
1 

 

 

 

 

 

 

 00-1030312  :מספר הקורס

 

 פילוסופיה של הדת :בעברית שם הקורס

 of Religionhilosophy P : שם הקורס באנגלית

 ףתש" :שנה"ל

 ד"ר רוני בר לב :שם המרצה

 בפילוסופיה ובהגות יהודיתהתוכנית הבינתחומית  :שם תוכנית הלימודים

 "סש 2', ב סמסטר: משך והיקף הקורס

 שו"ס: סהקור /סיווגמבנה

 נ"ז 2 :אקדמיות נקודות זכות

 אין: דרישות קדם

 13:00-12:00. יום א' בתיאום עם המרצה :ת הקבלהומועד שע

  Ronibarlev@gmail.com 0545662063 :פרטי קשר של המרצה

 

 
 :הקורסמטרות 

,  ות, ניתוח פרקטיקות ופילוסופיות דתיותמטרת הקורס להכיר תיאוריות מרכזיות במדעי הדת

הבנת מקומה של הדת בתרבות האנושית, הביקורות על הדת ובירור מושגים דתיים. במסגרת 

 .הלימוד ייחשפו הסטודנטים לגישות שונות לחקר הדת והבנתם במסגרת חיי התרבות והרוח

 

 :תיאור הקורס

חולקות פרקטיקות דתיות, מושאי מהי דת? מה המשותף לדתות רבות מרחבי העולם שאינן 

אמונות ודעות? האם ישנה דת אוניברסאלית? האם דת מוגדרת לפי אמונה או  ,פולחן

פרקטיקה? האם יש להסביר את הדת במושגיה שלה או במושגים חיצוניים לה? בחלקו הראשון 

של הקורס יוצגו הגישות הקלאסיות המרכזיות בחקר הדת ככלל: פנומנולוגיה, ניתוח 

ונקציונאלי, ניתוח סוציולוגי ואנתרופולוגי, בניסיון לחדד את ייחודיות הגישה האקדמית לדת ואת פ

נושאים  מערכת היחסים הבעייתית בין הדת לבין הפילוסופיה. בחלקו השני של הקורס יידונו

מהותם ותפקודם במסגרות הדתיות. בחלקו השלישי של , אמונה ותפילה יסודיים בדת כמו

ק בהתפתחויות של הדת בעידן המודרני, ביקורות חילוניות ודתיות על הדת הקורס נעסו
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והשינויים הדתיים שהוצעו בידי הוגים שונים. עוד יידונו ייצוגים של דת ותיאולוגיה בתרבות 

 .העכשווית

 

 :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 ה בסילבוסבמהלך הקורס יש לקרוא את כל המקורות המחקריים המצוינים כקריאת חוב. 

 20%: ומוכנות לשיעורים השתתפות פעילה בשיעורים  

  30%במהלך הסמסטר:  עבודותשלוש  

  :50%עבודה סופית  

עבודות. כל עבודה הינה כתיבת סיכום על מאמר שיש לקרוא  3במהלך הסמסטר יש להגיש 

על  לאחד השיעורים, ניתוח השוואה וביקורת. את הסיכום יש להגיש בשבוע שלפני השיעור

 .יםמיל 500ולא יאוחר מיום רביעי בלילה. היקף הסיכום לא יעלה על  שנבחר הנושא

 .דקות( 3-5את התרגיל יש להציג בכיתה )

התרגילים וההצגות על פי בחירת הסטודנטים אך יש לפרוס את הבחירה ביחס למשך זמן 

 הקורס. בכל ארבעה מפגשים יש להגיש תרגיל אחד.

  :60ציון עובר בקורס 

 

 השיעורים:ירוט פ

 : 1שיעור מס' 

 .פתיחה והגדרת תחום הפילוסופיה והתיאוריה של הדת

 קריאת רשות: 

, מדע הדתות ומושג הדת: בפתח תקופה חדשה, בתוך: חמי בן נון )עורך( בכור היצירה, יוסף ,דן 

  .2004תשס"ה  מכללת שערי משפט, הוד השרון :יובל ליצירתו של שלמה גיורא שוהם, 

 

 :2ר מס' שיעו

 הגישה הפנומנולוגית לדת

 קריאת חובה:

רציונלי באידאת האל ויחסו לרציונלי, תרגום: מרים -. תשנ"ט. הקדושה: על הלאאוטו, רודולף

 .7-36רון, ירושלים: כרמל, עמ' 

