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  مقدمهالف( 

مختلف  یق و نمودهاین با مصادیاست. در گذشته و حال د یشناخته شدة بشر یهاها و فرهنگتمدنن مؤلفة یترن مهمید

ان در قرون ید نقش مؤثر ادیر قرار داده است. شایتحت تأث یابشر را به طور گسترده یو اجتماع ی، معنویات فکریخود ح

قش و بشر متمدن، در ن یلت در زندگیو فض یمعنو ده گرفته شده باشد. اما امروزه با بروز بحرانیناد یمتأخر تا حدود

 وجود ندارد. یدین بحران تردیان در رفع ایندة ادیت فزایاهم

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

 یاهاست که بر اساس ضوابط دانشگ یدر حوزة علوم انسان یارشته گرایش ادیان ایران باستان ادیان و عرفاندوره دکتری 

 شده است: یزیرر برنامهیل به اهداف زیبه منظور ن ین المللیسطح برفته شده در یپذ

 کشور یهاس در دانشگاهیتدر یالزم و متخصص برا یانسان یروین نیت و تأمیترب .1

 انین ادیب یگوگفت یجهت بررس یمتخصص حوزو یرویت نیترب .2

 یاسالم یدر کشورها یشناسرانیو ا یرانیان ایاد یجذب داوطلبان تخصص .3

 یهانارها و کنفرانسیسم یو برگزار یانیاد یپژوهش یهاپروژه یقات برایو تحق یساختن امکانات علمفراهم  .4

 یپژوهش یعلم

 و خارج از کشور یداخل یبه مراکز فرهنگ ییگوبه منظور پاسخ یآگاه و معنو یانسان یرویت نیترب .5

 

  تیپ( ضرورت و اهم

 مطلوب دح به رسیدن تا اما کند، باز را خود جای است توانسته حدی تا، این رشته ادیان و عرفان رشته و ایجاد 13۳3 سال از

 که المی،اس انقالب پیروزی از پس که است این مطلوب نقطه به رسیدن تا فاصله این دلیل. دارد بسیار کار جای هنوز

 و اروپا در یشناسایران مراکز از بسیاری که داشت هم را پیامد این کرد، تاریخ شاهراه وارد تاریخ بیراهه از را ایران حقیقتاً

 دیگر ما جاآن تا است، شده کمرنگ بسی شناسانه ایران هایفعالیت رو این از و درآمده تعطیل یا تعلیق حال به آمریکا

 جهانی حسط در آن کردن مطرح و شناسیایران بازار رونق بر که نظر، صاحب و برجسته شناسانایران حضور و ظهور شاهد

 مستشاران و کارشناسان دادن دست از که دیگر هایعرصه از بسیاری مانند که است ضروری رو این از نیستیم؛ بپردازند،

 مته آستین زمین ایران فرزندان خود نیز عرصه این در شد، بومی و ملی نیروهای به توجه موجب انقالب از پس خارجی

 که شودیم ترضروری زمانی موضوع این. بپردازند جهان در ناپذیر تجزیه کل یک عنوان به ایران، شناخت به و زنند باال

 هایرایشگ از برخی مستقل، هایجمهوری تشکیل و شوروی فروپاشی از پس ویژه به اخیر، هایسال در شاهدیم متاسفانه

 یک عنوان به انایر به کلی و ملی نگاه تضعیف موجب تواندمی متاسفانه که است شده تشدید کشور در قومیتی و محلی

 بهشتی شهید انشگاهد در فقط فعال که شناسی،ایران رشته توسعه و تاسیس شرایطی چنین در اینرو از شود، ناپذیر تجزیه کل

 .رسدمی نظر به ضروری دارد، وجود دیگر هایدانشگاه معدود و
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 بهتر البته. ستا مفید ایران آینده و نظام و کشور حال به کشور، هایدانشگاه تمامی در ادیان و عرفان رشته توسعه و تاسیس

 خأل ردنک پُر بر عالوه که شود؛ ایجاد دکتری و ارشد کارشناسی یعنی تکمیلی، تحصیالت مقطع 2 در رشته این است

 میان در را ذیرناپ تجزیه کل یک عنوان به ایران به توجه خارجی، شناسانایران کمبود و ادیان و عرفان هایکرسی تعطیلی

