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  مقدمهالف( 

ور عارفان و که حض شودبا بررسي تاريخ گسترش اسالم در نقاط گوناگون کره خاکي، از اين حقيقت پرده برداشته مي

ري يک جريان فرهنگي فک عنوانبهبوده است و  نيآفرنقش هانيسرزمصوفيان بيش از همه در گسترش اسالم در اين 

ي از ارشميباست. امروزه جمعيت  خوردهگره به هم« تصوف»با نام  پيشينه تاريخي ازنظر. اين جريان اندافتهظهور ي

رکزي، ، بالکان، آسياي ميانه، آسياي مقايدر آفرکه  دهديمي صوفيانه شکل هاشيگرامسلمانان، از هر طبقه و سني را همين 

ي با آشناي رونيازاي دارند. پررنگو حتي در اروپا و آمريکا حضور  ، آسياي شرقي و جنوب شرقي و در ايرانقارهشبه

 .دينمايمفرهنگ آنها ضروري 

 لبج خود به را نظرانصاحب توجه همواره اسالمي، جوامع در تأثيرگذار اجتماعي حرکت يک عنوانبه اسالمي تصوف

 گسترش و ظهور در اجتماعي هايزمينه برخي ويژهبه و دارد ايگسترده اجتماعي ابعاد اسالمي، تصوف حرکت. است کرده

 انيجري خود، بنيان در را اسالمي تصوف حرکت برخي، که شده باعث اثر همين. است داشته مهمي بسيار نقش آن،

 پرتناقض و هپيچيد مباحث از اجتماعي جنبش مفهوم. کنند ياد «اجتماعي جنبش» عنوان با آن از نيز ايعده و بدانند اجتماعي

 جوهو برخي داشتن باوجود اسالمي، تصوف که دهدمي نشان هابررسي. رودمي شمار به جديد سياسي شناسيجامعه در

 اب اسالمي تصوف حرکت نوع همچنين. دارد مغايرت آنها با مهم، شاخصه چندين در اجتماعي، هايجنبش با اشتراک

ت برکات که بر چنين مطالعاتي مترتب اس همهنيباا .نيست انطباق قابل نيز قديم جهان هايشورش و هاقيام از بسياري

اي و جهاني ي براي شناخت تصوف و جايگاه عرفاني آن در سطح منطقهاافتهيسازمانتاکنون در کشور ما فعاليت جامع و 

 صورت نگرفته است. 

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

اي در حوزة علوم انساني است که بر اساس ضوابط دانشگاهي پذيرفته شده در رشته تصوف و عرفان اسالميدورة دکتري 

 ريزي شده است:المللي به منظور نيل به اهداف زير برنامهسطح بين

 هاي کشورتربيت و تأمين نيروي انساني الزم و متخصص براي تدريس در دانشگاه .1

 ئل و موضوعات مختلف عرفان و تصوف اسالميتربيت و تأمين پژوهشگر و محقق در زمينه مطالعات مسا .2

 تربيت نيروي متخصص جهت شناساندن ابعاد معنوي اسالم به جهان .3

 هاي وارادتيدفاع از هويت معنوي و روحي اسالم و تشيع در مقابل عرفان .4

 جذب داوطلبان مطالعات تخصصي عرفاني ـ اسالمي از کشورهاي اسالمي .5

تحقيقاتي براي طرح و اجراي پروژهاي پژوهشي در زمينه و تصحيح کتب و فراهم ساختن امکانات علمي و  .6

 هاي علمي و پژوهشيمقاالت و  تراث معنوي اسالم و برگزاري سمينارها و کنفرانس
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  تیپ( ضرورت و اهم

ش بخاست. عرفان ناب چه در « علم عرفان»يکي از علومي که در دامن فرهنگ اسالمي زاده شد و رشد و تکامل يافت، 

مل هاي اولية انديشه و عکند و مايهنظر و چه در حوزة عمل، همواره به کتاب و سنت و سيرة نبوي و اولياي الهي استناد مي

کند. لزوم تحقيق در مورد عرفان از اينجا آغاز ريزي ميداند و بر بناي آن، اصول و قواعدي را پيخود را اسالمي مي

هاي اسالمي، نظريه  ها و خاستگاه عرفاندر ميان مسلمانان و غيرمسلمانان دربارة ريشهشود که گذشته از خود عارفان، مي

هاي گوناگوني که در اين زمينه مطرح است پاسخ داده شود عالوه  بر مختلفي ارائه شده که بايد شناخته شود و به پرسش

 ن ارتباط نزديک داشته است، بسياري از لطايفاين، چون ادبيات فارسي و تاريخ اسالمي از ديرباز همواره با جريان عرفا

ادب و حکمت و حتي برخي دقايق و واقعيات تاريخ ما به درستي و چنان که بايد از ميان متون و گزيده منابع عرفاني قابل 

 شناسايي است. 

