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   درسـی ۀبرنام

Course Book 

 نام درس  عرفانی   ادبیات 

 نام استاد   فهری اومر سلیمان 

 گروه/ دانشکده  زبان فارسی / زبان 

   Fahree.soleyman@Su.edu.krdئیمێل:  

         07508701355:          ژمارەی تەلەفۆن )بەپەی ئارەزوو( 

 

  ارتباط با استاد 

 تعداد واحد درسی   واحد   3
 

ساعات حضور استاد در   ساعت 9
  هفته 

 
LP1405  کد درس 

 دارای مدارک زیر: 
 کارشناسی/ الهیات = ایران / دانشگاه تاکستان ــ  
 کارشناسی ارشد/ الهیات = ایران / دانشگاه تاکستان ــ  
 کارشناسی ارشد/ زبان و ادبیات فارسی = ایران / دانشگاه ارومیه ــ  
 زبان و ادبیات فارسی = ایران / دانشگاه ارومیه   /   دکتری   ــ 
 

  پروفایل استاد 
 
 
 
 

 کلمات کلیدی  عرفانی ، متون عرفانی، عرفای ایرانی و اسالمی عرفان ، ادبیات  
 ( شناخت کلی: 1  

صوفیان و عارفان دانشمند و پارسایان روشن بین ایرانی و بزرگان جهان اسالم ، با استفاده از علوم و معارف اسالمی  
و دل انگیز در کتاب ها و آثار خود    و قرآن و احادیث ، عرفان و تصوف را تدوین کردند و بحثها و گفتگوها و عبارات زیبا 

 گنجانیدند که بسیاری از آنها مخصوصا در نظم و نثر فارسی ، از شاهکارهای علمی و ادبی و عرفانی ایران و جهان است. 
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آشنا شدن با متون  فارسی و    ات تالشی است در مسیر دست یابی به اهداف آموزش زبان و ادبی عرفانی  ادبیات  درس  
  فضای دانشجویان در شناخت دقیق تر و عمیق تر ه انگیختن ذوق و انگیز  بر دوره های مختلف عرفان ایرانی و اسالمی و 

  .فارسی   و عرفان   پهناور ادب 

فارسی    و ادبیات   تا دانشجویان گروه زبان هایی انتخاب شده  برای تحقق این هدف از متون و کتب مختلف عرفان ، بخش 
خود در زمینه   مخاطبان اصلی این درس هستند  با سرمشق گرفتن از این درس در آینده به تکمیل اندوخته های علمی که 

 فارسی بپردازند.   زبان و ادبیات عرفان و  

 

 
 ( هدف از فراگیری این درس:  ٢
 
 آشنایی با انواع متون عرفانی   -1
 عرفان ایرانی و اسالمی ــ آشنایی با انواع سبک ها و دوره های مختلف  2
 .عرفانی ، ظرایف ادبی و   آشنایی با مفاهیم زبانی، نکات بالغی ــ  3
 عرفان و تصوف. آشنایی با جلوه های گوناگون ساختاری و محتوایی    -4
محتوای فکری، ارزشهای انسانی و پیام های نهفته  آثار عرفانی ،    تقویت توانایی دانشجویان در درک و بیان مفاهیم   -5

 عرفانی و تصوف.   متون در  
 نثر و نظم عرفانی. متون    ه آنان از راه مطالع   و روحانی   ادبی   لذت تلطیف عواطف دانشجویان و افزایش    - 6
 .  ادبیات فارسی   آثار عرفانی   و نویسندگان   عارفان با زندگینامه و فضای فکری    نسبی   آشنایی   - 7
 

 
 فعالیت دانشجو: (   3       

 مشارکت در کالس درس با اظهار نظر کردن و پرسش و پیشنهاد دادن.   - 1  

 مربوطه را تهیه نماید و همیشه به همراه داشته باشد.   و جزوه های   دانشجو باید کتاب درسی ــ  ٢

، دانشجو موظف به پاسخ  شده است    ارائه داده به منظور تحریک ذهنی دانشجو و یادآوری، تعدادی تمرین و پرسش    - 3
 نها است. گویی آ 

درباره موضوعات گوناگون عرفانی و زندگی نامه عرفا و    درسی   در قالب سمینار و گزارش مشارکت دانشجو در کالس    ــ 4
 صوفیان و نویسندگان متون عرفانی 
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     حضور داشته باشد. مورد نظر  االمکان از غیبت بپرهیزد و سر ساعت    رود حد از دانشجو انتظار می   - 5

         
 
   