 در سدی و کند رتژرف و بیشتر کشورند، سازان آینده و مسئوالن که فرهیخته و تحصیلکرده اقشار ویژه به و ایرانیان همه

 . شود اندیشی قبیلگی و گرایی قومیت برابر

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 
 6  جبرانیدروس 

 81 تخصصیدروس 

 81 رساله

 36 جمع
 

 

 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
بخشی به مطالعات و تحقیقات ادیانی مربوط به عمق

 جغرافیای ایران
 باستان رانیا خیتار

 یرانیان ایفلسفه و عرفان اد ایرانی ارتقای سطح دانش ادیانی 

 و یشناسرانیا توانمندی در شناخت حوزه های
 یشناخترانیا یهاپژوهش

 بررسی و نقد مکاتب ایرانشناسی

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

 یجهت بررس یمتخصص حوزو یرویت نیترب
 انین ادیب وگویگفت

 شناسی مطالعات تطبیقی ادیانروش

 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

پذیرش داوطلبان شرکت در این رشته منوط به داشتن مدرک فوق لیسانس یا گواهی اتمام سطح سه از حوزه علمیه 

است. شرایط عمومی دانشجویی تابع مقررات و مصوبات آموزش عالی و شرایط اختصاصی در چارچوب مقررات 

 موسسه برگزارکننده دوره است. های دانشگاه یاآموزش عالی، تابع سیاست
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس 
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 جدول )2(- عنوان و مشخصات کلی دروس جبرانی 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   32   * 2 شناسی مطالعات تطبیقی ادیانروش  .1

   32   * 2 ادیان تطبیقی  .2

   32   * 2 باستان رانیا خیتار  .3

   32   * 2 بررسی و نقد مکاتب ایرانشناسی  .4

   32   * 2 (یشرق ،ییابتدا)انیاد با ییآشنا  .5

       81 جمع  .6
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 تخصصی الزامی دروس کلی عنوان و مشخصات -(3)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   32   * 2 متون پهلوی  .1

   32   * 2 متون اوستایی  .2

   32   * 2 ش از اسالمیپ ین زرتشتید  .3

   32   * 2 پس از اسالم ین زرتشتید  .4

   32   * 2 های دینی ایران باستان )زروان و مزدک(بدعت  .5

6.  

فلسفی و عرفانی غیر زرتشتی در ایران: کیش جریان های دینی، 

 و آناهیتا مهر یا میترا، میثره در هند و میترس در یونان و روم؛

 معابد و مرتبط با آن
2 *   32 

 

 

   32   * 2 اساطیر ایران  .7

   32   * 2 کیش مانوی  .8

   32   * 2 یرانیان ایفلسفه و عرفان اد  .9



 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 هدف کلی: 

 .ین پژوهید یکردهایخچه ، روش ها ، شاخه ها و رویتار شناخت تحلیلی

  :هامباحث یا سرفصلپ( 

 

 موضوع ادبیات و قلمرو 1

 تطبیقی مطالعات شناسیروش 2

 تطبیقی مطالعات مبانی و فلسفه 3

 تطبیقی مطالعات شناسیسنخ و هاگونه 4
 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :پیشنهادیمنابع ( فهرست ج

 .13۳۱ان و مذاهب، یقم: دانشگاه اد -نگ.یس، جان اس. هاردیگیرودر یالری/ هین شناسیدرسنامه د 1

 .13۳۳ان، یقم: اد -، احمد شاکرنژاد.یدرضا منتظریان اسمارت؛ ]مترجم[ سعینی/ نین پژوهید 2

، محمد یح محسن زندیسگال؛ ترجمه و توضراسته روبرت یان/ ویکرد در مطالعه ادیبا ده رو یی: آشناین پژوهید یراهنما 3

 13۳1ان و مذاهب، یقم: دانشگاه اد -فضل. یحقان

 .13۳۱تمدنها،  یوگفتگ یالمللنیتهران: هرمس؛ مرکز ب -.ییبا دکتر فتح اهلل مجتبا یمسعود رضو ی/ گفتگوهاین پژوهید 4

 13۳5، یو مطالعات فرهنگ یپژوهشکده علوم انسانتهران:  -.ین خرمشاهیاده؛ ترجمه بهاءالدیرچا الیراسته می/ وین پژوهید 5

- 13۳۳. 

