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 فصل اول

 مشخصات کلی برنامه درسی



 4/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

  مقدمهالف( 

 دين با مصاديق و نمودهاي مختلفهاي شناخته شدة بشري است. در گذشته و حال ها و فرهنگترين مؤلفة تمدندين مهم

اي تحت تأثير قرار داده است. شايد نقش مؤثر اديان در قرون خود حيات فکري، معنوي و اجتماعي بشر را به طور گسترده

متأخر تا حدودي ناديده گرفته شده باشد. اما امروزه با بروز بحران معنوي و فضيلت در زندگي بشر متمدن، در نقش و 

 ة اديان در رفع اين بحران ترديدي وجود ندارد.اهميت فزايند

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

اي در حوزة علوم انساني است که بر اساس ضوابط رشته تصوف در جهان معاصرگرايش  اديان و عرفاندوره دکتري 

 ست:ريزي شده ادانشگاهي پذيرفته شده در سطح بين المللي به منظور نيل به اهداف زير برنامه

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

 گوي بين اديانتربيت نيروي متخصص حوزوي جهت بررسي گفت .2

 در کشورهاي اسالمي تصوف و عرفانجذب داوطلبان تخصصي  .3

هاي سمينارها و کنفرانسهاي پژوهشي ادياني و برگزاري فراهم ساختن امکانات علمي و تحقيقات براي پروژه .4

 علمي پژوهشي

 گويي به مراکز فرهنگي داخلي و خارج از کشورتربيت نيروي انساني آگاه و معنوي به منظور پاسخ .5

 

  تیپ( ضرورت و اهم

 مطلوب دح به رسيدن تا اما کند، باز را خود جاي است توانسته حدي تا، اين رشته اديان و عرفان رشته و ايجاد 13۳3 سال از

 که المي،اس انقالب پيروزي از پس که است اين مطلوب نقطه به رسيدن تا فاصله اين دليل. دارد بسيار کار جاي هنوز

 و اروپا در يشناسايران مراکز از بسياري که داشت هم را پيامد اين کرد، تاريخ شاهراه وارد تاريخ بيراهه از را ايران حقيقتاً

 ديگر ما جاآن تا است، شده کمرنگ بسي شناسانه ايران هايفعاليت رو اين از و درآمده تعطيل يا تعليق حال به آمريکا

 جهاني حسط در آن کردن مطرح و شناسيايران بازار رونق بر که نظر، صاحب و برجسته شناسانايران حضور و ظهور شاهد

 مستشاران و کارشناسان دادن دست از که ديگر هايعرصه از بسياري مانند که است ضروري رو اين از نيستيم؛ بپردازند،

 مته آستين زمين ايران فرزندان خود نيز عرصه اين در شد، بومي و ملي نيروهاي به توجه موجب انقالب از پس خارجي

 که شوديم ترضروري زماني موضوع اين. بپردازند جهان در ناپذير تجزيه کل يک عنوان به ايران، شناخت به و زنند باال

 هايرايشگ از برخي مستقل، هايجمهوري تشکيل و شوروي فروپاشي از پس ويژه به اخير، هايسال در شاهديم متاسفانه

 يک عنوان به اناير به کلي و ملي نگاه تضعيف موجب تواندمي متاسفانه که است شده تشديد کشور در قوميتي و محلي

 بهشتي شهيد انشگاهد در فقط فعال که شناسي،ايران رشته توسعه و تاسيس شرايطي چنين در اينرو از شود، ناپذير تجزيه کل

 .رسدمي نظر به ضروري دارد، وجود ديگر هايدانشگاه معدود و
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 بهتر البته. ستا مفيد ايران آينده و نظام و کشور حال به کشور، هايدانشگاه تمامي در اديان و عرفان رشته توسعه و تاسيس

 خأل ردنک پُر بر عالوه که شود؛ ايجاد دکتري و ارشد کارشناسي يعني تکميلي، تحصيالت مقطع 2 در رشته اين است