 (   روش تدریس:  4

، اشراف  عرفانی   در آغاز هر متن با ارائه اطالعات و دانشهای مقدماتی، ذهن و ضمیر دانشجویان برای دریافت بهتر متون   -1
  ی بر ساختار آنها، کشف ارتباط های موجود و باألخره انجام مقایسه های مبتنی بر آموخته ها، آماده می شود و شمه یی کل 

 .گردد   از آن درس ارائه می 
  ه و درک بهتر آن، ابتدا، توسط استاد شرح داده می شود. این روش زمین عرفانی  برای بهره گیری بیشتر از یک متن    -٢  

را فراهم می آورد و نیز، پاسخ گویی را آسان تر می    عرفانی   متن اندیشه و احساس جاری در یک    ت کافی برای درک کلی 
 سازد.  

مالک و معیارهایی را در اختیار دانشجویان قرار دهد تا آنان به یاری این مالک ها،    تالش استاد بیشتر بر آن است که   -3
 .آن را بچشند   ع راه یابند و طعم گوارای معانی و مفاهیم متنو   متون عرفانی بتوانند به ساحتهای مختلف  

قرائت متون توسط ایشان الزمه  شرکت دادن دانشجویان در بحثهای کالسی و نظرخواهی از آنان و ارائة سمینار و نیز  - 4
دانشجویان عالوه بر آن که میزان یادگیری آنان را افزایش می دهد و از محور    ال و فع   ی این درس می باشد. این حضور جد 

 مطلق شدن استاد در آموزش جلوگیری می کند، می تواند مالک خوبی برای تعیین نمره میان سال دانشجو باشد. 
شود تا خود به تحلیل  به دانشجو اجازه داده می و    ر ابتدا به جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد؛  در تحلیل موضوع ها، د   - 5

 ها نیز همان مباحث و تحلیل و تفسیرها مطالبه می شود. و در آزمون   موضوعها بپردازد 
 

 
 (  ارزشیابی درس:  5

نمره باقی مانده در قالب    40از دانشجویان گرفته خواهد شد .  ترم  نمره به  صورت کتبی  در پایان    60نمره،    100از  
 های کالسی دانشجویان ارزیابی خواهد شد . دو امتحان کتبی و فعالیت 

 
 

 ( نتایج آموزش این درس:   6
 رود که : در پایان سال تحصیلی از دانشجو انتظار می 

 شده باشد. آشنا    مختلف متون عرفان ایرانی ـ با انواع  1
 شده باشد. آشنا    بسیاری از عرفا و نویسندگان آثار عرفانی با  ــ  ٢
 که همانا خواندن  درست و درک و فهم دقیق آثار عرفانی است.   موضوع کلی مطرح شده در این درس را دریابد   - 3
  متون   زمینه   در   تر تخصصی   و   تر ای است برای ورود به موضوعات جدی مقدمه مطالب ارائه شده در این درس همانند     - 3

 خواهند شد.   آشنا   آنها   با   دانشجویان   آتی   های دوره   در   که    عرفانی 
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تواند برای دانشجو سود بخش باشد و او را در فهم و تحلیل دیگر متون  تر شدن دانش زبانی دانشجو می همچنین غنی ــ  4
   زبان فارسی یاری دهد.   

 
 

 (  منابع مورد نظر:   7
 . تهران 1383سروش،  ، ، چاپ ششم،  علی بن عثمان ، کشف المحجوب ،  هجویری ـ  1
 . 1383  انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،    عبد الکریم بن هوازن، رساله قشیریه،   ، قشیری ـ  ٢
 صوفی الله یار بن تیمور، مراد العارفین، انتشارات سخن تهران ـ  3
 کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، انتشارات زوار، تهران ،  ـ  4

 ــ رازی ، نجم الدین ، گزیده مرصاد العابدین، تهران ، دانشگاه پیام نور 
 ــ کاشفی، موالنامال حسین، لب لباب مثنوی، اساطیر، تهران 

 ـ 
 

 سایت ها :  •
 SID.IRــ سایتی   

 MAGAZIRAN    ــ سایتی 
  ــ سایتی : باشگاه کتاب 

 
   

 
 (  نمونه سؤاالت امتحانی 8

 ( در مورد کتاب »رساله قشیریه« به اختصار توضیح دهید. س 
 ( در مورد کتاب »مراد العارفین و کشف المحجوب « به اختصار توضیح دهید. س   
 توضیح دهید. ( در مورد کتاب »لب لباب مثنوی و المرصاد العباد« به اختصار  س   
 ( در مورد کتاب »مصباح الهدایه« به اختصار توضیح دهید. س   