  

 ادیان تطبیقی مطالعات شناسیروش عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Methodology of Comparative 
Studies of Religions 

 نوع درس و واحد

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هدف کلی: 

ها با یکدیگر از منظر مباحث االهیاتی و های آنگانه ادیان شرقی و بیان شباهت و تفاوتبررسی و شناخت و مقایسه ابعاد هفت

 کالمی و در نهایت مقایسه آن با اسالم.

  :هامباحث یا سرفصل

 گانه ادیان شرقی با یکدیگر؛مقایسه ابعاد هفت -1

 مسئله حجیت؛ -2

 مفهوم خدا و وجود آن و اثبات وجود آن؛ -3

 بحث اسما و صفات الهی؛ -4

 بحث توحید، ثنویت و چندخدایی؛ -5

 شناسی؛انسان -6

 شناسی؛کیهان -۳

 معادشناسی؛ شناسینجات -۳

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

1 oss-Chioino, J. Women as Healers, Women as Patients: Mental Health Care and 
Traditional Healing in Puerto Rico, Boulder: West view Press. (1992). 
Brandon, G. Santeria from Africa to the New World, Bloomington: Indiana University 
Press. (1997). 

2 Barbanell, Maurice. This Is Spiritualism. London: Herbert Jenkins,( 1959). 
3 Baude, Ann. Radical Spirits: Spiritualism and Women’s Rights in Nineteenth- Century 

America. Bloomington: Indiana University Press, 2001. 
4 Carroll, Bret E. Spiritualism in Antebellum America. Bloomington: Indiana University 

Press, 1997. 
5 Carter, Huntley, ed. Spiritualism, Its Present-Day Meaning. Philadelphia: J. B. 

Lippincott,   

 تطبیقی ادیان عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Comparative religions 

 نوع درس و واحد

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش تکمیلی 
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 هدف کلی: 

مانویت  گری وچنین تاریخ ایران بعد از ورود اسالم به آن و نقش ادیان ایرانی چون دین زرتشتیمروری بر تاریخ ایران باستان و هم

 شناسی و هنری.های فرهنگی، اجتماعی، باستانچنین بررسی جنبهدر بستر تاریخ و هم

   :هاپ( مباحث یا سرفصل

 الف( تاریخ ایران باستان

 ها؛تاریخ فالت ایران پیش از ورود آریایی -

 ها؛آریایی -

 ها به ایران ورود آریایی -

 های ایالم، ماددولت -

 دولت هخامنشیان -

 های سلوکیه و اشکانیدولت -

 دولت ساسانی -

های تاریخی ایران وضعیت دین زرتشتی و مانوی در دوره -

 باستان

 ب( تاریخ ایران پس از اسالم

 مسلمان در ایراناعراب  -

 مغوالن، صفویه -

 زندیه، افشاریه، قاجاریه و پهلوی -

 اسالم یوضعیت تاریخی دین زرتشتی و مانوی در دوره -

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .136۳گیرشمن، رومن، تاریخ ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 

 .13۳3نیا، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، فراری، ریچارد، میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب

 . 13۳4بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران، انتشارات توس، 

Zoroastrian studies, the Iranian Religion and Various Monographs, New York, 1965. 

.Moulton, J. H. Early Zoroastrianism, London, 1913.

 

 تاریخ ایران باستان عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
History of ancient Iran 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هدف کلی: 

 شناسیشرق مطالعات هایبایسته شناخت تحلیلی و غرب در ایرانشناسی گفتمان نقد و ایرانشناسی مکاتب با دانشجویان آشنایی

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 شناسی در غرب و مراکز علمی آن. ی تاریخ ایرانمطالعه

 شناسی در غرب.  مکاتب ایران شناخت تحلیلی

 شناسی در غربی گفتمان ایرانشناسی و مطالعهبررسی و نقد مطالعات ایران

 شناسیشناسی و ایرانبررسی ارتباط مطالعات شرق

 ، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، دانمارکی، ایتالیایی، آمریکاییبررسی مکتب ها و رویکردهای ایران شناسان روسی، سوئدی

 و بزرگان ایرانی از گذشته تاکنون )اشخاصی چون شهرستانی، ابن ندیم، بیرونی، پورداوود( 
 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 13۳۳ساجدی، طهمورث، ایران شناسی و خاور شناسی، امیرکبیر 

 13۳1اسعدی، مرتضی، ایران شناسی در اروپا و ژاپن، الهدی 

 13۳۳آسموسن، ایران شناسی در دانمارک، ترجمه ی منیژه احدزادگان آهنی، طهوری 

 13۳۳المعارف بزرگ اسالمی رجب زاده، هاشم، ایران شناسی در ژاپن، دائره 

Approaches to the study of religion, peter Connolly(ed), New York.2011. 