فسلفي  هاي فکري ويانهاي بعد و بسياري از جرسينا تا دوراندر واقع؛ نه فقط تاريخ حکمت اسالمي از عهد فارابي و ابن

 هاي اجتماعي هم در قرون گذشته اسالمي ازاي از نهضتوابسته به فرهنگ ما به نحوي با عرفان پيوند دارند، بلکه پاره

ت ها را در محدودة تحقيق و شناخاند و اين جمله، ضرورت ادامة اين جستجوتأثير عوامل وابسته به عرفان برکنار نبوده

 کند. لزامي و توجيه ميطرفانه علمي، ابي

ي و ضد هاي اهريمنو تأثير فرهنگ غربي، انسان عصر ما را دائم به سمت گرايش« تهاجم فرهنگي»اي که به عالوه در دوره

تواند سازد، طرح مباحث عرفاني ميکند و ذهن وي را از توجه به آنچه در ماورا است غافل و منصرف ميانساني وسوسه مي

وشن هاي رآميز برهاند و به افقدلنوازي باشد و انسان ره گم کردة دنياي ما را از خذالن و وانهادگي يأسخرسندي و  ماية

 و وسيع انسانيت سوق دهد.

ام( و غربي هاي وارداتي شرقي )اکنکار، اشو، تياين نکته قابل تأکيد است که جامعه اسالمي امروزه از يک سو با عرفان

پوستي( مواجه است که توجه جوانان ما را به خود جلب کرده است. و از سوي اد و عرفان سرخ)شاهدان يهوه، کليساي اتح

ديگر وضعيت عرفان و داعيه داران عرفان و معنويت اسالمي در داخل کشور نيز چندان خرسند کننده نيست و جوانان 

ملت ايران به رهبر حضرت امام خميني اند، با آنکه يکي از مهمترين ابعاد انقالب عظيم دچار نوعي سردرگمي و حيرت

)ره( احياي جنبه عرفاني و معنوي اسالم و شيعه بوده است، اما دانسته يا نادانسته اين امر مغفول واقع شده و گو اين که عزت 

 و اعتبار معنوي و روحي تشيع به نفع يک جريان خاص مصادره شده است.

همراه با خصيصة بزرگ و برجستة عرفاني امام راحل )ره(، ضرورت  ظهور انقالب عظيم اسالمي و احياي معنويت ديني

شناختن عرفان ناب اسالمي و مطالعه جامع در مجموعة آثار عرفاني و شناخت احوال عارفان بزرگ و به نام را مسلّم 

 سازد.مي

 اين رشته و پذيرش سههاي کارشناسي ارشد باري دانشگاه اديان و مذاهب در پي استقبال طالب و دانشجويان از دوره

ريزي جهت دوره دکتري اين رشته کرده است و براي اين کار اهداف دوره دانشجو از ميان فضال و طالب اقدام به برنامه
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ا تهيه و ر تصوف و عرفان اسالميها و گزيده منابع دوره دکتري اين رشته با عنوان ها، سرفصلو مشخصات کلي برنامه

 د.نمايجهت تصويب تقديم مي

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(1جدول )

 تعداد واحد دروسنوع 
 6 جبرانیدروس 

 81 دروس تخصصی

 81 رساله

 66 جمع
 

 آموختگانث( مهارت، توانمندی و شایستگی دانش

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

 تاريخ تصوف در جهان معاصر ابعاد معنوي اسالم به جهان و معرفي توانمندي در شناخت

دفاع از هويت معنوي و روحي اسالم و تشيع در توانمندي 

 اتيدهاي وارمقابل عرفان
 تشيع و تصوف

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

گرا هاي نوظهور معنويتجريانتوانايي شناخت و تحليل 

 معاصردر جهان 
 گرايي در دنياي مدرنشناسي معنويتجريان

 

 ج( شرایط و ضوابط ورود به دوره

رش تابع يپذ يط عموميه است، شرايحوزه علم 3ا سطح ي ته منوط به داشتن مدرک کارشناسي ارشدن رشيشرکت در ا

