
 .55هندوستانیها در حکومت کابل ،مجموعة مقاالت ،مجله میهن ،مشهد.5531 ،
 .51نقد و معرفی جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ ،مجله میهن ،مشهد.5531 ،
 .1مسئوولیتهای اجرایی:
 .5دبیر علمی و اجرایی همایشهای  3 ،1 ،1 ،3و  1ساالنة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 5531 ،ـ
.5531
 .1سرپژوهشگر بخش دستور تاریخی زبان فارسی بنیاد فرهنگ ایران ،تهران 5511 ،ـ .5511
 .5عضو شورای پژوهشی دانشگاه الزهراء (س) 5533 ،ـ .5513
 .3عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء 5531 ،ـ .5511

 .1عضو هیئت تحریریة مجلة علمی ـ پژوهشی تاریخ دانشگاه الزهراء 5511 ،ـ .5515
 .1ویراستار ادبی مجله علمی ـ پژوهشی علوم انسانی ،دانشگاه الزهراء 5531 ،ـ .5511
 .3عضو هیئت تحریریة مجله علوم کتابداری دانشگاه تهران 5531 ،ـ .5511
 .1عضو شورای ارتقاء دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهراء 5533 ،ـ .5531
 .1عضو شورای ترفیع دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه الزهراء 5533 ،ـ .5515
 .51عضو هیئت ممیزة دانشگاه الزهراء ،کمیته تخصصی علوم انسانی 5515 ،ـ .5511
 .55عضو شورای انتشارات دانشگاه الزهراء 5533 ،ـ .5511
 .51عضو لویه جرگه اضطراری افغانستان.5511 ،
 .55مشاور وزارت تحصیالت عالی و عضو کمیته تخصصی تغییر نظام آموزش عالی در افغانستان 5511 ،ـ
.5515
 .53ریاست دانشگاه بامیان 5511 ،ـ .5513