 

  

 بررسی و نقد مکاتب ایرانشناسی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Review and critique of Iranian 
studies schools 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع 
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 هدف کلی: 

 سم،یدائو وس،یکنفوس)دور خاور انیاد و( کیس نه،یج سم،یبود سم،یهندوئ) هند انیاد زرتشت، نییآ ،ییابتدا انیاد شناخت تحلیلی

 ( نتویش

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 انیدا ،... و کایآمر انه،یخاورم روم، ونان،ی در ییابتدا انیاد ،ییابتدا انیاد یعموم یها یژگیو ن،ید سرآغاز) ییابتدا انیاد. 1

 (                                                     حاضر عصر در ییابتدا

 (                    ها آموزه ها، تیشخص مقدس، متون سم،یهندوئ تکامل ریس)  سمیهندوئ. 3

 (ها آموزه ها، تیشخص خ،یتار مقدس، متون ،یریگشکل عوامل)  سمیبود. 4

 (                      هاآموزه ها،تیشخص خ،یتار مقدس، متون ،یریگشکل عوامل و تکامل ریس)  کیس و نهیج. 5

 (نتویش دائو، وس،یکنفوس) دور شرق انیاد. 6

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .مترجمان از یجمع نلز،یه جان/  شرق زندة انیاد

 انیفیشر نیعبدالحس ترجمه لتون،یهم تیاد/  روم و ونانی ریاساط در یریس

 زاده یصنعت ونیهما ترجمه س،یبو یمر/  زرتشت شیک خیتار

 منجم ایرو ترجمه من،یگ دوشمن ژاک/  باستان رانیا نید

  یبهرام عسگر ترجمه س،یبو یمر باورها، و آداب انیزرتشت

(یشرق ،ییابتدا)انیاد با ییآشنا عنوان درس به فارسی:  

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Acquaintance to religions 
(Elementary, Eastern) 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 84/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

به کار  یم زرتشتیاهاز مف یانه و آگاهیم یزبان فارس شناخت تحلیلیو  یات و آثار نوشته شده به زبان پهلویخ ادبیتار شناخت تحلیلی

 رفته در متون

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ، یات پهلویخ ادبیتار

 ، یآموزش زبان پهلو

 :یـ اندرز ینید یپهلو یهاخواندن متن

 خرد،  ینویم

 زادسپرم،  یهادهیگز

 سنیزند بهمن 

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 13۳6سخن، ش از اسالم، انتشارات یران پیات ایخ ادبی، احمد، تاریتفضل

 13۳۳خرد، انتشارات توس،  ینویـــــــــــ ، م

 13۳2ن، ی، انتشارات معیـــــــــــ و ژاله آموزگار، زبان پهلو

 13۳6، یو مطالعات فرهنگ یزادسپرم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسان یهایدگی، وزیراشد محصل، محمدتق

  13۳4، یو مطالعات فرهنگ یانسان سن، انتشارات پژوهشگاه علومیـــــــــــ ، زندوهمن 

یمتون پهلو به فارسی:عنوان درس   

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Pahlavi texts 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 85/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 ییبه کار رفته در متون اوستا ین زرتشتیم دیاز مفاه یمانده از آن زبان و آگاه یو آثار بجا ییزبان اوستا شناخت تحلیلی

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ، ییات اوستایخ ادبیتار

 (، ی)مقدمات ییآموزش زبان اوستا

 سنا(یها و شتی) ییده اوستایبرگز یهاخواند متن

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 13۳6ش از اسالم، انتشارات سخن، یران پیات ایخ ادبی، احمد، تاریتفضل

