
Religionsvidenskabelig Forening præsenterer:
Programmet for efteråret 2019

 

11. september:

 

6. november:

3. oktober:

Må kraften være med dig: Mana i et kognitivt perspektiv
v. Lektor i Religionsvidenskab Jepser Sørensen

Tørklædets idéhistorie - mellem politik, mode og symboler
v. P.hd.-studerende i Idéhistorie Louise Rognlien

5. december:  

Professor-diskussion af Robert Bellahs religionshistoriske epoker
v. Professor i Religionsvidenskab Hans Jørgen Lundager Jensen og professor MSO i

Religionsvidenskab Anders Klostergaard Petersen

Filmforedrag "Descending with Angels"
v. Filminstruktør og P.hd. i Antropologi Christian Suhr

Tendensen til at tilskrive særlig kraft eller essens til bestemte personer, genstande eller handlinger synes universel i

menneskelige samfund. Observationen af dette forhold lå da også til grund for en række tidlige teorier om religionens

oprindelse og centrale funktion i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Et fællestræk ved disse

var deres søgen efter ét enkelt forklarende princip, der, som det var tilfældet med magnetisme, elektrodynamik,

radioaktivitet eller naturlig selektion, kunne forklare og samle en række forskellige observerbare fænomener under en

hat og forklare disse på baggrund af én lovmæssighed. Begrebet manas succes og nedtur er illustrativ for både denne

positivistiske begejstring, med dens mål om en positiv videnskab om mennesket, og den efterfølgende desillusion

ved universalistiske forklaringer, der efter 1. Verdenskrig afløstes af mere kultur- og kontekst-nære fortolkninger af

religiøse fænomener. Mana var ikke længere på mode og gled, i modsætning til begreber som tabu og totem, nærmest

ud af den religionsvidenskabelige terminologi. De sidste to årtiers genkomst af universelle teorier om religion som et

almenmenneskeligt fænomen giver os dog mulighed til at revurdere det rimelige i denne begrebslige udrensning. På

baggrund af nyere indsigter i menneskets måde at forstå kraftrelationer i vores omgivelser, vil jeg argumentere for at

rehabilitere mana som et tredjeordens begreb, der dækker menneskets spontane tendens til at tilskrive særlig,

usædvanlig eller infrekvent kraftudfoldelse, og jeg vil udkaste den hypotese, at en forståelse af, hvorledes kulturer

behandler og kodificere målet for tilskrivningen af kraft, kan give os en indsigt i religions rolle i den generelle

kulturelle evolution.

Det islamiske tørklæde er et af de mest omdiskuterede symboler i dag. Det er ikke noget nyt at tørklædet fungerer

som knudepunkt i en række debatter. For når vi taler om islamiske tørklæder og tildækning handler det om alt fra

ligestilling, religion i offentligheden og integration, til vold, terrorisme og totalitarisme. I foredraget går jeg tilbage

til de første kilder vi har om  tørklædet, og dets plads og funktion i  samfundet, og bevæger mig derfra gennem

tørklædets kringlede historie. Jeg vil gennem denne tids- og stedrejse demonstrere hvordan islamiske tørklæder altid

er blevet tillagt bestemte ideer, hvordan det er blevet en måde at tale om udfordringer i samfundet mere generelt, og

hvordan tørklædet er knyttet op i mod politiske situationer, kulturelle møder, og modefænomener. Og ikke mindst

hvordan betydningen af de islamiske tørklæder ikke er konstant.

Hans Jørgen Lundager Jensen og Anders Klostergaard Petersen vil i Religionsvidenskabelig Forening

diskutere  Robert Bellahs religionshistoriske epoker: arkaisk eller byreligion, aksial eller kosmosreligion? Begge

garanterer, at det bliver en interessant og underholdende aften. 

Tid og sted: Kl. 19.00 i Axis Mundi (1451, 117). Pris: 20 kr. (husk kontanter)

"Descending with Angels" omhandler islamisk eksorcisme og dansk psykiatri, baseret på 18 måneders feltarbejde

med muslimske patienter, eksorcister og psykiatere i Danmark. Den undersøger især kategorier af psykiske

sygdomme, der ofte i en vestlig kontekst beskrives ved diagnoser som depression, angst, stress, skizofreni osv. I en

islamisk kontekst opfattes mange af disse sygdomme som guddommelige prøvelser. Ofte forstås disse sygdomme

som et resultat af skadelige angreb fra ånder, onde øjne eller magi. Kilden til helbredelse er i sidste ende forudsat af

det guddommelige, der behandles gennem læsning af Koranvers, eksorcismer, hellig vand eller fjernelse af beskidt

blod. Filmen undersøger, hvordan disse sygdomme og deres helbredelse opleves og forstås af muslimske healere og

patienter. Desuden ser den også på, hvordan muslimske patienter møder det danske psykiatriske system. Her giver

forskellige fortolkninger af lignende symptomer ofte anledning til modstridende diskussioner om mulige

behandlinger. Filmforedraget vil forløbe på følgende måde: Præsentation af filmen (15 min.), filmvisning (75 min.), 

 pause (10-15 min) og spørgsmål. 


