
کند:آکادمی انسان و معنای زندگی برگزار می  

 ما و موالنا

 دوره جامع موالناپژوهی
آفالین( -آنالین)  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

دکترای روانشناسی عمومی دکتر مانی رفیعی، استاد:  

 (mani.rafii@gmail.com)ایمیلاز طریق  راه ارتباطی:

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 بر دوره:اجمالی ری مرو

نقش موالنا در ادبیات و  ،و شمس موالناو جهانبینی زندگی تصوف،  هایسرچشمهباره اطالعاتی دردر این دوره با 

 آشنا میشوید.زمین غربایران و م

در بخش اول کالس قسمتی تشکیل شده است.  شناخت موالناو  در محضر موالنا بخشهر جلسه کالس از دو 

هر جلسه  در بخش دوم توضیحاتی در باب آن خواهیم داد؛ از متون یا اشعار موالنا یا مربوط به او را می خوانیم و

 می پردازیم. عآشنایی در باب یک موضو به شناخت و

 آمده است. انتهای مطالب سرفصل دقیق دروس هر جلسه در

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 این دوره برای چه کسانی مفید خواهد بود؟

هر فرد با هر سطح آشنایی  دارند مفید است. های اوموالنا و اندیشه عرفان، به فردی که عالقههمه ااین دوره برای 

یان ب ی نو آمیخته با علوم انسانی جدیدهتواند در این کالس شرکت و از مطالب آن که از منظر و نگابا موالنا می

 ازین دنیای پرهیاهو فارغ گردد.  دمیهایش و اندیشهموالنا  ساردر سایهمیگردد؛ بهره ببرد و 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 اطالعات دوره:

های هر هفته از شبدوشنبه ،آغاز و تا زمستان سال جاری ادامه خواهد داشت. جلسات 1041بهار  دراین دوره 

 برگزار خواهد شد. 11 تا 11ساعت

mailto:mani.rafii@gmail.com


 هزینه جلسات به صورت ماهیانه دریافت خواهد شد.

 

نظر دردانشجویان  :شرح موارد مربوط به حریم شخصی در خصوص دانشجویان

ترسی امکان دس به منظور کار این تصویری ضبط خواهد شد.-صورت صوتی باشند که تمامی محتوای دوره بهداشته

 .یا استفاده افرادی است که نتوانسته اند در دوره انالین شرکت کنندبرای مرور جلسات  کنندهشرکت افراد به

ضبط شخصی توسط خود افراد و به اشتراک گذاری محتوای  ،هم چنین مانند همه دوره های انالین

 دوره بدون اجازه ممنوع می باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ات تدریسو موضوعجلسات جدول کلی  

های قسمت

 کلی
شماره 

 جلسه

 موضوع
 در شناخت موالنا در محضر موالنا

 

 

 

 ماه اول

 منابع موالناپژوهی غزلیات شمس 4

1 سرچشمه های تصوف در ایران غزلیات شمس 1  

/ مجالس سبعه 1

معارف محقق 

 ترمذی

1 سرچشمه های تصوف در ایران  

 روانشناسی  و نوروسایکولوژی عرفان مقاالت شمس 3

 شروع داستان بهاء ولد معارف بهاء ولد 0

 

 

 ماه دوم

فیهفیه ما 5  موالنای پیش از شمس 

 رخداد بزرگ: دیدار شمس و موالنا غزلیات شمس 6

 شخصیت شمس تبریزی مقاالت شمس 7

ها و جهانبینی شمساندیشه مقاالت شمس 8  

 

 

 در فراق شمس غزلیات شمس 1

موالنا سالمندی غزلیات شمس 14  

 مولویه پس از موالنا فیه مافیه 11



 /رساله سپهساالر 11 ماه سوم

 مناقب افالکی

خلق اسطوره/ داستان پردازی درباره 

 موالنا

 

 ماه چهارم

ی موالنازندگی اجتماع مکتوبات 13  

 انسان و خدا غزلیات شمس 10

 وحدت وجود مثنوی معنوی 15

 پیر، پیامبران و اولیا مثنوی معنوی 16

 

 ماه پنجم

 فیض الهی غزلیات شمس 17

 جبر و اختیار فیه مافیه 18

 خیر و شر مثنوی معنوی 11

 این جهان و آن جهان با مخاطبین 14

 

 ماه ششم

یات شمسغزل 11  معنای زندگی 

مافیهفیه  11  سکوت 

 روح )دل، جان( مثنوی معنوی 13

 عقل و عاقالن مثنوی معنوی 10

 

 ماه هفتم

یات شمسغزل 15 آن ماهیت عشق و   

مافیهفیه  16  طریقت عشق ورزی 

 اخالق و زیست اخالقی مثنوی معنوی 17

 موانع زیست اخالقی مقاالت شمس 18

 

 ماه هشتم

 مرگ و مرگ پیش از مرگ غزلیات شمس 11

مافیهفیه  34  دعا و نیایش 

 غم و شادی مثنوی معنوی 31

 سماع با مخاطبین 31

 

 ماه نهم

1 طی طریق مقاالت شمس 33  

مافیهفیه  30 1طی طریق    

 نقدهایی بر اندیشه موالنا مثنوی معنوی 35

 موالنای شاعر مثنوی معنوی 36

 

 

 ماه دهم

 در ادبیاتمثنوی  37

 عامیانه

 طنز، هزل و نفوذ مثنوی در فرهنگ عامه

 موالنا در جهان اسالم مثنوی معنوی 38

 موالنا در جهان غرب مقاالت شمس 31

 موالنا در ایران مدرن با مخاطبین 04

 



 

 