 ای از زندگی نامه نویسنده و عارف »هجویری« را بنویسید  س( خالصه 
 ای از زندگی نامه نویسنده و عارف »نجم رازی« را بنویسید  س( خالصه 

 ای از زندگی نامه نویسنده و عارف »مال حسین کاشفی« را بنویسید  س( خالصه   
 ای از زندگی نامه نویسنده و عارف »محمود کاشانی« را بنویسید س( خالصه   

 توضیح دهید :   به تفصیل س( متن زیر را  
وار تعظیم اندر  » محمد بن علی الترمذی گوید: خاشع آن بود که آتش شهوت خویش  فرو کشد و دود دل خویش بنشاند و ان 

 دل خویش بر افروزد تا شهوات مرده گردد و دل زنده گردد و اندام های وی خاشع بود «  
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 که در متن زیر آمده است توضیح دهید:   اصطالحات عرفانی س( در باره  
مصری گوید : فکرت کلید عبادت است و عالمت صواب ، مخالفت نفس و هوا است و مخالفت نفس، دست به    » ذو النون 

داشتن شهوتها است ... ابو بکر طمستانی گوید نعمت بزرگترین، بیرون آمدن است از نفس زیرا که نفس بزرگترین حجابی  
 است میان تو و خدای عز و جل « 

   
 انی توضیح دهید : س( متن زیر را با دیدگاهی عرف   

»عمر خطاب )رض( بشتاب رفتی براه ، گفتی چنین رفتن راه ، حاجت زودتر برآید و از کبر دورتر بود ... فضیل گوید هر که  
 خخویشتن را قیمت داند او را اندر تواضع نصیب نباشد « 

 منظور از اصطالح » به بدی فرماینده«  در متن زیر چیست؟   س( 
 است .   فرماینده   به بدی »نید گوید : نفس  

 منظور از اصطالح » شریعت«  در متن زیر چیست؟   س( 
 فرموده است ، خالف آن کردن ، ناشکری و کفران است« شریعت  » هر چیزی را که  

 منظور از اصطالح » خلوت«  در متن زیر چیست؟   س( 
 داشتن بدین طریق که رسم متصوفه است ، امری محدث است «   خلوت شک نیست که  

 منظور از اصطالح » قربت«  در متن زیر چیست؟   س( 
 حق را «   قربت » بدان که علم شریف ترین وسیلتی است  

 س( دو بیت زیر را با دیدی عرفانی تعبیر نمایید : 
 خویش مرجومت کند ون  چ حرص کورت کرد و محرومت کند      دیو هم 

   ی هیچ کس سلطان نشد وز حریص   ان نشد      ـ س بیج ـ چ ک ـــــ عت هی نا ــ از ق 
 
 
 

 مالحظات همکار   ( 9
 

 ( ٢0٢٢/ 1٢/ ٢٢( تا )  ٢0٢٢/ 09/ 04سال از  از )  سیستم تحصیلی نیم 

 

هفته      )برگزاری کالسها + امتحان(   41 هفته    یک شنبه تا پنج شنبه:     
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  هـفـتــه 
1 

  معرفی درس ، کلیات و مقدمات 

هـفـتــه  
٢ 

  : خشوع و تواضع   ( 1)  رساله قشیریه 

هـفـتــه  
3 

های  : در مخالفت نفس و ذکر عیب   ( 2)   رساله قشیریه 
 آن 

 

هـفـتــه  
4 

  علم  ال : باب اثبات    ( 1)   کشف المحجوب 

هـفـتــه  
5 

  : باب الفقر   ( 2)   کشف المحجوب 

هـفـتــه  
6 

  ( 1مراد العارفین : شکر ) 

 

هـفـتــه   هـفته   14
7 

 ( 2العارفین : شکر ) مراد  

هـفـتــه  
8 

 : خلوت (  1) مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه  

هـفـتــه  
9 

 :  شرایط خلوت (  2) مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه  

هـفـتــه  
10   

 : بیان سلوک علما (  1) مرصاد العباد  

هـفـتــه  
11 

 : بیان سلوک مفتیان   (  ٢)   مرصاد العباد 

هـفـتــه  
1٢   

  : بیان سلوک قضاة (  3) مرصاد العباد  
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هـفـتــه  
13 

 ( 1لب لباب مثنوی : حرص و حسد ) 

 

 

هـفـتــه  
14 

  ( 2لب لباب مثنوی : حرص و حسد )   

هـفـتــه  
15 

 هفته    ٢ سال امتحان نیم 

هـفـتــه  
16 

  (٢0٢٢/ ٢٢/1٢)( تا 10/1٢/٢0٢٢)

 

 

 تدریس کننده : د. فهری اومر سلیمان 

 


