Curs
Les religions mazdeistes: el Zoroastrisme
Curs d’història de les religions

Presentació

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.

Vinculació

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

Lloc

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

Dates i horari
Horaris: els dilluns, de 17.45 a
19.15h.
Durada: del 14 de gener 25 de
febrer de 2019.
Preu
110 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Professors

Felip Masó
Arqueòleg especialista en Història i Arqueologia del Pròxim
Orient antic.

Programa

Informació pràctica

7 sessions:
1. Les religions dels indoeuropeus. Conceptes generals.
2. Context històric del naixement del zoroastrisme.
3. Ahura Mazda, Zoroastre i l’Avesta.
4. Principis religiosos del zoroastrisme (I).
5. Principis religiosos del zoroastrisme (II).
6. Rituals i festivitats de la comunitat zoroastriana.
7. L’escatologia zoroastriana.

 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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 1 de 1