 ميان در را ذيرناپ تجزيه کل يک عنوان به ايران به توجه خارجي، شناسانايران کمبود و اديان و عرفان هايکرسي تعطيلي

 در سدي و کند رتژرف و بيشتر کشورند، سازان آينده و مسئوالن که فرهيخته و تحصيلکرده اقشار ويژه به و ايرانيان همه

 . شود انديشي قبيلگي و گرايي قوميت 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
 عرفان شيعي ابعاد معنوي اسالم به جهان توانمندي در شناخت

دفاع از هويت معنوي و روحي اسالم و تشيع در توانمندي 

 صوفيانههاي مقابل عرفان
 رديه ها و نقد تصوف

گرا هاي نوظهور معنويتجريان و قدرت بر تحليل آشنايي

 در جهان معاصر
 گرايي نوينمعنويت

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

هاي در دانشگاهدر حوزه عرفان و تصوف تدريس  مهارت

 کشور
 شناسي مطالعات تطبيقي اديانروش
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 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

اين رشته منوط به داشتن مدرک فوق ليسانس يا گواهي اتمام سطح سه از حوزه علميه پذيرش داوطلبان شرکت در 

است. شرايط عمومي دانشجويي تابع مقررات و مصوبات آموزش عالي و شرايط اختصاصي در چارچوب مقررات 

 هاي دانشگاه يا موسسه برگزارکننده دوره است.آموزش عالي، تابع سياست
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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 شناسي مطالعات تطبيقي اديانروش  .1

   32   * 2 اديان تطبيقي  .2

   32   * 2 عرفان نظري  .3

   32   * 2 فلسفه عرفان  .4

   32   * 2 عملي عرفان  .5

   32   * 2 عرفان شيعي  .6
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 تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(4)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

   32   * 2 هند قاره شبه در تصوف  .1

   32   * 2 آفريقا وشمال افريقا تصوف در  .2

   32   * 2 بالکان و صغير آسياي تصوف در  .3

   32   * 2 تصوف در ايران  .4

   32   * 2 تصوف در چين  .5

   32   * 2 تصوف در غرب )اروپا و امریکا  .6

   32   * 2 تصوف در آسياي جنوب شرقي  .7

   32   * 2 رديه ها و نقد تصوف  .8

   32   * 2 گرايي نوينمعنويت  .9
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 هدف کلی: 

 آشنايي با تاريخچه ، روش ها ، شاخه ها و رويکردهاي دين پژوهي.

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 

 موضوع ادبيات و قلمرو 1

 تطبيقي مطالعات شناسيروش 2

 تطبيقي مطالعات مباني و فلسفه 3

 تطبيقي مطالعات شناسيسنخ و هاگونه 4
 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .13۳۱قم: دانشگاه اديان و مذاهب،  -درسنامه دين شناسي/ هيالري رودريگيس، جان اس. هاردينگ. 1

 .13۳۳قم: اديان،  -دين پژوهي/ نينيان اسمارت؛ ]مترجم[ سعيدرضا منتظري، احمد شاکرنژاد. 2

راهنماي دين پژوهي: آشنايي با ده رويکرد در مطالعه اديان/ ويراسته روبرت سگال؛ ترجمه و توضيح محسن زندي، محمد  3

 13۳1قم: دانشگاه اديان و مذاهب،  -حقاني فضل.

 .13۳۱تمدنها،  المللي گفتگويتهران: هرمس؛ مرکز بين -دين پژوهي/ گفتگوهاي مسعود رضوي با دکتر فتح اهلل مجتبايي. 4

 13۳5تهران: پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  -دين پژوهي/ ويراسته ميرچا الياده؛ ترجمه بهاءالدين خرمشاهي. 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  تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش 
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 هدف کلی: 

 يکديگر از منظر مباحث االهياتي وها با هاي آنگانه اديان شرقي و بيان شباهت و تفاوتبررسي و شناخت و مقايسه ابعاد هفت

 کالمي و در نهايت مقايسه آن با اسالم.