ا يدانشگاه  يهااستي، تابع سيدر چارچوب مقررات آموزش عال يط اختصاصيو شرا يمقررات و مصوبات آموزش عال

 کننده است.مؤسسه برگزار
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 فصل دوم

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

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

  -  - - 62 2 سير و سلوک عرفاني  .1

  -  - - 62 2 هنر و ادبيات عرفاني  .2

  -  - - 62 2 زبان تخصصي  .3

  -  - - 62 2 تصوف و عرفان از منظر مستشرقان  .4

  -  - - 62 2 مکاتب عرفاني  .5
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 تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(3)جدول 

 تعداد واحد عنوان درس ردیف

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

  -  - - 62 2 وجود شناسي عرفاني  1

  -  - - 62 2 شناسي عرفانيجهان  2

  -  - - 62 2 شناسي عرفانيانسان  3

  -  - - 62 2 تفسير و تاويل عرفاني  4

  -  - - 62 2 فلسفه عرفان  5

  -  - - 62 2 تاريخ تصوف در جهان معاصر  6

  -  - - 62 2 گرايي در دنياي مدرنشناسي معنويتجريان  7

  -  - - 62 2 تشيع و تصوف  8

  -  - - 62 2 عرفان تطبيقي  9
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 هدف کلی: 

تحقيق در باب معاني و آداب سلوک

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاي سير و سلوکتعريف مفاهيم و طريقه .1

 احوال، منازل و مقامات .2

 اذواق، مواجيد و فتوح .3

 اسفار اربعه .4

 بدايات، ابواب، معامالت، احوال .5

 اخالق، حقائق و نهايات .6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 الدين ابن عربيفتوحات مکيه، محي .1

 منازل السائرين، خواجه عبداهلل انصاري و شروح آن .2

 الکفايه، عزالدين محمود کاشانيمصباح الهدايه و مفتاح  .3

 الدين؛ ابوحامد محمد غزالياحياء علوم .4

 المحجة البيضاء في احياء االحياء، فيض کاشاني .5

  

 سير و سلوک عرفانی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mystical journey and behavior عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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

 هاي عرفان در ادب فارسيشرح و تفسير متوني عرفاني و شناخت جلوه

 اهداف ویژه:

 ا:هیا سرفصلپ( مباحث 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 الحقيقه، سنايي حديقه .1

 الطير، عطارمنطق .2

 مثنوي، مولوي .3

 الدين رازيالعباد، نجممرصاد .4

 االولياء، عطارتذکره .5

  

 هنر و ادبيات عرفانی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mystical Art and Literature عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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

 آشنايي تخصصي با متون پيشرفته عرفاني

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 المعارف:هاي عرفاني در دايرهمدخل .1

Encyclopaedia of religion and ethics hastings. 

The encyclopaedia of religion: mircea eliade. 

Routledye encyclopedia of philosophy, Livirg religions Edited by john r. rinnells 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

Encyclopaedia of religion and ethics hastings. 

The encyclopaedia of religion: mircea eliade. 

Routledye encyclopedia of philosophy, Livirg religions Edited by john r. rinnells 

 

 

  

 زبان تخصصی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Specialized language عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 واحد:تعداد 
 

  

   62 تعداد ساعت:

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

 اسالميآشنايي با آثار و جريانهاي فکري مستشرقان در حوزه تصوف و عرفان 

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ميزان نقش مستشرقان .1

 مستشرقان و باز خواني متون تصوف و عرفان .1.1

 مستشرقان و فهم متون تصوف و عرفان .1.1

 تأثير شرق شناسان در نظام سازي معراف تصوف و عرفان اسالمي .1.1

 دسته بندي، سنخ شناسي آثار مستشرقان در حوزه تصوف و عرفان .2

 هاي عرفان اسالميهاي مستشرقان براي فهم انديشههاي عرفان شرقي و غربي در انديشهپيشينهشناسايي  .3

هاي شرق شناسان معروف در حوزه عرفان: ايزوتسو، کربن، چيتيک، نيکلسون، آن ماري شيمل، ماسينيون، طبقه بندي ديدگاه .4

 فورمنهلموت ريتر، کارل ارنست، مارتين لينگز، استيس، مارگارت اسميت، 
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 بررسي تحليلي پيدايي و تطور مکاتب عرفان اسالمي

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 تقسیمها و تعریفها: کلیات. 

