Curs:
L’islam
Curs: d’història de les religions

Presentació

Tot i ser la segona religió del món en nombre de fidels; malgrat
la petjada durable que ha deixat a la Península Ibèrica -i també
per descomptat a les terres de parla catalana, l’islam se’ns
presenta encara avui en dia com un gran desconegut, quan no
com una amenaça. L’objectiu del present curs és oferir les claus
necessàries per a comprendre l’islam i els seus fonaments, així
com la seva multiplicitat de rostres, car l’islam no és una tradició
monolítica sinó una realitat força plural.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Vinculació

Aquest mòdul forma part del curs Història de les religions
(II): les religions monoteistes dins l’assignatura Religions
abrahàmiques. Si desitgeu conèixer els Estudis complets
sol·liciteu-nos el programa extens, on s’explica tota la
programació.

Professors

Dr. Halil Bárcena
Islamòleg, especialista en sufisme. Doctor en filologia àrab per la
Universitat de Barcelona, llicenciat en ciències de la informació,
diplomat en llengua àrab i màster en estudis euro-àrabs. Director
de l'Institut d'Estudis Sufís, de Barcelona, des de 1998, és autor
de diferents llibres sobre la mística sufí.

Programa

Dates i horari
Horaris: Els dilluns, 19.30 a 21.00h.
Durada: del 4 de febrer al 29 d’abril
de 2019.
11 sessions
Preu
175 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

11 sessions:

1. Islam: un sol Déu i molts profetes, darrera religió i religió
primordial.
2. Una religió llibrecèntrica: l’Alcorà, paraula de Déu.
3. El profeta Mahoma i la tradició profètica (sunna).
4. Els cinc pilars de l’islam.
5. El dret islàmic (fiqh) i les escoles jurídiques: llei divina i llei
humana.
6. L’islam a la història: de religió dels àrabs a religió universal.
7. Espectre de l’islam: sunnisme i xiisme.
8. Sufisme, la dimensió mística de l’islam.
9. Filosofia i pensament islàmic.
10. Art i espiritualitat islàmica.
11. Reptes de l’islam contemporani: el fenomen de l’islamisme.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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