  :هامباحث یا سرفصل

 

 گانه اديان شرقي با يکديگر؛مقايسه ابعاد هفت -1

 مسئله حجيت؛ -2

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

 بحث اسما و صفات الهي؛ -4

 بحث توحيد، ثنويت و چندخدايي؛ -5

 شناسي؛انسان -6

 شناسي؛کيهان -۳

 معادشناسي؛ شناسينجات -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  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 هدف کلی: 

ها با يکديگر از منظر مباحث االهياتي و هاي آنگانه اديان شرقي و بيان شباهت و تفاوتبررسي و شناخت و مقايسه ابعاد هفت

 کالمي و در نهايت مقايسه آن با اسالم.

  :هامباحث یا سرفصل

 

 وحدت توصيفي تقرير) وجود شخصي وحدت .1

 (شخصي وحدت براهين، شخصي

، ظهور وجود نحوه ظهور ماهيت) ظهورات کثرت .2

 (احاطي تمايز

  حيثيت .3

 ناپذيري حکم، مقسمي اطالق حضرت) ذات مقام .4

 (ذات مقام اسامي، ذات ناپذيري ادراک، ذات مقام

 و احديت، حقيقي حقه وحدت، تعريف) اول تعين .5

 (يحب حرکت، ذات مقام با اول تعين تفاوت، واحديت

 تفاصيل، ثاني تعين در علمي تمايز، تعريف) ثاني تعين .6

 (نيثا تعين در ثابته اعيان، ثاني تعين در اسمايي

 ياسما، سلبيه و ايجابيه اسماي) الهي صفات و اسما .۳

اسماي  ،جماليه و جالليه اسماي، فعليه، صفاتيه، ذاتيه

 کليه اسماي، تامه غير کليه محيطه و تامه کليه محيطه

 (اسماء امهات، جزئيه اسماي و

 و کلي استعداد، اسما و اعيان نسبت) ثابته اعيان .۳

 (معلوم از علم تبعيت، جزئي استعداد

 اختيار و جبر، القدر سر و قدر و قضا .۳

 و مقدس و اقدس فيض، انبعاث مبدأ) رحماني نفس .1۱

 (محمديه حقيقت

 و عالم روح و کامل انسان، جامع کون) کامل انسان .11

 ،کامل انسان علم، کامل انسان خالفت، ايجاد غايت

 (يتوال ختم و واليت و نبوت، رسالت، کونين تطابق

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 قونوي( صدرالدين) الغيب مفتاح و نصوص 1

 (فرغاني الدين سعيد) المدارک منتهي و الدراري مشارق 2

  (قيصري داود) الحکم فصوص شرح 3

 (اصفهاني ترکه الدين صائن) القواعد تمهيد 4

 (جامي عبدالرحمن) النصوص نقد 5

 نظری عرفان عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Theoretical mysticism 

 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: 

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

  :هامباحث یا سرفصل

 

 کليات )چيستي فلسفه عرفان( .1

 ديگر هايتمايز عرفان از رشته .2

 شناسي علم عرفانروش .3

 ماهيت تجربه عرفاني .4

 شناسي تجربه و سير و سلوک عرفانيمعرفت .5

 زبان عرفان .6

 عرفان و دين .۳

 عرفان و زندگي .۳

 عرفان و فلسفه .۳

 عرفان و اخالق .1۱

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 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, 

  

 فلسفه عرفان عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Philosophy of mysticism 

 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: 

 عملي عرفان شناختو بررسي تحليلي 

  :هامباحث یا سرفصل

 