 عاشقانه عرفان و زاهدانه عرفان -6 

  ۔( کوفه - بصره) بغداد مكتب -8 

  ۔ خراسان مكتب. 4

  عربی ابن مكتب. 5

 شیعی عرفان . 2

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد42   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد22     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 کوب زرين عبدالحسين دکتر تأليف صوفيه، ميراث ارزش .1

 کوب زرين عبدالحسين دکتر تأليف ايران، تصوف در جستجو دنباله و ايران تصوف در جستجو  .2

   باخرزي يحيي ابوالمفاخر تأليف األداب، فصوص و اوراداالحباب  .3

   همايوني مسعود دکتر تأليف اللهيه، نعمت طريقه هاي سلسله تاريخ  .4

History of Islamic Philosophy, Seyyed Hossein Nasr 
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 مند آراء وجود شناختي در عرفان اسالميبررسي تحليلي و نظام

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 وجود، وحدت وجود، اصالت وجود، اطالق وجود(مباحث مربوط به  حقيقت وجود ) مفهوم  .1

 مباحث مربوط به شئون و مراتب وجود/ تجلي/ صدور/ فيض .2
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 اعيان ثابته .4
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 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 ؛فصوص الحکم، محيي الدين عربي .1

 ؛تمهيد القواعد، صائن الدين علي بن محمد ترکه .2

 ؛مصباح االنس بين المعقول و المشهود، محمد بن حمزه فناري .3

 ؛فصوص الحکممقدمه قيصري بر  .4

  المشاعر، مالصدرا. .5

 وجود شناسی عرفانی عنوان درس به فارسی:
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 اهداف ویژه:
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 حضرات خمس، الهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت و حضرت انسان کامل .1

 اعيان ثابته .2

 عالم عقل .3

 عالم مثال .4

 ارتباط عوالم وجود .5
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 ؛فصوص الحکم، ابن عربي ، محي الدين .1
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 هدف کلی: 

 حقيقت و ابعاد وجودي انسان در نظام انسان شناسي عرفان اسالمي و تبيين آراء انسان شناختي عارفان مسلمانبررسي تحليلي در باب 

 اهداف ویژه:
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ابعاد وجودي انسان از منظر  .1

 عارفان مسلمان

 انسان کامل .2

 شناسي انسان از منظر عرفانسنخ  .3

 نبوت و رسالت .4

 واليت و خالفت .5

 آغاز و انجام انسان در عرفان .1

 نفس و مراتب آنژ .2

 انسان و معاد. .3
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 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت
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  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 االنسان الکامل، جيلي .1

 الفتوحات المکيه، محي الدين ابن عربي .2

 رسائل قيصري .3

 الدين بن عربي و شروح آنفصوص الحکم، محي  .4

 مصباح االنس بين المعقول و المشهود،  محمد بن حمزه فناري. .5

  

 انسان شناسی عرفانی عنوان درس به فارسی:
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 هدف کلی:

 بررسي و تحليل قرآن در تکون مفاهيم و مسائل عرفان و تأثير عرفان بر تفسير قرآن

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تاريخچه و سير تحول تفسير عرفاني .1

 مباني تفسير عرفاني .2

 شناسي تفسير عرفانيروش .3

 تفاسير مبتني بر عرفان نظري .3.1

 تفاسير  اشاري يا رمزي .3.2

 يرهاي تفستفاوت تفاسير عرفاني با ديگر روش .3.3

 در قرآنهاي بنيادين عرفان آموزه .4

 هاي عرفان نظريآموزه .4.1

هاي عرفان عمليآموزه .4.2
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 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت
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  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 لطائف االشارات، قشيري .1

 اهلل ميبدياالبرار،  رشيدالدين فضلالسرار وعدهکشف .2

 تفسير سلمي،  ابو عبدالرحمن سلمي .3

 البيان،  روزبهان بقلي شيرازيعرائس .4

 البيان في تفسير القرآن، صدرالدين قرنوي.اعجاز .5

  

 تفسير و تاویل عرفانی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mystical interpretation عنوان درس به انگلیسی:
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    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   62 تعداد ساعت:

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



 28/    تصوف و عرفان اسالمی دکتری تخصصی
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 هدف کلی: 

 شناختي تجربه عرفانيپژوهش در مبادي علم عرفان و بررسي تحليلي خصايص و منزلت معرفت

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 کليات )چيستي فلسفه عرفان( .1