 קריאת רשות: 

A. D. SMITH, Otto's criticisms of Schleiermacher, Religious Studies, Vol. 45, No. 2 

(Jun., 2009), pp. 187-204 
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 :3שיעור מס' 

 . הגישה הפונקציונלית לדת

 קריאת חובה:

אביב: ספריית -. תש"ס. "עתידה של אשליה", התרבות והדת, בעריכת נתן זך, תלפרויד, זיגמונד
 .163-91פועלים, עמ' 

 

 

 :4שיעור מס' 

 בין דת לדתיות

 קריאת חובה:

Simmel, Georg. 1997. “The problem of religion today,” Essays on Religion, ed. 

and trans. Horst Jürgen Helle in collaboration with Ludwig Nieder, New Haven: 

Yale University Press, pp. 7-19. 

 :5שיעור מס' 

 דת אוניברסלית?

 קריאת חובה:

אובני, ירושלים: כרמל, יותם ר –.המיתוס של השיבה הנצחית, תרגום  2000. אליאדה, מירצ'ה

 .  10-49מ' ע

 קריאת רשות: 

מחקרי ירושלים במחשבת , על תולדות הדתות ועל הפנומנולוגיה של הדת, ר"י צבי ורבלובסקי
 .292-285עמ'  .ישראל י"ב, תשנ"ו

 

 

 :6שיעור מס' 

 .דת כמערכת תרבותית

 קריאת חובה:

יואש מייזלר,  –של תרבויות, תרגום הדת כמערכת תרבותית", פרשנות ". 1990. גירץ, קליפורד

 .89-122אביב: כתר, עמ'  -תל

 קריאת רשות: 

Kevin Schilbrack, Religion, Models of, and Reality: Are We through with 

Geertz?,Journal of the American Academy of Religion, Vol. 73, No. 2 (Jun., 

2005), pp. 429- 452 

 

 :7שיעור מס' 

 ונה.אמ

 קריאת חובה:

,עמ'  2004 רסלינג , בראשית הייתה האהבה :פסיכואנליזה ואמונה, תל אביבז'וליה קריסטבה

65-53 
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 קריאת רשות: 

Paul Tillich, Dynamics of Faith, Harper Brothers New York 1957 p. 1-29 

 :8שיעור מס' 

 תפילה

 קריאת חובה:

Levinas, E. (1989). Prayer without Demand. In S. Hand (Ed.), The Levinas 

Reader Basil Blackwell Oxford 1989 (pp. 227–234).  

 :9שיעור מס' 

  .ביקורת המודרנה על הדת

 קריאת חובה:

, הנאורות מהי?, בתוך הנאורות פרויקט שלא נשלם?, הוצאת הקיבוץ המאוחד, , עמנואלקאנט

 51-4עמ' 1997

מסדרת עם הספר בהוצאת ידיעות  ,אחרים :גי מדיני, בתוך, מאמר תיאולו, ברוךשפינוזה

  .27-21עמ'  2009הקדמה,  ,אחרונות

 :רשותקריאת 

כרך עיון: רבעון פילוסופי , המיקרא: בין שפינוזה לקאנט-הדת ופירוש-ביקורת, יובל ירמיהו

 .269-240, (תשרי תשכ"ז)חוברת מוקדש למשנתו של ברוך 

 

 :10שיעור מס' 

 זם דתיאקזיסטנציאלי

 קריאת חובה:

 .53-13עמ' , 1986ירושלים מאגנס חיל ורעדה,  סרן קירקגור,

 

 :11 שיעור מס'

 תזת החילון

 קריאת חובה: 

Philip S. Gorski, Historicizing the secularization debate: Church, state, and 
society in late medieval and early modern Europe, ca. 1300 to 1700, American 
Sociological Review, Vol. 65, No. 1, Looking Forward, Looking Back: Continuity 
and Change at the Turn of the Millenium (Feb., 2000), pp. 138-167 

 

 

 

 

 

https://www.jstor.org/stable/2657295
https://www.jstor.org/stable/2657295
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 :12שיעור מס' 

 דת במדיה

 דת בקולנוע )האחים כהן( ובסדרות )סיינפלד, תרגיע, איש משפחה(.עיונים בהופעות ה

 קריאת רשות: 

David Feltmate, Drawn to the Gods: Religion and Humor in The Simpsons, 

South Park, and Family Guy, NYU Press, 2017 

 :13שיעור מס' 

 סיכום
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