 سلوک علم ماهيت .1

 (حقيقت و طريقت، شريعت) دين و سلوک علم .2

 جربهت و سلوکي تجربة) عرفاني تجربه و سلوک علم .3

 (شهودي

، مباني، مسائل) اسالمي اخالق علم و سلوک علم .4

 (غايات

 ظاهري اعمال، عرفاني اعمال شرايط) سلوکي اعمال .5

 (عرفاني باطني اعمال و عرفاني

 يسلوک تأثير، عام جايگاه) سلوک در اخالق جايگاه .6

 (اخالقي فضايل و رذايل، عملي اخالق

، معرفت مسلک، عشق مسلک) سلوکي مسالک .۳

 ...( و عبادت مسلک، زهد مسلک

 (السائرين منازل به توجه با) سلوکي منازل .۳

، اختاريس آثار، تطبيقي آثار، تدويني آثار) سلوک علم منابع

(تنسيقي آثار

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

   (طوسي نصير خواجه) اشارات وتنبيهات ابن سينا شرح .1

 (غزالي ابوحامد) الدين علوم احياء .2

 (قشيري ابوالقاسم قشيريه رسال .3

 ( سراج ابونصر) اللمع .4

 مکي( )ابوطالب القلوب قوت .5

 

 

  

 عملی  عرفان عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Practical mysticism 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   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 



 86/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 عيتصوف و مذهب تش ييو مناسبات محتوا يخيهدف: شناخت رابطه تار

  :هامباحث یا سرفصل

 هاي صوفيه به ائمه)ع( به ويژه امام علي)ع( و امام رضا)ع(.بررسي اتصال سلسله .1

امکان شاگردي برخي از مشايخ صوفيه نزد ائمه)ع( مانند بايزيد بسطامي و امام صادق)ع(، شقيق بلخي و بررسي تاريخي  .2

 امام کاظم)ع(، معروف کرخي و امام رضا)ع(.

 بررسي روايات و حکياات منقول از ائمه)ع( در متون صوفيه و مقايسه آن با منابع شيعي. .3

 و واليت تکويني در منابع روياي شيعي از قبيل اصول کافيمقايسه نظريه واليت در ميان صوفيه و بحث حجت  .4

 بررسي احاديث منسوب به ائمه)ع( در مذمت جريان تصوف و برخي مشايخ صوفيه. .5

 رابطه عالمان شيعي با صوفيه )ديدگاه شيخ طوسي درباره حالج، خواجه نصير الدين طوسي و و مکاتباتش با قونوي( .6

 تشيع به ويژه بر پايه مکتب ابن عربي. نقش مسأله واليت در نزديکي تصوف و .۳

 بررسي ميزان تأثيرپذيري برخي عارفان شيعي مانند سيد حيدر آملي، بررسي از نحله تصوف به ويژه ابن عربي .۳

 مالصدرا و تأثير پذيري از مکتب ابن عربي .۳

 جايگاه آقا محمد بيدآبادي و شاگردان او در بنيانگذاري عرفان شيعي .1۱

 عالمان شيعي از تصوف رسمي )در عين گرايش به عرفان شيعي(داليل پرهيز برخي  .11

سيد علي شوشتري  .1هاي آن و معرفي بزرگان همچون: معرفي طريقه عرفاني آخوند مال حسينقلي همداني و تبيين شاخصه .12

 . عالمه طباطبايي و...5. سيد علي قاضي 4. سيد احمد کربالئي 3. محمد بهاري 2

 عارفان شيعي همچون سيد بن طاووس، ابن فهد حلي، محمد تقي مجلسي و شيخ بهائي و... بررسي جايگاه آراء و آثار .13

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 الصلة بين التصوف و التشيع )کامل مصطفي شيبي( .1

 تاريخ حکما و عرفاي متأخر بر صدر المتألهين )منوچهر صدوقي سها( .2

 آقا محمد بيدآبادي احياگر حکمت شيعي )علي کرباسي زاده( .3

 مجالس المؤمنين )قاضي نوراهلل شوشتري( .4

 یعیعرفان ش عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Shiite mysticism 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

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



 81/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 آثار سيد حيدر آملي، آثار ابن ابي جمهور احسايي، آثار سيد قطب الدين نيريزي مثل ميزان الصواب .5

 

 هدف کلی: 

 هند قاره ي شبه در تصوف بررسي و تفصيلي شناختهدف: 

   :هامباحث یا سرفصل

 قاره شبه به تصوف ورود تاريخچه 1.