 شتیسن نهم هوم ی ی، بررسیمحصل، محمدتقراشد 

 13۳2ز، یشت، انتشارات دانشگاه تبرین یفرورد یز، بررسی، چنگییموال

Jackson, A. V. W, An Avesta Grammar, Stuttgart, 1982 

Barthoomae, C., Altiranisches Wörterbuch, Berlin, 1967 

  

  ییمتون اوستا عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Avestan texts 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 86/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 انیدر قبل از ساسان ین زرتشتیها و ابعاد چندگانه دجنبه ی و شناخت تحلیلیمعرف

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 :ابعاد یبررس

 ، ینهاد 

 ، یاجتماع

 ،یتجرب

 ،ییروا 

 ، یااسطوره 

 ، ینظر

 ، یعمل

  یاخالق

 انیقبل از ساسان ین زرتشتید یو هنر یحقوق ماد

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .13۳6بار، کای، و دیگران، دیانت زرتشتی، ترجمه فریدون و همن، تهران، انتشارات جامی، 

 .13۳6زاده، تهران، انتشارات قوس، بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی

 .13۳۳توس، موله، ماریان، ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، انتشارات 

Pavry. J. D. C., The Zoroastrian Doctrine of a Future life from Death to the Individual 

Judgment, Columbia university, 1926. 

Dhalla, M. N., Zoroastrian Theology, New York, Oxford university Press, 1914. 

  

 اسالمش از یپ ین زرتشتید عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Zoroastrian religion before Islam 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 87/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 اسالمی، در دورة ین زرتشتیابعاد چندگانه د یو معرف شناخت تحلیلی

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 تغیرات دینی و آیینی زرتشتی

 تغیرات اجتماعی زرتشتیان

 مهاجرت زرتشتیان

 ارتباط زرتشتیان هند با زرتشیان ایران

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 13۳2کریستین سن، آرتور، مزدا پرستی در ایران قدیم، برگردان: دکتر ذبیح اهلل صفا، تهران، نشر هیرمند، 

 13۳6صنعتی زاده، تهران، نشر توس، بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون 

 13۳5زنر، آر.س، طلوع و غروب زرتشتیگری، ترجمه تیمور قادری، تهران، انتشارات فکر روز، 

Dhalla, M.N., Zoroastrian Theology, New York, Oxford university press, 1914. 

Gershevitch, I., The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge university press,1967. 

  

 پس از اسالم  ین زرتشتید عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Zoroastrian religion after Islam 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 81/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 های دینی ایران باستان )زروان و مزدک(بدعت شناخت تحلیلی

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ی ایران و دین مزدیسنی گذاشت؟ شناخت و رسیدن به سوال که زروان و مزدک چه  تاثیری بر اندیشه

 بازتاب این نقش به چه صورت در متون دینی ایرانی نمود پیدا کرد؟

 سیر شروع و تحول زروان. مباحث فلسفی و دینی زروان 

 تاریخ زندگی و .. سیر شروع تحول دوران مزدک،

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 زروان، ترجمه علیرضا شجاعی، هفت آسمان شماره  آیین گراردو جنولی،

 چشمه نشر - تفضلى احمد و آموزگار ژاله ترجمه - هینلز جان _ ایران اساطیر شناخت

 آر. سی. زئنر، زروان معمای زرتشتیگری، ترجمه 

 جاللی مقدم مسعود، آیین زروانی، 

 ایران، فرهنگ بنیاد انتشارات: تهران دوم، چاپ. بهمن سرکاراتی، ترجمه. یونانی مهم هایمتن پایه بر ایرانی دین. امیل نونیست،

1354. 

های دینی ایران باستان )زروان و مزدک(بدعت عنوان درس به فارسی:  

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Religious heresies of ancient Iran 
(Zarwan and Mazdak) 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 89/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  



 21/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 روم؛ و یونان در میترس و هند در میثره میترا، یا مهر کیش: ایران در زرتشتی غیر عرفانی و فلسفی دینی، های جریان یلیتکم شناخت