 هاي ديگرتمايز عرفان از رشته .2

 شناسي علم عرفانروش .3

 ماهيت تجربه عرفاني .4

شناسي تجربه و سير و معرفت .5

 سلوک عرفاني

 زبان عرفان .6

 عرفان و دين .7

 عرفان و زندگي .8

عرفان و فلسفه .9

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 عرفان و فلسفة؛  استيس، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي .1

2. THE VARITIES OF Religions Experience, Willim James 

3. Mysticism and philosophical Analysis, Steven Katz 

4. Reasons and Faiths, ninian smart 

5. The idea of the HOLY, R.Otto, 

  

 فلسفة عرفان عنوان درس به فارسی:
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 هدف کلی: 

 بررسي تاريخ و سير تصوف و عرفان اسالمي در جهان، ارزيابي نقش تصوف در گسترش اسالم در جهان

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تصوف در آسياي مرکزي و قفقاز .1

 تصوف در شبه قاره هند .2

 تصوف در جنوب شرقي آسيا .3

 تصوف در چين .4

 تصوف در آسياي صغير و بالکان .5

 تصوف در اندلس .6

 تصوف در مصر .7

 تصوف در آفريقا .8

 تصوف اسالمي در غرب .9
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 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 دانشنامة جهان اسالم. .1

 دايرة المعارف بزرگ اسالمي. .2

 النجار.الطرق الصوفيه في مصر، نشاتها و نظمها، عامر .3

 تاريخ تصوف در هند، اظهر عباس رضوي. .4

 الطريقه االدريسيه في السودان، علي صالح کرار. .5

  

 تاریخ تصوف در جهان معاصر عنوان درس به فارسی:

 History of Sufism in the عنوان درس به انگلیسی:
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 نوع درس و واحد
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 هدف کلی: 

 آشنايي با مباني معنويت گرايي و راز ورزي در دوران مدرن و شناخت رابطه آن با دين سنتي و عرفان بر آمده از درون اديان

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 تمايز دين و معنويت .1

 فرهنگ غرب و دين عصر جديد .2

 اديان جديد معنويت گرا و عرفان مسلک .3

 جريان شناسي معنويت گرايي در ايران .4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

1. Sutcliffe, Steven J. Children of New Age , A History of Spiritual Practices. 
2. Hount , Stephen J. Alternative Religions : A Sociological Intruduction. 
3. Lucas, Phillip C. and Thomas Robbins, ( eds) , New Religious Movements in the 21st 

Century, legal,Political and Social Challenges in Global Perspective. 
4. Clarke, Peter B., New Religions in Global Perspective, A study of religious change in the 

modern world. 
5. Wilson , Bryan and Jamie Crosswell( eds) , New Religious Movements , Challenge and 

Response. 

  

 جریان شناسی معنویت گرایی در دنياي مدرن   فارسی:عنوان درس به 
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 هدف کلی: 

 آشنايي با ربط و نسبت تاريخي تصوف با تشيع

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ديدگاه ائمه اطهار دربارة تصوف و صوفيه قرون نخست .1

 بررسي احاديث وارده عليه صوفيان .2

 رابطه تاريخي و چگونگي ورود تصوف در ميان شيعيان .3
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 جامع االسرار و منبع االنوار، سيد حيدر آملي و ساير آثار سيد حيدر .1
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 25/    تصوف و عرفان اسالمی دکتری تخصصی

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

 هاي مشارب مهم عرفاني در فرهنگ غرب و شرق و شناخت وجوه تشابه وافتراق آنهابررسي و تحليل ويژگي

 ویژه:اهداف 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 مفهوم، قلمرو و روش عرفان تطبيقي .1

 ابعاد مقايسه و تطبيق در عرفانهاي مختلف .2

 مقايسه عرفانهاي مختلف در حوزه سير و سلوک .3

 مقايسه عرفانهاي مختلف در حوزه  عرفان نظري .4

 عرفانهاي مختلف در حوزه زبان عرفانمقايسه  .5

 عرفان به عنوان جوهر مشترک اديان .6

جريانهاي معاصر عرفاني و بررسي وجوه تشابه و  .7

 افتراق آنها

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( رزشیابیا راهبردهایث( 

 درصد...    سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد ...     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 آيين هندو و عرفان اسالمي، داريوش شايگان .1

 اکهارت، قاسم کاکاييوحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر  .1

 اسماء و صفات االهي، مرضيه شنکائي .1

4. Mysticism East and West, Rudolf Otto 
5. Sufism and Taoism, Toshikiko Lzutso 
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