Curs:
Les religions mazdeistes:
maniqueisme, zurvanisme i mazdakisme
Curs d’història de les religions

Presentació

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.

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.

Professors

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

Programa
4 sessions:
1.
2.
3.
4.

Mani, fundador d’una religió universal.
Principis fonamentals del maniqueisme.
La pràctica ritual maniquea.
Zurvanisme i mazdakisme, altres interpretacions.

Informació pràctica
Lloc

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

Dates i horari

Horaris: els dilluns, de 17.45 a
19.15h
Durada: 4 i 11 de març i 1 i 8
d’abril de 2019.
Preu
70 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 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