 آن با مرتبط و معابد و آناهیتا

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 پیشنه مهر 

میترا در دوران اساطیر ایران)دوره تاریخی، شامل دوره 

 هخامنشی، مادها، اشکانیان، ساسانی(

 میتره در هند 

 میترائیسم و مهر اروپایی

 گانه(آیین تشرف به مهر )بررسی مراحل هفت

 میترایی )خروس، سگ، مار، عقرب، .. ( هایبررسی نشانه

 های دینی پس از خود تاثیرات مهری بر جریان

 پیدایش آناهیتا

 سیرتاریخی آناهیتا

 آناهیتا در دین زرتشت

 آناهیتا در متون دینی زرتشتی

 آناهیتا در ادوار تاریخی ایران

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .آرون: تهران. هند و باستان ایران در بانوان ایزد(. 13۳۳) فرح ثمودی،

 .هرمس نشر: تهران. ایرانی و هند اساطیر در کوه و آب(. 13۳۳) اهللامان قرشی، 

 .هیرمند: تهران. ناهید و مهر درباره جستار(. 13۳۳) محمد مقدم، 

 (143) هنر. «آناهیتا آب بانوی ایزد(. »13۳۳) علی پورمند، حسن؛ طاووسی، 

 ادیانی هایپژوهش. «باستان ایران در ایزدبانوان به اعتقاد گیریشکل دالیل بر تحلیلی(. »13۳2) پروین زاده،کاظم

 عنوان درس به فارسی:
عرفانی غیر زرتشتی در ایران: کیش مهر یا میترا، میثره در جریان های دینی، فلسفی و 

 هند و میترس در یونان و روم؛ آناهیتا و معابد و مرتبط با آن

عنوان درس به 

 انگلیسی:

Non-Zoroastrian religious, philosophical 
and mystical currents in Iran: Kish Mehr 
or Mitra, Mithra in India and Mithras in 
Greece and Rome; Anahita and temples 
and related 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 28/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  



 22/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 اساطیر ایرانیشناخت و بررسی اهمیت و جایگاه اسطوره و 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 یر و عملکردهایاساط یریق در شکل گیمعتبر، به تحقن درس کوشش خواهد شد تا دانشجو با مراجعه به متون و منابع دست اول و یدر ا

و  یظرن ین درس دانشجو مبانیان نهد. در ایبا استاد در م یو جهان یمل یهاخود را از اسطوره یهاافتهیق یآن بپردازد و با ارائه تحق

 ها را خواهد شناخت.مسائل مهم مربوط به کارکرد اسطوره

 تعریف و تقسیم بندی اسطوره .1

 های اسطوره شناسینظریه .2

 ای اسطوره های ایرانیروش شناسی مطالعه .3

 نقش اسطوره ها در وحدت بخشی .4

 اسطوره های قومی و فرا قومی .5

 اسطوره و نماد .6

 اسطوره و آیین .۳

نقد اسطوره شناسی .۳
 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .13۳5ا منجم، تهران، یرؤ یا، راز، ترجمهیاده، اسطوره، رؤیال

 .13۳۳، تهران، یازل یو خاطره یذهن یهاگان، بتیشا

. Black, Jeremy, Green, Anthony (2004), God, Demons, and symbols of ancient Mesopotamia: 

an illustrated, translated by Tessa Rickards, the British Museum press, London. 

Bartholomae, Christian (1904), Altiranishes Wörterbuch, Verlag von Karl J.Trübner, strassburg 
 

 اساطیر ایران عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Myths of Iran 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی عملی )در صورت نیاز(: نوع آموزش



 23/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  



 24/    ادیان و عرفان دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 کیش مانوی شناخت تحلیلی

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 ،یابعاد اجتماع یبررس 1

 ، ییابعاد روا یبررس 2

 ، یاابعاد اسطوره یبررس 3

 ، یابعاد نظر یبررس 4

 ، یابعاد عمل یبررس 5

 ،یابعاد مناسک یبررس 6

 مانی  یو هنر یابعاد اخالق یبررس ۳

از مرگ بررسی  فرق منشعب از آنها در دورة پس  ۳

مانی

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .13۳۱الندیم، تهران: انتشارات طهورى، ابوالقاسمى، محسن، مانى به روایت ابن 

 .13۳۳اسماعیل پور، ابوالقاسم، اسطوره، بیان نمادین، تهران: سروش،  

Asmussen, Jes P.Manichaen Literature, Delmar, 1975. 

Boyce, Mary, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9, Leiden, 

1975. 

 

 کیش مانوی عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Manish religion 

 نوع درس و واحد
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 درصد04     سالنیمآزمون پایان 
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