החוג ללימודי מזרח אסיה
הפקולטה למדעי הרוח
ע״ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב

כשהאלים
באים להתארח:
רוח ומעשה
בדתות אסיה
הסדרה תתקיים בסמסטר א' ,בימי ד' בשעות  18:00–16:00בבניין גילמן ,אולם 144

ה

אלים ,כך למדנו לחשוב ,הם בדרך כלל בשמיים בעוד אנו ,בני האדם ,חיים את חיינו כאן למטה ,על הארץ.
כמו הנחות מוצא רבות אחרות גם הנחה זו מתנפצת אל קרקע המציאות בנדודינו מזרחה – אל עבר אסיה
ודתות המזרח .כאן ,מתברר ,רבים מן האלים חיים בקרבם של בני האדם .הם מתגלמים בפסלים ,דימויים ופרטי נוף.
הם מוזמנים לפסטיבלים ,טקסים ,וחגיגות אחרות .הם כועסים ,גומלים חסד ומורים למאמיניהם מה לעשות ואיך
לחיות .הם אף דוברים אליהם ,דרך מדיומים אחוזי טרנס ,מתווכחים ,מאיימים ,ומבטיחים גדולות ונצורות .לכל אלו,
כמובן ,הקשרים מסועפים להיבטים תיאולוגים ,פילוסופים ,חברתיים ,פסיכולוגים ,אמנותיים ואחרים בתרבויותיה של
אסיה .בסדרה זו נבחן את מערכות היחסים העשירות ,המגוונות ,והמרתקות המתקיימות בין בני האדם והאלים
והאלות שלהם ,בהודו ,סין ,יפן וקוריאה ,מנקודות המבט של תרבות ,דת ,פילוסופיה ,חברה ,ספרות ושירה.

 | 25.10.17פרופ' גליה פת-שמיר
אחד אלוהינו? או יותר? ואולי אף לא אחד
 | 1.11.17ד"ר רועי צהר
אדם או אל? דמותו של הבודהה בהודו
 | 8.11.17ד"ר אהוד הלפרין
מלוחמת פראית לאם חסודה :מסעה של האלה
ההודית בעולמם של בני האדם
 | 15.11.17פרופ' דני רוה
על אלים אנושיים ובני אדם אלוהיים :מיתולוגיה,
פילוסופיה ושאלת החופש בהודו

 | 29.11.17ד"ר אירית אורבוך
כשהאלים באים לרקוד :מיתוס ,נוכחות ומאגיה בריקודי
הקגורה ביפן
 | 6.12.17ד"ר ליאורה צרפתי
שמאניזם בקוריאה :מה הקשר בין נשים וגברים ,רוחות
ואלים?
 | 13.12.17פרופ' מאיר שחר
האלים הסיניים
 | 20.12.17פרופ' יעקב רז
אם תפגוש את הבודהה  -הרוג אותו

 | 22.11.17ד"ר אילנית לוי-שחם
להתחתן עם האל :סיפור אהבתה של המשוררת אנדל
לאל וישנו

 | 27.12.17פרופ' גליה פת-שמיר
המופלא ביומיומי

מחיר הסדרה( ₪ 500 :ל 10 -הרצאות)
מחיר הרצאה בודדת₪ 55 :
הנחות 10% :לעובדי וגימלאי האוניברסיטה ובני זוגם,
וחברי אגודת הידידים.

הרישום מראש באמצעות כרטיס אשראי יחל ב10.9.2017-
וימשך עד תחילת הסדרה
ניתן לשלוח את הטופס בפקס03-6406712:
או לדוא״ל | anatha@tauex.tau.ac.il :לא ניתן לשלם במקום.

