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Curs
Les religions mazdeistes
Curs d’història de les religions

Presentació
A través d’aquest curs ens aproparem al coneixement d’algunes de les religions
monoteistes del Pròxim Orient: Les religions mazdeistes (zoroastrisme,
maniqueisme...).
El plantejament del curs no serà tant el d'una seqüència cronològico-evolutiva
de la història de cada una d’aquestes religions, sinó més aviat parlar de què
significa cada una d’elles, en què consisteixen, quins són els seus preceptes
més importants, els seus ritus i festivitats, les seves formes de culte... és a dir,
més que parlar de la història i dels fets històrics, parlar de les creences i de la
pràctica religiosa.
Així, a través de cada un dels mòduls podrem anar observant els elements que
tenen en comú, així com les seves diferències i com posen en pràctica les seves
observances. Tot per poder entendre millor no tant sols el funcionament de les
religions en sí mateixes, sinó i sobretot als creients que hi ha al darrera de cada
una.
El curs és totalment modular i es pot cursar un sol mòdul o bé fer tot el
curs sencer.
A més de les classes ordinàries, el curs compta també amb una activitat
complementària de caire pràctic.

Metodologia
El curs es basarà en sessions presencials que no pretenen ser tan sols classes
ordinàries teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb
la participació activa de l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier
que, per un costat, els servirà de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les
eines i els instruments necessaris per ampliar la informació obtinguda en les
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sessions presencials i poder així aportar opinions i idees al curs, generant debat
i enriquint els coneixements de tothom.

Horaris
Classes ordinàries
Mòduls
Religions
mazdeistes

Mòdul 1:
El Zoroastrisme
Mòdul 2:
Derivacions del
Zoroastrisme

Professorat

Calendari

Prof. Felip Masó

Els dilluns, del 14-01-2019 al 25-02-2019
De 17.45h a 19.15h

Prof. Felip Masó

Els dilluns, del 4-3-2019 al 8-4-2019
De 17.45h a 19.15h

Activitats pràctiques
Es farà una activitat pràctica durant el curs. Els alumnes que cursin com a
mínim un mòdul del curs podran assistir-hi amb un descompte del 50% i amb
dret preferent d’inscripció. Per a la resta consulteu condicions a l’apartat ‘Preus i
formes de pagament’.
L’activitat pràctica s’informarà en el seu moment a les persones inscrites.
Lloc d’impartició
Les classes ordinàries s’impartiran a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79 08015 Barcelona.
Les activitats pràctiques es faran a un lloc o un altre en funció de cada activitat.

Preus i formes de pagament
Curs complet o assignatures soltes

Curs ‘Religions
mazdeistes’

Terminis de pagament

Preu
total

Matrícula

2on Termini
(finals feb. 2019)

165 €

85 €

80 €

Mòduls solts
Mòduls

Títols dels mòduls

Sessions

Preu

Mòdul 1

Zoroastrisme

7

110,00

Mòdul 2

Derivacions del Zoroastrisme

4

70,00

*Trobareu les dates i el temari de cada mòdul al programa de sessions, al darrer apartat
*Els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis.
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En tot els casos cal seguir el procés de pre-inscripció i matriculació explicat al
punt ’Procés de preinscripció i matriculació’.
Activitats pràctiques
El preu de l’activitat pràctica s’anunciarà en el moment en que es programi.

Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça
arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció Religions mazdeistes”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a mòdul independent: indicar quin
o O bé, inscripció als dos mòduls
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en
el camp “Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció Religions mazdeistes”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a mòdul independent: indicar quin
o O bé, inscripció als dos mòduls
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de
dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les
sol·licituds.
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Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots
els preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. Les
matrícules es podran formalitzar de forma presencial a la seu d’Arqueonet
dins dels horaris d’obertura (de 10h a 14h i de 16h a 20h), en efectiu o targeta,
o bé per transferència bancària per l’import corresponent al número de compte
que us indicarem.

Programa del curs
Mòdul 1: El zoroastrisme

Horaris i durada del mòdul
Horaris: els dilluns, de 17.45 a 19.15h.
Durada: del 14 de gener 25 de febrer de 2019.
Prof. Felip Masó
Arqueòleg especialista en Història i Arqueologia del Pròxim Orient antic.
Descripció
Les religions mazdeistes tenen el seu origen en els pobles indoeuropeus que a finals
del neolític es van dispersar des de l’Europa centre-oriental per tot el continent
europeu i part d’Àsia, arribant a Turquia, Iran o la Índia. Això els va dotar de molts
elements comuns com la llengua, determinades tradicions i, la religió. Amb tot, aquest
substrat comú es va anar adaptant en cada lloc donant respostes diferents però amb
una base comuna. En el cas d’Iran, el resultat va ser el zoroastrisme, una religió de
base indoeuropea però modificada i adaptada per reconvertir-la en una de les primeres
religions que tenia per objectiu el monoteisme. Al llarg del curs podrem conèixer
l’origen d’aquesta religió, els seus principis i ritus més importants recollits a l’Avesta, el
text sagrat dels zoroastrians i la seva enorme influència en les religions posteriors com
el judaisme, el cristianisme o l’Islam.
Programa (7 Sessions)
1. Les religions dels indoeuropeus. Conceptes generals.
2. Context històric del naixement del zoroastrisme.
3. Ahura Mazda, Zoroastre i l’Avesta.
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4.
5.
6.
7.

Principis religiosos del zoroastrisme (I).
Principis religiosos del zoroastrisme (II).
Rituals i festivitats de la comunitat zoroastriana.
L’escatologia zoroastriana.

Mòdul 2: Derivacions del Zoroastrisme: Maniqueisme, zurvanisme i
mazdakisme.

Horaris i durada del mòdul
Horaris: els dilluns, de 17.45 a 19.15h
Durada: 4 i 11 de març i 1 i 8 d’abril de 2019.
Prof. Felip Masó
Arqueòleg especialista en Història i Arqueologia del Pròxim Orient antic.
Descripció
La influència del zoroastrisme va comportar l’aparició d’altres interpretacions derivades
d’ell que pretenien millorar algunes idees que no s’havien desenvolupat prou en el
zoroastrisme (com el concepte del temps, zurvanisme) o que eren conseqüència del
context històric del moment (com aspectes político-socials, mazdakisme). Però, sens
dubte, una de les principals repercussions que va tenir el zoroastrisme va ser la
influència que va causar en Mani, un profeta que a mitjans del s. III va fundar a
Mesopotàmia una nova religió, el maniqueisme, que es va estendre aprofitant la ruta
de la seda des d’occident fins a la Xina, fusionant els seus principis amb els d’altres
religions com el zoroastrisme, el budisme, el cristianisme o l’islam, donant com a
resultat una religió de caràcter universalista.
Programa (4 Sessions)
1. Mani, fundador d’una religió universal.
2. Principis fonamentals del maniqueisme.
3. La pràctica ritual maniquea.
4. Zurvanisme i mazdakisme, altres interpretacions.
Activitat pràctica
Pendent de definir
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