 علي سيد مير زکريا، بهاء الدين دراز، گيسو محمد سيد چشتي، الدين معين خواجه(قاره شبه در صوفيه بزرگان و مشايخ معرفي 2.

 )... دهلوي اهلل ولي شاه سرهندي، احمد همداني،

 )اللهيه نعمت و همدانيه سلسلي پژوهي مورد (قاره شبه در تشيع و تصوف 3.

 قاره شبه در هندو آيين و تصوف تأثر و تأثير بررسي 4.

 قاره شبه تصوف در بيت اهل جايگاه 5.

 فارسي زبان و اسالم ترويج در صوفيه نقش 6.

 هند )چشتيه، سهرورديه، قشبنديه، قادريه، شطاريه( قاره شبه در صوفيه طرق شناسي گونه 7.

 هند قاره شبه در تصوف شناسي آسيب 8.

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت
 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 غالمعلي آريا() ايراني و اسالمي فرهنگ به طريقه اين پيروان خدمات و پاکستان و هند در چشتيه طريقه .1

 (عبدالقادر بدائوني) صاحب علي احمد مولوي تصحيح التواريخ، منتخب .2

 برني(  ضياءالدين) صاحب خان سيداحمد مولوي تصحيح فيروزشاهي، تاريخ .3

 معصوم بکري( محمد)پوته داود محمد بن عمر تصحيح ،)معصومي(سند تاريخ .4

 مسعود تبريزي( بن محمد تبريز )ابوالمجد سفينه .5

  

  هند قاره شبه در تصوف فارسی:عنوان درس به 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Sufism in the Indian 
subcontinent 

 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

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 هند قاره ي شبه در تصوف بررسي و تفصيلي شناخت

   :هامباحث یا سرفصل

 آفريقا به سالسل و تصوف ورود تاريخ .1

 آفريقا در تصوف جايگاه .2

 (افول علل و گسترش علل) آفريقا شرق در تصوف گسترش .3

 (افول علل و گسترش علل) آفريقا غرب در تصوف گسترش .4

 (مريديه شاخه، بکائيه شاخه، عقايد، اجتماعي و فرهنگي موقعيت، مشايخ، مؤسس) قادريه سلسله .5

 (عقايد، اجتماعي و فرهنگي موقعيت، مشايخ، مؤسس) تجانيه سلسله .6

 (يوسفيه شاخه، سمانيه شاخه، عقايد، اجتماعي و فرهنگي موقعيت، مشايخ، مؤسس) شاذليه سلسله .۳

 (عقايد، اجتماعي و فرهنگي موقعيت، مشايخ، مؤسس) سنوسيه سلسله .۳

 (ميرقانيه يا خاتميه شاخه، عقايد، اجتماعي و فرهنگي موقعيت، مشايخ، مؤسس) ادريسيه سلسله .۳

 (مدنيه شاخه، عقايد، اجتماعي و فرهنگي موقعيت، مشايخ، مؤسس) درقاويه سلسله .1۱

 (اوامريه شاخه، عقايد، اجتماعي و فرهنگي موقعيت، مشايخ، مؤسس) عيسويه سلسله .11

، بوعليه سلسله ،داديةح سلسله، برهانيه سلسله، احمديه سلسله، علويه سلسله، رفاعيه سلسله، دسوقيه سلسله، عيدروسيه سلسلة .12

 (عقايد، سياسي و اجتماعي موقعيت، مشايخ، مؤسس) مشيشيه سلسله

 افريقا در تصوف بررسي و نقدو  آفريقا در سياست و تصوف مناسبات .13

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت
 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 (تصوف مدخل) اسالم جهان المعارف دائره مدخل، مذکور هاي سلسله در مؤثر مشايخ آثار .1

