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Obiective generale: Cunoașterea principalelor teme doctrinare, mistice, juridice, filosofice, etice, 

estetice, politice, dezvoltate în cadrul religiei islamice, cu scopul de a avea o imagine generală despre 

complexitatea lumii musulmane 

 

Competențe profesionale: Cursul oferă un fundament teoretic și hermeneutic pentru dobândirea unor 

competențe în domenii precum istoria religiilor, filosofie, teologie, estetică și istoria artei, istorie și 

studii culturale, științe politice, comunicare interculturală, jurnalism, litere, antropologie culturală, 

sociologie 

 

Structura cursului:  

 

1. Islam – aspecte istorice (1) 

 Islam: religie, civilizație, spațiu geopolitic 

 Contextul istoric și cultural al emergenței Islamului 

 Principalele structuri politice în perioada Islamului Clasic 

 

2. Islam – aspecte istorice (2) 

 Lumea musulmană în perioada dominației turco-mongole 

 Marile imperii: otoman, safavid, mogul 

 Dominația occidentală și criza lumii islamice  

 Căutările și rătăcirile identitare și politice în perioada contemporană  

 

3. Coranul și teologia coranică   

 Rolul central al Coranului în Islam 

 Temele fundamentale ale teologiei coranice 

 Hermeneutica coranică 

 

4. Construcția Islamului normativ 

 „Spusele” (Hadīth) și „Tradiţia” (Sunna)  

 Formarea dreptul canonic (Fiqh)  

 Școlile juridice musulmane (Madhhab) 

 Legea religioasă (Sharī’a) 

 

5. Fundamentele de credință (ibadāt) musulmane: „stâlpii” Islamului 

 Mărturirea de credință 

 Rugăciunea 

 Postul 

 Dania rituală 



 Pelerinajul 

 

6. Dimensiunea socială a Islamului (mu’āmalāt) 

 Relația individ-colectivitate în societățile musulmane: rolul tradiției și etica musulmană 

 Familie și statutul femeii 

 Rituri, sărbători și comemorări religioase 

 Islam savant vs. Islam popular: Categoriile socio-religioase tradiționale în Islam 

 Relațiile cu celelalte religii 

 

7. „Ortodoxia” sunnită  

 Caracteristicile sunnismului 

 Şcoli și teme teologice în sunnismul clasic 

 Teologia lui al-Ash’ari. Supremaţia ash’arită în Islamul sunnit 

 Evoluția sunnismului până în epoca modernă: tradiție, imitație și conservatorism doctrinar și 

politic 

 

8. Şiismul duodeciman 

 Apariţia şi dezvoltarea istorică a tradiţiei alide 

 Teologia şi spiritualitatea şiismului duodeciman 

 Şiismul modern: între religie şi politică 

 

9.  Isma’ilismul 

 Evoluția istorică și politică a mișcărilor isma’iliene 

 Sinteze filosofice isma’iliene 

 Qiyāmat al-Qiyāmat: isma’ilismul nizarit din Alamut 

 Isma’ilismul astăzi 

 

10. Curente minoritare în Islam 

 Kharidjismul / Ibadismul 

 Zaydismul 

 Druzi 

 Alevismul 

 Alawismul  

 Mișcări heterodoxe: Ahmadiyya, yezidismul, babismul, baha’ismul 

 

11.  Mistica musulmană/Sufismul (I) - Fenomenologia experienţei mistice musulmane 

 Fundamentele culturale ale sufismului 

 Rolul maestrului și formarea spirituală 

 Experiențele spirituale și transfigurarea mistică 

 Ştiinţele spirituale tradiţionale: alchimia, astrologia, „ştiinţa balanţei”, numerologia 

 

12. Mistica musulmană/Sufismul (II)  

 Sufismul în Irak: școlile din Basra și Bagdad 

 Extaz teopatic și martiraj: al-Hallaj 

 Mistica persană 

 Sinteze musulmano-hinduse în tradițiile mistice din spațiul indo-pakistanez 

 



13. Mistica musulmană/Sufismul (III) 

 al-Shaykh al-Akbar: Ibn Arabī și apogeul misticii speculative musulmane 

 Djalal ad-dīn Rūmī şi mawlawiya 

 

14. Șeici, sfinţi, marabuţi şi maeştri spirituali  

 Confreriile sufite (tariqāt) în lumea musulmană 

 Cultul sfinților în Islamul popular 

 

15. Filosofia elenizantă (Falsāfāh) I 

 Sursele gândirii filosofice musulmane: filosofia greacă, indiană, persană 

 Aristotelism şi neoplatonism: al-Kindī, al-Fārābī 

 Frații Purității (Ikhwan al-Safā’) 

 Avicenna și tradiția avicenniană 

 

16.  Filosofia elenizantă (Falsāfāh) II 

 Filosofia musulmană andaluză 

 Neo-aristotelismul: Averroes 

 Critica filosofiei şi apogeul teologiei sunnite: al-Ghazālī 

 Gândirea filosofică naturalistă 

 

17. Filosofia orientală (Hikmat Īshrīqīa)  

 Teosofia Luminilor divine: Sohravardī 

 Şcoala din Ispahan. Mollā Sadrā Shīrāzī 

 Filosofia mistică persană în perioada modernă și contemporană 

 

18. Dezvoltări doctrinare și ideologice contemporane 

 Gânditori și mișcări reformiste în Islamul sunnit modern și contemporan 

 Gânditori și mișcări reformiste în Islamul șiit modern și contemporan 

 Hermeneutici moderniste ale tradiţiei islamice 

 

19. Islam și politică 

 Problema autorității politico-religioase (imama) în Islamul clasic 

 Filosofia politică islamică în perioada premodernă 

 Impactul modernității și procesele de laicizare în lumea musulmană 

 Interpretări ideologice, politice și radicale contemporane 

 

20. Arta și arhitectura islamică (1) – caracteristici generale 

 Caracteristici generale. Estetic și religios în Islam. Influențe și sincretisme artistice 

 Caligrafia, pictura și arta cărții 

 Artele decorative 

 Arhitectura religioasă și civilă 

 

21. Arta și arhitectura islamică (2)  

 Perioada umayyadă 

 Irakul abbasid 

 Spania Musulmană 

 Maghrebul medieval 



 Arta și arhitectura egipteană: de la tulunizi la mameluci 

 Arta și arhitectura în Siria medievală 

 

22. Arta și arhitectura islamică (3)  

 Arta și arhitectură în Iran și Asia Centrală, de la samanizi la timurizi 

 Iranul safavid și qajar 

 Perioada turco-otomană 

 India musulmană 

 Arta și arhitectura islamică în Asia Centrală 
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