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 مقدمة في فلسفة الدين:

 

*يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بفلسفة الدين ومن ثم استثمار قدارته العقلية في النظر 

ول الموضوع بحيث يصبح قادرآ حصه , والقيام بإبحاثه الخا لالفلسفي العميق في هذا الحق

 على التفريق بين فلسفه الدين ومقارنه األديان .

وتخليصها من  الدينيةفالفلسفه هي الذكاء اإلنساني المستعمل لنقد او لتدعيم المنظومه ا

 األسطورة والخرافه التي علقت بها عبر العصور .

درك تقابله ألن حضارته يجعلها  ها عبرقدم الفكره الدينيه المصاحبه لنشؤة االنسان تطور

             فيها فحص المنهج الفلسفيتادراكآ فلسفيآ وأن 

الوسائل التعليمية : تعتمد المادة على المشاركة الفاعلة بين الطلبة انفسهم بينهم وبين األستاذ 

حث العبء والقيام بببحيث يقرأكل طالب المراجع الرئيسية باإلضافة الى تقديم مشاركته في 

 واحد على األقل يخص المادة التعليمية

 تقسم المواد :

 اسبوعآ كل أسبوع هناك موضوع لتدريسه : 01المادة موزعه على 

مثاآل عند القبائل / و الطمطم   tabooالقديمه ما قبل الديانات التوحيدة األديان نشؤة ا -0

 البدائيه 

 السرديات الكبرى في بالد مابين النهرين سوريا ومصر  -9

 tabooالتابو و tamtam بنيه العقل الديني ما قبل الديانات السماوية مرورآ  -3

 الميثافزيقيا لقاء ما بين الدين والفلسفة  -1
 ة بالحلتطور الميثافزيقيا الدينية ذاتها ودخول الالهوت وعلم الكالم الى  -5

 من قبل رجال الدينالحرب على الفلسفه وعلى العقل  -2
 الفالسقة ) المطلق ( كيف عالج الفالسقه قضية وجود هللا وصفاتاهلل أله ا -0
 االنسان من منظور ديني ومن منظور فلسفي  -8



 الوجود والكون / من وجهة نظر فلسفية / وجهة نظر دينيه  -2
 خالق والقيم في الدين و الفلسفة اال -01

قضيه القضاء و القدر / من وجهة نظر فلسفية ) الحرية ( ومن وجهة نظر  -00

 دينيه 

 الدين؟ أم هي مع حرية األديان  ضدالعلمانيه هل هي  -09
 العلم وموقفه بين الفلسفة والدين -03

 العناية اإللهية / هل هي قضية فلسفية ام قضية دينية ؟ -01
 

 مصادر ومراجع  

 المكتبية التقدمية / هيوم: محاورات في الدين الطبيعي , تقديم فضل عباس  -0
 (محاضرات في فلسفة الدين )  يك فورم : رأ -9

 9110, دمشق  ( الثالوث المحرم) بو علي ياسين :  -3
 صادق جالل العظم : ) نقد الفكر الديني ( ذهنيه التحريم -1

 (9- 0)( هرطقات : )جورج طرابيشي  -5
 9100,دار دجله عمان    ( الفلسفة والوعي الديني ) جورج الفار :  -2
 9105دار الثقافه بيروت المقدس والسإال الفلسفي , جورج الفار : -0

 9101, بيروت  دار الطليعة ةقيقحامام ال عاريآجورج الفار -8
 0228دمشق . األولى (مغامرات العقل ) فراس السواح :  -2

 هيجل : محاضرات في فلسفة الدين -01
 نصر حامد أبو زيد : "التؤويل والتفسير القراني" -00

 باخ: "جوهر المسيحية"فيرو -09

 

 توزيع العالمات :

 الفصل األولامتحان  31

 مشاركة وبحث 31

 المتحان النهائي 11

 