 (  زيات )ابن التصوف رجال إلى التشوف .2

 (زيدان طه محمد يوسف) بمصر القادريه فروع و الصوفي الطريق .3

 (زين سميح) االسالم نظر في الصوفيه .4

 قایشمال آفر و قایتصوف در آفر عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Sufism in Africa and North Africa 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 واحد: تعداد
 

  

   32 تعداد ساعت:

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



 89/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 (شعراني الوهاب عبد) الکبرى طبقات .5

 

 هدف کلی: 

 و بالکان يدر آناطول هيتصوف و سالسل صوف يو نقد و بررس يليشناخت تفص

   :هامباحث یا سرفصل

 

 رد صوفيه سالسل و تصوف گسترش و ورود تاريخ .1

 بالکان و صغير آسياي

 بالکان و صغير آسياي در تصوف جايگاه .2

 اوضاع) بالکان در صوفيه سلسله هاي گستردگي علل .3

نفوذ ، عثماني حکومت تأثير، تاريخي وقايع و

 ( تصوف تأثير، اسالم تأثير، آناتولي متصوفه هايفرقه

 آناطولي در تصوف .4

 تصوف در بوسني  .5

 صربستان در تصوف .6

 مونته نگرو در تصوف .۳

 مقدونيه در تصوف .۳

 کزوو در تصوف .۳

 قهمنط و مقدونيه, کوزوو در خلوتيه خانقاه و سلسله .1۱

 پرشوو و بويانواتس

 مقدونيه و کوزوو در قادريه خانقاه و سلسله .11

 سنساالت کوزوو، روستاي در سعديه خانقاه و سلسله .12

 اولتسين و

 همجوار مناطق و کوزوو در رفاعيه خانقاه و سلسله .13

 در مالميه و بکتاشيه، نقشبنديه زينيه، خانقاه و سلسله .14

 (اجتماعي و فرهنگي موقعيت، گستره) بالکان

، پرشوو منطقه, کوزوو در موجود هايخانقاه .15

 شاخص هاي) مقدونيه، مونته نگرو، بويانوواتس

 و کوزوو در خانقاه ها و صوفيه هايکمي فرقه

 (همجوار نواحي

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت
 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 (بطوطه ابن) بطوطة ابن رحله .1

 ( عربي ابن، )النعمانية الشجرة .2

 (افالکي ناطور اخي احمدبن) العارفين مناقب .3

 و بالکان ریصغ یایتصوف در آس عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Sufism in Asia Minor and the 
Balkans 

 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(:



 22/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 (زاده طاشکوپري مصطفى بن احمد، )النعمانية الشقائق، تکايا مجموعه، زاده لي باندرمه منيب احمد؛ اوليا چلبي .4

 (زاده طبيب شکري سيدمحمد) الصوفية السادات العلية نامة سلسله .5

 

 هدف کلی: 

  ايران در صوفيه سالسل و تصوف بررسي و نقد و تفصيلي شناخت

   :هامباحث یا سرفصل

 ایران در صوفیه سلسله های اجتماعی و فرهنگی، دینی جایگاهو  صوفیه سالسل گسترش و پیدایش عوامل و علل .1

 ایران در صوفیه گسترش و پیدایش شناسی آسیب .2

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، انشعابات، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) الهیه نعمت سلسله .3

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) گنابادیه سلسله .4

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) علیشاهی صفی سلسله .5

 ( اجتماعی و فرهنگی موقعیت، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) شمسیه سلسله .6

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) کوثریه سلسله .7

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، انشعابات، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) ذهبیه سلسله .8

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، انشعابات، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) نوربخشیه سلسله .9

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، انشعابات، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) اویسیه سلسلة .11

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، مشایخ، عقاید، گستره، تاریخچه، مؤسس) گمنامیه اشراقیه مهدویه سلسله .11

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، انشعابات، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) خاکساریه سلسله .12

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، انشعابات، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) قادریه سلسله .13

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) نقشبندیه سلسله .14

 (اجتماعی و فرهنگی موقعیت، انشعابات، عقاید، مشایخ، گستره، تاریخچه، مؤسس) حق اهل .15

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 (جامي عبدالرحمن) القدس حضرات من االنس نفحات .16

 (عليشاه معصوم) الحقايق طرائق .1۳

 تصوف در ایران عنوان درس به فارسی:

به عنوان درس 

 انگلیسی:
Sufism in 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  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 28/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 (الهوري سرور غالم) األصفياء خزينه .1۳

 کاشاني( عزالدين) الکفايه مفتاح و الهدايه مصباح .1۳

 (شيبي مطصفي کامل) الصوفيه النزعات و الصوفي الفکر .2۱

 

 هدف کلی: 

 چين، مغولستان، قفقاز، آسياي ميانه )مرکزي( يدر کشورها هيتصوف و سالسل صوف يليشناخت تفص

   :هامباحث یا سرفصل

 يو مرکز انهيم يايدر آس هيصوف يتصوف و سلسله ها ريگسترش و تأث ش،يدايپ گاه،يجا .1

 و مغولستان نيدر چ هيصوف يتصوف و سلسله ها ريگسترش و تأث ش،يدايپ گاه،يجا .2

 هيدر شرق و بخش ميانه روس ريگسترش و تأث ش،يدايپ گاه،يجا .3

  در قفقاز هيتصوف و سلسله صوف ريگسترش و تأث ش،يدايپ گاه،يجا .0

 

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 (، طوسي زاده تقي حسن ترجمه ايزرائيلي رافائل، )فرهنگ دو رويارويي: چين مسلمانان .1

 (،منفرد افسانه ترجمه ويمبوش اندرز و بنيگسن اَلکساندر، )شوروي اتحاد در تصوف: کميسرها و صوفيان .2

 (، اميدوارنيا محمدجواد ترجمه، يوان جين فنگ، )چين در ايراني و اسالمي فرهنگ .3

 (، ميکده عبدالحسين ترجمه، گروسه رنه، )صحرانوردان امپراطوري .4

 (، فر خزاعي على ترجمه، آکينر شيرين، )شوروي اتحاد مسلمان اقوام .5

  

 تصوف در چین، مغولستان، قفقاز و آسیای مركزی )میانه( عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Sufism in China 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:پیشدروس 

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

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



 22/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

  و اروپا کايتصوف در آمر يو بررس يليشناخت تفص

   :هامباحث یا سرفصل

 يغرب و نهضت ترجمه آثار عرفان اسالم .1

 ديس ت،يماس وستونيشوآن، ه وفيتيخان، فر تيوال ،يخان چشت تيدر غرب(حضرت عنا هيو بزرگان صوف خيمشا يمعرف .2

 )...نصر و نيحس

 تصوف در غرب يشاخصها .3

 )محور، حکمت خالده عتيتصوف شر ،يدر غرب(تصوف جهان انهيصوف يجنبشها .4

 (هيميمر ه،ينقشبند ،يتصوف جهان قتيطر ه،يدر غرب )چشت هيصوف يقتهايطر نيمهمتر .5

 تصوف در غرب يشناس بيآس .0

 

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 (نلسيجمال ملک و جان ه») تصوف در غرب « در  يصوف يجنبشها يآثار ادب .1

 (سونيدر غرب معاصر) لئونارد لوئ يرانيا سميصوف .2

 (نيدر غرب )گرد سميتکامل صوف  .3

 وب )جانکر( سايگل کا،يدر آمر سميموج صوف نيسوم  .4

 در انگلستان سميمختلف صوف ي: راههاقتيطر ندگانيجو .5

  

 (کایو آمر تصوف در غرب )اروپا عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Sufism in the West (Europe and 
America) 

 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(:



 23/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

 ي جنوب شرق يايتصوف در آس يو بررس يليشناخت تفص

   :هامباحث یا سرفصل

 شرقی جنوب آسیای کشورهای به تصوف ورود تاریخ 1.

 منطقه این در اسالم به گرایش در تصوف جایگاه و نقش 2.

 شرق جنوب آسیای در صوفیه مشایخ عرفانی اندیشه های مهمترین 3.

 آسیا)قادریه، نقشبندیه، محمدیه، تجانیه( شرق جنوب در صوفیه طرق گونه شناسی 4.

 آسیا شرق جنوب در صوفیه استعماری ضد شورشهای بررسی 5.

 حاضر عصر در آسیا شرق جنوب تصوف وضعیت 6.
 

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 ظفر( حمد )اقبال،  اندونزي فرهنگ و ادبيات و زبان در ايراني فرهنگ و فارسي ادبيات و زبان تأثير .1

 نيا( اسماعيل خاورميانه) و آسيا شرقي جنوب روابط .2

 حيدرپور( محمد و رزاقي اندونزي)ايرج اسالمي نوين نهضت هاي .3

 حيدرپور( آسيا)محمد شرق جنوب در اسالم .4

 اقبال( ظفر محمد اندونزي) وفرهنگ ادبيات و زبان در ايراني وفرهنگ فارسي وادبيات زبان تاثير .5

  

 یجنوب شرق یایآستصوف در  عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Sufism in Southeast Asia 

 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(:



 24/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 هدف کلی: 

  منتقدان عرفان وتصوف اسالميآشنايي بارويکردهاوآثارمختلف 

   :هامباحث یا سرفصل

 شناسی، ابعاد و جایگاه عرفان و تصوف نسبت به دیگر علوم اسالمیشناسی، مفهوم. کلیات منبع1

 ومناسبات صوفیه با دیگر فرقه هاهای فکری و اجتماعی .خاستگاه و ظهور تاریخی و زمینه2

 نقد بیرونی ومخالفت باتصوف بارویکرد های مختلف-3

 رویکرد علمی وفلسفی وآثارمرتبط باآن1-3

 رویکرد اجتماعی وجامعه شناختی وآثار مرتبط با آن2-3

 .رویکرد سیاسی وآثار مرتبط با آن3-3

 .رویکرد مذهبی ودینی وآثار مرتبط4-3

 .مستشرقان و تصوف اسالمی 5-3

 .رویکرد عمومی ووآثارتلفیقی در رد وانکار تصوف ومعرفی آثار مرتبط با آن6-3

 .نفد درونی عارفان وصوفیان نسبت به اموزه ها ومتصوفه)اهداف وروش شناسی (4

 .مناسبات صوفیه با سیاست واجتماع وشریعت5 

 معاصر.آسیب شناسی ومشکالت سلوک عرفانی درجهان 6

 

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 

 کشف المحجوب) هجويري( .1

 اللمع في التصوف) سراج طوسي وديگر اثار عرفاني خود صوفيان( .2

 التصوف االسالمي، تاريخ، عقايد، طرق) سليمان سليم( .3

 پور( نقد صوفي) محمدکاظم يوسف .4

 تلبيس  ابليس )ابن جوزي( .5

  

 ها و نقد بر تصوفهیرد عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
Denials and Criticism of Sufism 

 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(:



 25/    ادیان و عرفان دکتری

 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 

 هدف کلی: 

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

  :هامباحث یا سرفصل

 

 تمايز دين و معنويت 1

 جديدفرهنگ غرب و دين عصر  2

 اديان جديد معنويت گرا و عرفان مسلک 3

 جريان شناسي معنويت گرايي درايران 4
 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهای( ت

 درصد04   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد04     سالنیمآزمون پایان 

 

  :منابع پیشنهادی( فهرست ج
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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 
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 نوین گرایی معنویت عنوان درس به فارسی:

عنوان درس به 

 انگلیسی:
New spiritualism 

 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(:


