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Panel 1) Room 101 
Memory Politics in Asia 
Chair: Shakhar Rahav and Guy Podoler, University of Haifa 
Discussant: Vera Schwarcz, Wesleyan University, USA 
 
The idea of "collective memory" has drawn the attention of academia for 
over six decades. How is "collective memory" formed? What are the 
differences between "collective memory," "historical memory," "social 
memory," and "public memory"? How does "collective memory" contribute 
to identity and nationalism? How do commemorations sanctioned by the 
state interact with individual and civil commemorations? With such 
theoretical questions in mind, the present panel explores the role of 
collective memory in Asia. Exploring a variety of cases of the nineteenth 
and twentieth centuries, across cultures and nations, and rooted in 
methodologies that range from participant-observation, through 
documentary research, and analyses of art, sculpture, and architecture, this 
panel brings a critical comparative perspective to memory, and the politics 
of memory in Asia. 
 

1. Arik Moran, University of Haifa 
Ideal Types and Willful Blindness in West Himalayan 
Historiography 

The Anglo-Gorkha War (1814-16) marks the beginning of modern 
Himalayan history insofar as it forced the expansionist state of Nepal to 
withdraw to its present day-boundaries while introducing British rule to the 
regions it had ceded. In the West Himalayas (today's Uttarakhand and 
Himachal Pradesh, India), the war also laid the foundations for a new 
collective identity that relied on the juxtaposition of 'soil-born' rulers with 
the 'alien' Gorkhas of Nepal. This narrative, which runs through nearly all 
accounts of the time, afforded a reasoned explanation for the local elites' 
continued subservience to a foreign power while masking the awkward 
reality of sustained Gorkha presence in the hills in the form of the British 
rulers' police force. While contemporary sources clearly illustrate this 
process, I argue that a close reading of these accounts points to an anterior 
collective identity that was shared by West Himalayans (Khasas) and 
Gorkhas (Parbatiyas). The supposed difference between the parties thus 
proves secondary to their identification as mountainfolk (Paharis) who are 
distinct from the Hindus of the South Asian plains; a fact that ultimately 
explains why local were able to serve alongside their erstwhile conquerors 
in the British-led Gorkha Battalions. 

2. Ornit Shani, University of Haifa  
Paradoxes and Tensions in the Social Memory of 
Nonviolent Struggles in India 

This paper examines how nonviolent struggles, which were critical for the 
foundation of modern India, have been commemorated and rearticulated in 
the post independence period. It also explores the significance of the social 



memories of nonviolence for the life of the democratic republic. To do so I 
examine the social memory of Gandhi’s Salt March, which was the pinnacle 
of Gandhi’s experimentation with nonviolent struggle for the attainment of 
India’s self-rule. I argue that in India there has been a tension between two 
distinct main strands of social memory of the Salt March and of Gandhi’s 
nonviolent struggles at large. The first is the state remembrance of the Salt 
March, and the second is the non-state, or popular social memory. Both 
have been in continuous interaction as part of ongoing state-society 
relations, a process that has played a role in shaping India’s democratic 
politics. 

3. Noa Nahmias, Hebrew University of Jerusalem 
Commemoration of the May 4

th
 Movement in Tianjin’s 

Museums 
The commemoration of the May 4th movement has strong implications for 
the discourse on patriotism in China today, as it continues to be salient in 
defining the CCP’s patriotic legitimation. Official commemoration of the 
May 4th movement follows the CCP’s narrative which emphasizes patriotism 
and Communism as its most important ideological components, and 
strengthens the association between the May 4th movement and the 
establishment of the CCP.  
The world of commemoration work in China, however, is not as monolithic 
as it may appear. An analysis of the exhibitions on the May 4th movement in 
two memorials in Tianjin reveals dissimilar foci and narratives when 
displaying the movement. The two museums, the Zhou Enlai memorial and 
the Awakening Society memorial, deal with different subject matter, but 
have in common the representation of Tianjin’s May 4th movement. The 
notion of student patriotism and questions on the nature of the movement 
are represented in different ways in these memorial sites. These findings 
indicate that official commemoration sites can present narratives which do 
not challenge the official state-narrative, but add nuance and complexity to 
it. 

4. Shakhar Rahav, University of Haifa 
Visualizing an Icon: Changing Images of May Fourth 

Both historians and the Chinese Communist Party (CCP) tend to view 
China’s May Fourth Movement (1919) as a watershed in the making of 
modern China. This paper traces visual representations of the May Fourth 
movement in China from the founding of the People’s Republic of China 
(1949) till the recent 90th anniversary commemoration of the movement. By 
tracing the changing visual representations of the movement the paper 
wishes to point at subtle shifts in its interpretation and presentation and to 
connect these shifts with changes in the political climate in general and in 
party ideology. Although the CCP has interpreted the movement as 
intimately connected with its very foundation, I will argue that the party 
has gradually de-politicized the movement, but by doing so has opened it 
up to new interpretations. 

5. Ran Shauli, Hebrew University of Jerusalem 

The Fish, the Pond, and the Fishermen: Chinese 
Villagers and British Veterans Remembering Massacres 
and anti-Chinese Violence During the "Emergency" 
(1948-1960) 

Peninsular Malaya, in the first two decades after the end of the Second 
World War, was a country in turmoil, as a protracted and costly war was 
fought between the British and their Malays supporters on one side, and 
many of the rural Chinese, on the other side. This violent chapter of the so-
called Cold War was also an inter-ethnic, inter-religious and inter-racial 
struggle which took the lives of nearly five thousand civilians of all ages. 
The British military-men who planned and commanded the operations, 
have frequently referred to Mao Zedong`s 1937 comparison between 
guerrillas and fish, and between `the people` and the water in which these 
fish swim. With the continuation of war, the British found that their goal to 
"separate the fish from the water" was hard to achieve. This resulted in the 
employment of harsher means like mass-incarceration and execution, 
forced expulsion, and resettlement of whole communities in barbed-wire-
fenced "new villages", which resembled detention camps. Early in this 
conflict, in 1948, a British patrol shot 26 unarmed Chinese civilians in a 



kongsi house near the village of Batang Kali in the sultanate of Selangor. 
Memories of this massacre have re-surfaced and brought to public 
attention in Britain the late 1960, by some of the perpetrators who decided 
to tell their story to journalists in their country. Among other things, this 
was done in response to the wide publicity given to the Massacre in the 
Vietnamese village of My Lai in 1968. A small number of scholars have 
studied these memories, but none so far have looked at the 
Malayan/Malaysian Chinese commemoration efforts, which have started 
after the event and continue to this day. The proposed paper attempts to 
fill this lacuna and add the victim`s perspective to the discussion; to analyze 
the motives of the Chinese agents of memory, and to compare their 
memories to the (rather limited) public memory of the events in Britain. 

6. Guy Podoler, University of Haifa 
Park for Park? Remembering a Dictator in South Korea 

In June 2013, one of Seoul's district mayors announced his plan to establish 
a memorial park for former president Park Chung-hee. A debate 
immediately ensued, for Park remains a controversial historical figure years 
after leading South Korea between 1961 and 1979. While some praise him 
for his role in elevating a destitute country to the position of a world 
leading economic powerhouse, others condemn him for being a ruthless 
dictator, stained by a problematic personal "Japanese background." In 
accordance with such conflicting approaches, debates on how he should be 
remembered and on whether or not he should be commemorated have 
become prevalent in Korean society. The aim of this paper is to trace and to 
contextualize the main trends and controversies related to the 
representation of Park, with special focus on concrete commemoration. 
Through this analysis I wish to contribute to our understanding of the 
significance of struggles over the past in South Korea. 
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Panel 2) Room 134 
Tantric Buddhism – Part I 
Chair: Yael Bentor, Hebrew University of Jerusalem 
  

1. Ronit Yoeli-Tlalim, University of London, UK 
On the Notion of Channels (rtsa) in the Tibetan Medical 
Manuscripts from Dunhuang 

Are the channels visible or not? What sort of substances flow through these 
channels? The traditions represented in the Dunhuang collection reflect 
multiple answers to these questions. This paper will focus on the notion of 
the channels (rtsa) as they are found in the medical manuscripts from 
Dunhuang and the views they reflect on these questions. 

2. Dan Martin, Israel Institute of Advanced Studies, 
Jerusalem 
The Queen of Sheba in Tibet & the Meanings of Yantra 

Jacob Lassner wrote a well-known book with a great number of stories 
about the Queen of Sheba’s visit to King Solomon.* Among the most 
famous of these accounts are the ones in the Holy Koran and in the Talmud. 
What Lassner, among others, did not know (or care to know) when 
compiling his examples was that this story is also told in Tibet. In this one 
the Queen Bhrikuti and Emperor Songtsen Gampo play the leading roles 
(albeit with the roles reversed). The context is the building of the most 
important temple of the Tibetan Buddhist world, best known in the greater 
world as the Jokhang. Its original and more official name is a different one, 
Rasa Trulnang (Ra-sa ’Khrul-snang), and in fact we shall find that the 
naming takes place in the context of precisely this story. This invites us to 
reflect on the elusive meaning[s] of the Sanskrit word yantra and its Tibetan 
equivalent trungkhor (’khrul-’khor). Is it possible that flooring techniques 
that were in use in the near-contemporary Middle East, in the Hagia Sophia 
for instance, circulated in Eurasia together with the story? Well, is it? Hmm, 
maybe the story originated in India... 
*Demonizing the Queen of Sheba: Boundaries of Gender and Culture in 
Postbiblical Judaism and Medieval Islam, University of Chicago Press 
(Chicago 1993). 

3. Eran Laish, Israel Institute of Advanced Studies, 
Jerusalem 



Spiritual Exercises in the Non-dual Tradition "The Great 
Perfection" (rDzogschen) 

The claim of Pierre Hadot concerning the fundamental place of 
spiritual exercises in the context of Greek philosophy is also well attested in 
many Buddhist traditions. For example, within the "Heart Essence" (sNying 
thig) branch of the Tibetan non-dual tradition "The Great Perfection" we 
find an intricate array of contemplative practices that include both 
intentional exercises and natural meditations. The centrality of these 
practices is supported by the experiential language of the theoretical view, 
which emphasizes the necessity of a direct realization concerning the 
natural abiding mode of lived experience. 

In the proposed lecture we will introduce the intentional and non-
dual types of contemplative praxis, as described in the "Heart Essence". By 
following their various instructions and areas of contemplative interest we 
would try to discern the transformations that those practices intend to 
initiate in human consciousness. Finally, since the principle of non-duality 
asserts an existential state that is beyond intention and deliberate effort, 
we would ask how the contemplative practices are compatible with such a 
state, if at all. 

4. Yan Yaozhong, Fudan University, China 
The Arising of the Mahāyāna: Buddhism vis-à-vis Indian 
Religions and Philosophies 

In this short paper I will attempt to draw the major lines in the development 
of the Buddhist religion during the first centuries of the common era, with 
an emphasis on Buddhist attitudes to Indian religious beliefs and 
philosophies (nowadays referred to as Hinduism). Examination of the 
evolution of Buddhism in broad terms reveals a growing tendency to adopt 
brahmanic concepts and views. While the schools of early Buddhism were 
largely antagonistic to Brahmanism, during the first centuries of the 
common ear, Mahāyāna schools were ready to appropriate a large variety 
of beliefs, customs, rituals, cosmological notions and even gods belonging 
to the brahmanic world. These tendencies only grew further with the 
appearance of tantric (or esoteric) Buddhism. 
In my talk I will examine the history of Buddhism from the point of view of 
its relations with the world in which it grew—on the one hand competition 
and on the other mutual borrowings. My focus will be the Mahāyāna as a 
turning point in the relations between Buddhism and Brahamism.   
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Panel 3) Room 107 
China – Issues Under Contention 
Chair: Nimrod Baranovitch, University of Haifa 
 

1. Nimrod Baranovitch, University of Haifa 
The 2011 Protests in Inner Mongolia: A Comparative 
Analysis of Their Origins and Outcome 

In May 2011 a series of street demonstrations broke out in several cities in 
Inner Mongolia, China's third-largest administrative unit and one of its 
largest ethnic autonomous regions. The protesters were ethnic Mongols, 
mostly students, who took to the streets after the killing of two Mongolian 
herders by Han Chinese workers working for local coal mines. The protests 
were quelled within a few days and life in the region went back to normal, 
at least on the surface. Despite the scale of the demonstrations and their 
resemblance to the ethnic riots in Tibet and Xinjiang in 2008 and 2009, 
surprisingly, to date little has been written about these demonstrations and 
the causes for their eruption. Moreover, very little has been written about 
the speed and non-violent way in which they ended. In this paper I will 
examine the factors that led to the demonstrations and their outcome. My 
analysis of the reasons for the demonstrations will highlight the severe 
environmental crisis that is taking place in Inner Mongolia and its 
devastating consequences for Mongolian herders and Mongolian tradition 
and ethnic identity. In my analysis of the outcome I will compare the 
demonstrations and the official response with the riots in Tibet and Xinjiang 
and point to similarities and differences.  

2. Michela Bonato, Ruprecht-Karls-Universitaet, Germany 
On the Way to an Asian Greater China? New Chinese 



Foreign Policy in Pacific Area Between Nationalism and 
Economic Issues 

The change in Chinese CPC leadership in 2012 and the recent III Plenum 
marked a shift away from the past idea of foreign policy that was somehow 
characterized by a sense of shyness, in order to take the path of the great 
power diplomacy with Chinese features. According to this point, China 
declares to be ready to act a role of supremacy in Asia from both an 
economic and a political point of view. 
Starting from this assumption we would like to launch a discussion 
concerning the real meaning of this change towards a ChineseRenaissance, 
that deeply refers to an idea of unity coming from an Asian common past 
marked by the domination of the Chinese Empire and a geographical 
division of space signed by a center and its periphery, the so-called tributary 
states. 
Through the analysis of visual media, i.e. maps and images, and focusing 
our attention to inland nationalism and economy as sources of legitimacy, 
we thus aim to depict an overview of the new Chinese foreign policy in 
South-East Asia, and the possible transformation of this area into a Greater 
China. 

3. Tatiana Nikolaevna Kuchinskaya, Transbaikal State 
University, Russia 
Asia from a Sub-Regional Perspective: Chinese Cultural 
Regionalism in Globalizing Asia and the World 

The interdependence of the universal (global) – specific (regional) has been 
central to philosophical reflection of transformations in the global socio-
cultural space generated in the process of intercultural interaction. The 
specific role is played now by regions and its cultures. In these conditions 
contemporary China is implementing innovative socio-cultural practices of 
comprehensive socio-cultural modernization, strengthening and broadening 
the space of influence of its ‘cultural soft power’ (wenhua ruanshili), 
building ‘harmonious society’ (hexie shehui), ‘powerful cultural state’ 
(wenhua qiangguo) and ‘harmonious world’ (hexie shijie). These are the 
basic elements of the Chinese cultural regionalism that is required to be 
thoroughly analyzed and evaluated as it is rising its power of influence and 
in future may effect greatly the regional architectonics of socio-cultural 
space in Asia and the other regions of the world.  
The Chinese cultural regionalism can be seen in two dimensions – internal 
and external. 
Internal aspect of China cultural regionalism presupposes the active use of 
its regional cultures’ potential in "representative" cultural practices of 
regionalization functionally expressed in intensive development of cultural 
industries, cultural branding to create an attractive image-brand and 
effective model of harmonious regional development. 
External aspect of the Chinese cultural regionalism is specified in the 
concept of “harmonies world” that is interpreted as a culturally-centered 
philosophy that significantly develops ideas of transculturalism vs 
multiculturalism and intercultural dialogue; increases communicative ethics 
in the context of globalization. Dialogicness of the Chinese concept of 
‘harmonious world’ defines the universal-specific paradigm of the Chinese 
"harmonious regionalism’ (hexie diqu zhuyi) that is realizing in Central, 
Southeast, South and Northeast Asian sub-regions, in Africa and Latin 
America by means of incorporating the philosophy of ‘harmonious world’, 
strengthening the extrovert influence of the Chinese cultural soft power. 
The forecast based on the analysis resulted in a possible realization of sino-
centric paradigm of intercultural interaction in transnational space of Asia 
in sub-regional perspectives. 

4. Richard Hardiman, Eu-China Environmental Governance 
Program 
A Change in the Air? China’s New Environmental 
Protection Law 

The paper discusses the potential and impact of China’s New Environmental 
Protection Law adopted 24 April 2014 which, for the first time, de-links 
environment to the economy indicating that economic and social 
development cannot continue unabated. The new law adds a daily penalty 
system for pollution violations thereby eliminating the previous one-off fine 



system; it allows non-governmental organizations to take legal action 
against polluters on behalf of victims in Public Interest Litigation; it provides 
for public disclosure and transparency of information and formalizes 
performance assessment of local governments that is based upon an 
official’s environmental protection record. The drafting of the law signals a 
change in the revision process itself, highlighting a growing influence of 
environmental considerations in Chinese law-making and the emergence of 
public channels involved in the making of the law. The newly-amended 
environmental protection law is a substantial improvement upon the 
previous law but its implementation is dependent upon local governments. 
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Panel 4) Room 132 
Thought and Images in China - Tradition and Continuity 
Chair: Mark Gamsa, Tel Aviv University 
 

1. Gad C. Isay, Tel-Hai College and the University of Haifa 
Confucian Continuity in Modern Chinese Thought/ 
 מחשבת סין המודרנית וההמשכיות הקונפוציאנית

 מונחים של בהקשר רק לא המודרנית סין במחשבת נוכחים קונפוציאנים יסודות
 נפתח הנוכחי הדיון. הרעיונות) structure( מבניות של בהקשר גם אלא ורעיונות
 הפרט ברמת הן –) centrality( המרכזיות חשיבות את המדגישה התפיסה בהצגת

 הקלאסית בתקופה הקונפוציאני המחשבה עולם את אפיינה אשר – הכלל ברמת הן
." האמצע דרך" שנקרא למה המרכזיות בין לזיקה מתייחסת הבסיסית הטענה. שלו

 בכתביהם חוזרות האמצע דרך וגם מרכזיות תפיסת בו באופן להתמקד נעבור משם
 של ברעיונותיהם הרלוונטיים הצדדים את נפרט לדוגמא. מודרנים סינים הוגים של

 במתינותה בלטה זו קבוצה. במאי הארבעה בתקופת שפעלו אינטלקטואלים קבוצת
 בדיון. קוטביות בעמדות לצדד ברובם נטו אשר תקופה באותה המשכילים קהל בתוך

 במידה קולותיהם, העשרים המאה בהמשך, והפילוסופי התרבותי, האינטלקטואלי
 המסורתית" האמצע דרך" השתנתה במה. להישמע חזרו גם אולם נבלעו רבה

 הסיני התרבות עולם על הרעיון של ההיסטוריה מלמדת מה? החדש בגלגולה
 ? ובכלל

2. Gideon Elazar, University of Haifa 
Back to Jerusalem: A Chinese-Christian Vision of a New 
World Order 

“Back to Jerusalem” is a Chinese Evangelical missionary movement, 
dedicated to spreading the gospel throughout Asia. The movement is based 
on a millenarian symbolic geography tracking the historical movement of 
Christianity westwards, from its inception in the Middle East, on to Europe 
and the New World and finally, beginning in the 19th century, to East Asia. 
Accordingly, it is the task of the Chinese church to deliver the gospel further 
west on its final leg of the journey towards Jerusalem. Completing the full 
circle of the globe would entail the evangelization of the entire Asian 
continent including the heartlands of Islam, Buddhism and Hinduism thus 
marking the global triumph of Christianity and bringing about the end of 
days. Heavily backed and promoted by Evangelical Christians in the West, 
the movement has set upon the target of sending out 100,000 missionaries 
to destinations throughout Asia.  
In this paper I aim to explain the movement’s Chinese-Christian narrative of 
a China-centric new global order. Through analyzing the use of symbols 
such as the “silk route” metaphor and Back to Jerusalem literature and 
interviews with missionaries, I attempt to demonstrate the ways in which 
the Back to Jerusalem narrative closely mirrors state rhetoric and efforts to 
exhort Chinese influence over the Asian continent.  

3. Sophia Katz, Tel-Hai College 
Images of Diviners in Traditional Chinese Literature/ 

תו של מגיד העתידות בספרות הסינית המסורתיתדמו  
 בספרות מוצגות שהן כפי העתידות מגידי של דמויותיהם את תציג זו הרצאה
 ניבוי של שונות שטכניקות למרות. ינג'וצ מינג השושלות תקופות של הסינית
 העתידות מגידי, סיניים מלומדים ידי על שנכתבו בסיפורים קרובות לעתים מוזכרות
 רבים סיפורים כי מגלה יותר מעמיק מחקר. שוליות כדמויות כלל-בדרך נתפסים

 בוז בין הנעות, הערכות של מגוון כוללים, לינג-סונג פו כמו סיניים כותבים מאת
 שונות הערכות של לקיומן הסיבות מהן. העתידות מגידי של לפעילות, להערצה

 בהשוואה יותר לאמינות נחשבו עתידות הגדת של מסויימות שיטות האם? אלה
 בהרצאתי? העתידות מגידי של טיפולוגיות לזהות ניתן האם? אחרות לשיטות
 והאמונות, המנהגים, החיים אורך את יותר טוב להבין בניסיון אלה לשאלות אתייחס



  .המאוחרת הקיסרית בתקופה הסינית בחברה הרווחים

4. Juliette Schwak, Sciences Po (Paris Institute of Political 
Studies), France 
Before the West: East Asia as a Pre-Westphalian 
Confucian Society 

Drawing on Confucian teachings, my hypothesis is that studying 
Confucianism might be relevant to build a non-Western theory of 
International Relations, and provide analysts with new tools to understand 
political issues in East Asia, mostly when it comes to understanding how it 
functioned as a continent before the arrival of the West in late XIXth 
century.  
In this paper, I argue that before the arrival of the West, East Asia 
functioned as a Confucian international society. I will also discuss the role of 
Chinese hegemony behind this Confucian society. 
This paper based on a reading of the Analects, aims at revealing how 
Confucianism, through Chinese hegemony, has partly shaped the making of 
East Asia as a continent based on common ideas and enduring unity.  
My point is not to interpret or justify current international situations in Asia 
in light of Confucian teachings, but to confront Western-centered IR theory 
to other principles and forms of international political organization. I do not 
wish to present an essentialist approach, and it is important to keep a 
nuanced view of the way Confucian teachings have shaped pre-
Westphalian East Asia. 
More broadly, this paper gives an insight on patterns along which Asian-
based research in social science could develop, namely along a careful study 
of local political and social thought.  
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Panel 5) Room 202 
Asian Connections and Nationalism 
Chair: Giora Eliraz, Hebrew University of Jerusalem 
 

1. Ithamar Theodor, University of Haifa and The Chinese 
University of Hong Kong, China 
The Emergence of Asian Identity Based Upon an Indo-
Chinese Cultural Unification  

Is there an Asian identity? In this paper I argue that a deeper look into 
Indian and Chinese Cultures indicates a potential for constructing an Asian 
identity, based upon the understanding that such an identity may possibly 
arise out of some kind of a cultural union between these two cultures, and 
its expansion to other Asian cultures. The paper will survey several such 
cultural relations based upon the book "Brahman and Dao; Comparative 
Studies of Indian Religion and Culture" edited by Ithamar Theodor and 
Zhihua Yao (Lexington 2014). The topics with which the lecture will be 
engaged are Brahman and Dao, the Buddhist notion of Pancha Skanda and 
the Daoist void, Gandhi and Confucius, Yin, Yang and the notion of the 
Gunas in Sankhya philosophy, the Buddhist notion of Compassion and its 
Confucian counterpart – Ren. Similarly, Yoga and Daoyin, the notion of the 
body in Traditional Chinese Medicine and Ayurveda, and then the 
similarities in Qian Mu and Rabindranath Tagore's thought. 

2. Alvite Singh Ningthoujam, Jawaharlal Nehru University, 
India 
Israel-Asia Relations: The Military Dimension and Its 
Implications 

When Israel’s isolation is believed to be widening in its own region, it is 
trying unrelentingly to expand its diplomatic overtures elsewhere. While 
doing so, South, East and South East Asia have become the primordial 
concern of its foreign policy objectives. Countries namely People’s Republic 
of China, India, South Korea, Vietnam, Philippines, Singapore, are some of 
them with which Israel is warming up at a very rapid pace. This is evidenced 
by various mutual visits and agreements signed by both the countries in 
every field, be it in trade and commence, military, culture, academics, 
science and technology, and so on. But what remains to be main focal point 
of these developing ties is the military-related cooperation forged by Israel 
with the above countries which are also having some sorts of tensions 
among themselves in the Asia-Pacific region. Simultaneously, arms race 



seemed to be on the rise in the Asian region, and it is going to be very 
interesting as to how Israel will balance its arms transfers to the rivalling 
countries in the mentioned region. Finally, the role of the US on Israeli 
military sales to these counties will also be examined. 
In most of the cases, important implications and related-impediments of 
such military ties are often overlooked. As a result, this paper will make an 
attempt to highlight these issues. 

3. Chie Sakai, Kansai University, Japan 
Nationalism and Transnationalism within Northeast 
Asia: From Cases of the Transnational Migration 
between Japan and China 

This presentation will analyze nationalism and transnationalism from the 
experience of people who move between Japan and China, which the 
economic ties were getting closer and the political relations became tense. 
Japan and China had restored their diplomatic relations for over forty years, 
but movement of population had increased mutually in recent years. At the 
same time the hostility between two countries have worsened regarding a 
territorial dispute over small islands and the perception of their modern 
history when Japan invaded Asian countries including China. 
I have conducted the qualitative research to collect life stories of over 90 
Japanese residents in Hong Kong, Beijing and Shanghai, from 1996 to 2012. 
They were assigned workers, locally hired workers (mostly women), spouses 
of Chinese citizens, small business owners, and students. I asked them 
about their reasons why they moved to China, their relations with Chinese 
friends and colleagues, and their future intentions.  
Results show that Japanese communities in China have diverse populations, 
and the degree of their attachment to China were different in individuals, 
and the migration from Japan to the Asian continent was “feminized.”  
What they have in common is that they want to play a role as a bridge 
between the two countries, due to the anxieties about Japan-China 
relations. In addition, they actually acted as go-betweens for their 
independent companies and the Japanese companies. 

4. Roland B. Wilson, George Mason University, USA 
The Future of Northeast Asia: Historical and Cold War 
Legacy Conflicts and Nationalism threaten Prosperity 
and Cooperation 

Northeast Asia is a diverse region that is home to many different countries. 
Although these countries share some common traits, they are uniquely 
distinct with a variety of races, languages, religions and cultures. Since the 
end of World War II, we have seen a steady increase in the gross national 
product and overall prosperity of many of these countries. However, 
historical and Cold War legacy conflicts, and an increase in nationalism 
reminiscent of the past greatly threaten the future prosperity and 
cooperation of the region, and the overall stability of the world. This paper 
will analyze some of these major conflicts such as the ongoing problems 
with North Korea; mutual animosity, resentment and mistrust; the rise of 
China; and the increasing threat posed by nationalism. As each of these 
conflicts are examined, the author will look at the potential for resolution or 
further protraction, and offer recommendations to help deal with these 
difficult issues.  
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 הביטחוניים ואתגריה כיום האסייתית הזירה

  אילן והאוניברסיטה העברית-אוניברסיטת בר, לבקוביץ אלון: ר"יו

 
דיון זה יתמקד . בסוגיות המרכזיות שאסיה מתמודדות מולםפאנל זה ידון 

נוכחות סין , ב באסיה"תפקידה של ארה: בארבעת השחקנים המרכזיים בזירה
המדיניות החדשה של יפן והאתגרים החדשים , באסיה ובזירה הבינלאומית

 .ישנים של קוריאה הדרומית
 

 העברית האוניברסיטה, ברנתן-פרס גליה .1
 בטחוני אזורי פ"שת מסגרות לגבי האמריקאית המדיניות

 ושינוי עקביות -באסיה
 ההרצאה תבחן את התפתחות המדיניות האמריקאית בכל הקשור לתמיכה

מההסתמכות הבלעדית על מסגרות  -פ בטחוני אזורי באסיה"במסגרות שת
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ועד למעורבות , בשנות החמישים( ב"הסכמים דו צדדיים עם ארה)בילטרליות 
-וממש לאחרונה ה ARF-כמו ה)במסגרות אזוריות ( ם אם לא מלאהג)ותמיכה 

East Asia Summit .) המאמר בוחן את ההשפעה של שינויים מערכתיים
ותהליך , קוטבית-המעבר למערכת חד, המעבר למערכת דו קןטבית)

הן על העניין  (בראש וראשונה עלייתה של סין) ואזוריים( התערערותה של זו
מידת . במסגרות אזוריות והן על העניין האזורי במסגרות אלוהאמריקאי לתמוך 

הענין האמריקאית מושפעת בין היתר מהתפיסה של מידת הענין האזורי 
( או העדרו) לאורך כל השנים הללו הושפע הענין האמריקאי. במסגרות אזוריות

של ( או העדרה) היכולת - בתמיכה במסגרות שכאלה משני גורמים נוספים
והערך , זוריות לספק חלוקת נטל מועילה יותר ממסגרות בילטרליותמסגרות א

ובכללן , בתקופות שונות. הסימבולי של מעורבות במסגרת בטחונית אזורית
המאמר בוחן את . היתה לערך הסימבולי הזה חשיבות רבה, התקופה הנוכחית

 -בשנים האחרונות באסיה " רגיונליזם תחרותי"התפתחותה של דינמיקה של 
אך , פתחות אשר מובילה מחד ליותר מסגרות אזוריות ויותר תשומת לב להןהת

מאידך מגבילה מאד את יכולתן לשחק תפקיד עצמאי רציני בעיצוב הסדר 
 .הבטחוני באסיה ויציבותו

 חיפה אוניברסיטת, עברון יורם .2
 למעורבות סין של התייחסותה? נגדם או איתם

 באסיה האמריקאית
ינג 'בעוד שבייג. למעורבות האמריקאית באסיה אינה אחידההתייחסותה של סין 

מרבה להתלונן על האופן בו המעורבות האמריקאית באזור מערערת את יציבותו 
. סין גם מודעת ליתרונות הגלומים במעורבות זו, הטווח-ומאיימת על יעדיה ארוכי

ב "אלא שארה, לא רק שצמיחתה הכלכלית קשורה במצב הכלכלה האמריקאית
שניּות זו . בולמת מגמות של הסלמה אסטרטגית לאורך גבולותיה של סין

רציפים שמנהלות שתי -בדיאלוגים האסטרטגיים הבלתי, בין היתר, מתבטאת
על מנת למפות . המדינות ובעימותים התכופים שפורצים ביניהן בשלל תחומים

תי המאמר יעסוק בש, הפעולה והיריבות בין שתי המעצמות-את היבטי שיתוף
כיצד , הראשונה. ב במדיניות החוץ הסינית"שאלות הנוגעות למקומה של ארה

על -ב בכל הקשור למעמדה כמעצמת"תופסת סין את יכולותיה וכוונותיה של ארה
כיצד תופסת סין , השאלה השנייה היא. וכיצד היא מגדירה עצמה מולה, יחידה

. יים שלהב בראי האינטרסים האסטרטג"את מעורבותה האזורית של ארה
-הניסיון להתמודד עם לשתי השאלות עשוי לספק כלים מסוימים לניתוח שיתוף

 .הפעולה המורכב והבלתי עקבי לכאורה בין שתי המדינות
 חיפה אוניברסיטת, קובנר רותם .3

 אסייאנית המזרח והזירה יפן: במהירות משתנה עולם
הנחישות הדרום כמו גם , העליה הדרמטית של סין במישור הכלכלי והבטחוני

המאבק המסלים על . אינה מיטיבה עם יפן, קוריאנית והקיצוניות הצפון קוריאנית
הן עם סין , מספר איים הנמצאים לכאורה בתחום המים הטריטוריאלים של יפן

נותר עד כה ברמת הסמליות אך קשה שלא לראות בו , והן עם דרום קוריאה
אין . ל מעמדה של יפן באיזורסממן נוסף של התעררות הסדר הקיים ואיום ע

תוך הסתמכות פחותה , שביפן גוברים הקולות למדיניות נוקשה יותר, על כן, פלא
מעבר לקיומו של שיח . על כוחה של ארצות הברית ומנגד האצה של פיתוח צבאי

יפן גם פועלת במרץ והשקתן של כמה אוניות מלחמה גדולות מאותתת , הפנימי
הזכיה לאחרונה באירוח , מנגד. שולי בזירה שאין בכוונתה להפוך לכוח

עשויה להוביל את הממשלה היפנית  2222המשחקים האולימפיים בטוקיו בקיץ 
ההרצאה תסקור . לבחור בקו מתון בשאיפה להמנע מלהכשיל את המשחקים

האתגרים הבטחוניים הניצבים בפני יפן ותבחן את האופציות השונות שעומדות 
 .וב מדיניות החוץ והבטחון שלה בשנים הקרובותלרשותה של הממשלה בעיצ

 העברית והאוניברסיטה אילן-בר אוניברסיטת ,לבקוביץ אלון .2
-חדשים" איומים של החדש בעידן כיוון מחפשת סיאול
 "ישנים

סיאול מתחבטת בשנים האחרונות בנוגע לתפקידה בזירה האסייתית ובזירות 
למעורבות רבה יותר במערכת האם היותה מעצמת ביניים מחייב אותה . נוספות

התמקדותה בזירה האסייתית כשחקן פוליטי מרכזי , או שמא, הבינלאומית
תשרת את האינטרסים שלה , והמשך מעורבותה המוגבלת בזירות רחוקות יותר

סיאול ניצבת כיום מול אתגרים חדשים המחייבים , אולם. בטווח הקצר והארוך
יתית והן בזירה המזרח תיכונית אותה להיערך מחדש הן בזירה המזרח אסי

במאמר זה אדון בדילמות המדיניות והאתגרים . המהווה יעד מרכזי וחשוב עבורה
סיאול ניצבת מול , בזירה האסייתית. שניצבות מול נשיאת קוריאה הדרומית

מספר אתגרים בעלי פוטנציאל נפיצות יחסית גבוהה שללא תיאום בין כל 
גם אם אף אחד מהצדדים , גרר לעימות מוגבלהשחקנים בזירה עלול האזור להי

החשובה מאוד עבור קוריאה הן בהיבט , בזירה המזרח תיכונית. לא התכוון בכך
נדרשת סיאול להתמודד מול האביב , הסחר וההשקעות והן בהיבט האנרגיה

  .הערבי המהווה איום מצד אחד ופוטנציאל מצד שני
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 ועסקים משפט, פוליטיקה – יפן

 האוניברסיטה העברית, אהוד הררי: ר"יו
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  אוניברסיטת חיפה ,שדה-בן ורד .0
 מוחבא חיצוני דמיון מאחורי: היפני המשפט בחקר אתגרים

 פרדיגמתי שוני
 שאפילו בכך ידועה יפן. לגביה מהנחות זהירות דורש זרה בארץ העוסק מחקר
, )arubaito( גרמנית או) kaningu ; nau( אנגלית כגון, אחרת משפה שאולות מילים

 חורגת התופעה. ביפנית מחדש ללומדן ונדרש משתנה ומשמעותן" מיופנות"
 היות. משפטיים למוסדות ביחס כגון, נוספים בתחומים ומתבטאת השפה מתחום
 משפט משיטות נרחב" יבוא" תוך התפתח היפני המשפט, י'מייג רסטורציית שמאז

 ע"מלה אחרי ב"וארה, 19-ה המאה בסוף וגרמניה צרפת במיוחד( מערביות
 בסיסי מוסד שאפילו מתברר אבל. להטעות עלול למערב החיצוני הדמיון, )השנייה

 בעוד. שונה פרדיגמה מתוך פועל) adjudication" (הכרעה" או" שיפוט" כגון
 שביפן הרי, העבר לפי וחובותיהם הצדדים זכויות את לקבוע נועדה הכרעה במערב
 זכויות קביעת, להרמוניה לחזור כדי. ההרמוניה להשבת הסכסוך יישוב מודגש

 בשונה, לכן. כמועדף שנתפס לגישור נחות אמצעי היא וחובותיהם הצדדים
 אינם והכרעה גישור) אסיה מזרח בדרום נוספים נרחבים ובחלקים( ביפן, מבמערב
 התיאום בנוי בו האופן על שמשליך מה, כמשלימים אלא, כמנוגדים נתפסים
 המשפט שיטת דמיון בהדגשת המורגלים, היפנים מידה באיזו ברור לא. ביניהם
 הם ממנו הפרדיגמתי לשוני מודעים, במתורבתותם לשכנעו כדי למערב שלהם
 התפיסה מעורבבות,  Labor Tribunal Act, 2004 ה כגון, חקיקה בדברי. פועלים
 קריטית השניים בין שהפרדה המערבית והתפיסה הדוק תיאום של היפנית
 .ההליך להגינות
  אוניברסיטת חיפה ,אלמוג גיא .5

 יפן של" פיסטיתיהפצ" החוקה
 לאורך. חדשה חוקה יפן אימצה ,תנאי ללא כניעתה לאחר כשנתיים ,7491בשנת 
 לפי .שלה המפורסם 4 סעיף עקב בעיקר ,רבה לב זו תשומת חוקה משכה ,השנים
 תחזוקת על וכן ,בכוח על השימוש ,מלחמה על לעד מוותר היפני העם ,זה סעיף
 בתודעתם התקבעה זו חוקה ."בינלאומיות מחלוקות ליישוב כאמצעים" מזוין כוח
 ועוררה ,פציפיסטיים ואידיאלים רעיונות של וכסמל "השלום חוקת"-כ רבים של

 אקדמיים דיונים בעיקר כולל זה שיח .נרחב ובינלאומי מקומי שיח ,קינונה מעת
 משמעותיים חלקים לטענתי ,ברם .המודרנית ביפן לפציפיזם בנוגע וציבוריים

 ללא ",פציפיזם"כגון  במונחים משתמשים והם מאחר ,קוהרנטיים אינם זה משיח
 ועכשוויים היסטוריים מהיבטים התעלמות תוך ,הנחוצות הבהירות או העקביות

 ההיסטוריים התהליכים ושל החוקה של יותר מדוקדקת בחינה .רבים ומשמעותיים
 לא ובהחלט לגמרי שונה מציאות חושפים ,ולאחריה יצירתה בזמן ביפן שאירעו

 ".פציפיסטית"

 אוניברסיטת חיפה, כהן עינת .3
 בייצור השלישית התעשייתית והמהפכה יפן

-ב פרופסור, גרשנפלד ניל טוען." בייצור הפעם, מגיעה חדשה דיגיטלית מהפכה"
MIT מרכז וראש MIT האקונומיסט של המיוחדת המהדורה גם. ואטומים לביטים 

 עסקה, "השלישית התעשייתית המהפכה" שכותרתה 2112 אפריל בחודש
 .בייצור השלישית התעשייתית במהפכה

 פי על הדפסה שמשמעותם, )מתווסף או( מופץ ייצור המכונים חדשניים ייצור אופני
 עשויים, )3D( מימדיות-תלת במדפסות תעשייתים ואובייקטים מוצרים של דרישה
 החל. לצרכנים המיועדים רבים תעשייה מוצרי של" ייצור פס" המושג את לשנות
 טלפונים, למחשבים ועד, ועוד צעצועים, לבית ועיצוב ריהוט, אופנה ממוצרי

 מדפסות פיתוח עלות הפחתת המאפשר פטנט. פרטיים רכב-כלי ואפילו סלולריים
 ושיווק לייצור המירוץ בעולם יחל ואז – 2114 פברואר בחודש יפוג מימדיות-תלת

 חדשניות ייצור ושיטות מדפסות. הקמעונאי לשוק, היינו, "011$-ב" 3D מדפסות
 ובכל מקום בכל מוצרים בעצמם ולבנות ליצור, לעצב רבים לאנשים יאפשרו אלה
 המסורתיים המודלים את תאתגר אלה לטכנולוגיות הנפוצה הגישה. שירצו פעם
 לשינויים, לזאת שמעבר אטען אני. גרשנפלד טוען, וחינוך חוץ סיוע, עסקים של

 .המקומית החדשנות ועל יזמות מדיניות על משמעותית השפעה אלה
 גם אך, והאלקטרוניקה הרכב בתחומי בעיקר, עולמית ייצור מעצמת כיום היא יפן

, לכה, נייר, עץ מוצרי כגון, יפניים מסורתיים צריכה מוצרי של בתעשיות מאופיינת
 ועל העבודה מקומות על המופץ הייצור טכנולוגיות ישפיעו כיצד. ועוד טקסטיל
 ? ביפן יזמות ועל העבודה מקומות על ישפיעו כיצד? לצרכן מוצרים להפוך הדרכים

 הקורמות, השלישית התעשייתית מהמהפכה המושפעות מגמות אציג, בהרצאתי
 ביפן הייצור עתיד לגבי שאלות אציג, כן וכמו, ביפן אלה בימים כבר וגידים עור

 .במדינה וחדשנות ליזמות חדשות ואפשרויות

 Session II (03:31-01:31)  (13:02-03:31) 'ב מושב
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1. Benita Stambler, John and Mable Ringling Museum of 

Art, Sarasota, USA 
Popularizing the Idea of Asia: The Case of the American 
Circus 

In the late nineteenth century a growing interest in anthropology, 
ethnography and ethnology brought exhibitions of Asian people with 
distinctive costumes and customs to Europe and America. The American 
circus capitalized on this popular trend by importing Asian performers as 
novelty acts designed to attract a broad swath of the public. Huge 
quantities of advertising posters were produced and disseminated to entice 
people to attend circuses that often served as the only experience of Asia 
for many small-town Americans. Such posters created the first complex 
visual impression of Asia that was confirmed by the sideshows, menageries, 
parades and spectacles in which Asia featured prominently. The circus 
entrepreneurs’ twin motivations to entertain and educate jumbled the 
exotic elements of a variety of Asian cultures into a contradictory image of 
unique skills and primitiveness, creating a perception of the Asian continent 
as a region of incongruities. Blanketing the country with graphic portrayals 
of circus themes such as Oriental India, Aladdin, Hindoo Snake Charmers 
and Giraffe-Neck Women from Burma served to solidify familiarity with an 
Asia that was far from an accurate representation. This paper will explore 
how popular culture informs the idea of Asia viewed from afar. 

2. Samuel F. Velarde, Technological Institute of Juarez City, 
Mexico  
The Korean Studies in Latin America 

The Republic of Korea (hereafter Korea) has become a paradigmatic 
country to be studied from different perspectives. This is in relation to its 
historical origin and its great ancient culture, but also as part of a divided 
country caused by the historical conditions of the Second World War and 
the Cold War specifically. Later in its modernization process that occurs 
from a military dictatorship, a situation that strengthens a economic 
project of great impact, but also a process of democratic struggle within 
Korean society. 
The modernization of Korea, involving technology, democracy, economic 
growth, strong civil society and a glamorous, globalized culture (hayllu) are 
characteristics that place it as a sui generis Asian society. From these 
characteristics, in Latin America has been born for years an interest in 
Korean studies , for understanding an Asian society that is constantly 
forming and that much can be if not a role model , if a susceptible process 
taken into consideration for certain fundamental aspects of Latin America , 
such as social organization and consolidation of civil society. 
This paper aims to contribute from Latin America a vision of an Asian 
society like Korea, as a bridge of understanding to the rest of Asia. 

3. Mei-feng Wu, Chinese Culture University, Taiwan  
Why the Manchu People Shaved Their Head? 

The last emperor Pu-Yi（溥儀，1906-1967）cut his braid off immediately 
when he heard the comment from his most admired English teacher 

Johnston (Reginald Fleming Johnston, 1874-1938） that the Chinese braid 
looks like pig's tail. His radical behavior shocked the old concubines and 
made his Chinese teachers very sad. The young Pu-Yi might want to 
segregate from his past by a drastic action of cutting his braid; however, 
this activity symbolized the end of an era which lasted for thousands of 
years. 
Although Manchus were regarded as barbarian by Chinese National Father 

Sun Yat- Sun（孫逸仙，1866-1925）; they were actually a powerful tribe 
with brilliant culture in ancient China. Even Confucius wanted to learn from 
them. 
This paper is trying to research the history of shaving and braid of Manchu 
people and to differentiate their behavior to other so called Barbarians as 
Chinese neighbors in ancient times. This paper also will discuss the ancient 
government styles of the Manchus' ancestors and how it was related to bird 
totem. If Pu-Yi had knew more about his tradition and the significance of his 
cultures, he might have hesitated to cut his braid. 
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1. Meir Shahar, Tel Aviv University 
The Chinese Cult of the Horse King and its Indian Origins  

The Horse King (Chinese: Ma wang) was among the most prominent figures 
in the religion of late-imperial China. He had been venerated by Daoist 
priests and village ritual masters, his temples dotting the landscape of 
Northern China. The Horse King figured in popular works of fiction and in 
Daoist liturgies alike. Furthermore, his cult benefitted from imperial 
patronage, as successive dynasties associated the god with the military 
prowess of their mounted cavalry troops.  
This paper examines the similarities between the Daoist Horse King and the 
Buddhist Horse-Headed Guanyin (Hayagrīva Avalokiteśvara). I suggest that 
the enormously popular Chinese god drew upon the myth and iconography 
of the Tantric Buddhist divinity. The figure of the Tantric Horse-Headed 
Avalokiteśvara derived for its part from the Hindu image of the underwater, 
fire-emanating, mare. Thus, the figure of the Chinese Horse King might 
illustrate the long-term impact of Tantric Buddhism upon the Chinese 
imagination of divinity. I suggest that Tantric Buddhism (also known as 
Esoteric Buddhism) had served as a vehicle for the Indian culture's passage 
to China. The Tantric movement had introduced to China creatures of the 
Indian imagination, which were to leave an indelible mark upon the Chinese 
supernatural.  

2. Lü Jianfu, Shaanxi Normal University, China 
The Evolution and Circulation of Tantric Spells 
(Dhāraṇīs) Across Asia 

In early Buddhist history, dhāraṇīs functioned as a mnemonic tool. They 
assisted in the memorization of the Buddhist teachings. However, with the 
emergence of written scriptures, the function of these oral formulas 
changed. Instead of a mnemonic function, they were increasingly endowed 
with religious significance. In Tantric Buddhism (also known as Esoteric 
Buddhism), dhāraṇīs occupy a central place. They are conceived of as one of 
the three mysteries of the faith – those of the body (reflected in the hand 
symbolic gestures known as mudrās); of the mind (expressed in the mystical 
maps known as maṇḍalas); and of speech (articulated by dhāraṇī oral 
spells).  
Tantric dhāraṇīs serve a variety of spiritual and material goals. They are 
intended as aids for the attainment of religious perfection, even as they 
guarantee the practitioners worldly benefits. Indeed dhāraṇīs have been 
widely used by Asian rulers to guarantee the safety and prosperity of their 
kingdoms, no less than their own personal welfare.  
This paper charts the evolution and spread of the Tantric dhāraṇīs across 
Asia: By the third century, dhāraṇī spells found their way from India 
northwards to Central Asia. From Central Asia they spread eastwards to 
China, where by the ninth century their practice had been firmly 
established. From the ninth century onwards the recital and copying of 
dhāraṇīs spread further to Tibet as well as to Korea and Japan. With the 
decline of the Buddhist faith in India, Buddhist dhāraṇīs have largely 
disappeared from the subcontinent. However the practice of these spells is 
still rather widespread in China, (where it has by invigorated by the ongoing 
contributions of Tibetan Buddhism). 

3. Li Ling, National Museum of China, China 
The Bodhisattva Avalokiteśvara Assisting Women in 
Labor: The Evidence of Dunhuang Printed and Hand-
Written Manuscripts 

This paper examines several Medieval Buddhist texts that were discovered 
at the Dunhuang Grottoes in Central Asia and are equally concerned with 
helping women in labor. The texts invoke the divine powers of the 
Bodhisattva Avalokiteśvara (Guanyin) to assist in childbirth. They include 
Tantric incantations (dhāraṇīs) as well as apocryphal sūtras – namely sutras 
that were originally composed in Chinese, (even though they are presented 
as if they had been translated from a Sanskrit original).  



The texts examined include printed versions of the Dhāraṇī that Assists in 
Childbirth and manuscript copies of the Methods of the Uṣṇīṣa 
Avalokiteśvara Healing and Child Delivery. They reveal the concerns of 
ordinary lay believers, even as throw significant light on medieval Tantric 
Buddhism no less than on the evolution of the Avalokiteśvara cult.   

4. Jampa Samten, IIAS, Jerusalem 
Bodhicitta (Altruistic Aspiration) Moralityasa Distinctive 
Feature of Buddhist Tantra 

Several Religions originated from India such as Hinduism and Buddhism 
share a common feature, what is called Tantra. Yet, each tradition offers 
different definition, theory and practices of Tantra. According to modern 
scholars, the earliest documented use of the word "Tantra" is in the Rigved 
(1700-1100 B.C.). However, the word used there is to mean a loom or 
weaving device. 
In Buddhism, the Tantra vehicle and Perfection vehicle are two division of 
Mahayana Buddhism by which one progresses to the ultimate fruit, the 
Buddha- hood. There is no difference in the fruit, Buddha-hood; hence, the 
different rests in the means by which one progresses to that fruit. 
According to Buddhist Tantric scriptures, the mental defilements can be 
removed by meditating on emptiness, but this is not complete method for 
achieving the physical perfection of a Buddha (rūpakāya) The complete 
method capable of achieving Buddha-hood quickly is the cultivation of a 
path of deity yoga in which the pride of being the deity of the Effect state is 
established. This path of deity yoga is one of the distinctive features of 
Buddhist Tantra vehicle. 
The Buddhist Tantras are systemized into four sets; Action, Performance, 
Yoga and Highest Yoga Tantra. There is no exclusively tantric morality for 
the two lower Action and Performance sets of Tantras, only Bodhicitta 
morality. The five- family Buddha's (jñāni Buddha) morality is the same in 
both Yoga and Highest Yoga Tantras. 
The Vajraśekhara, the principle text of the highest Yoga Tantra does not 
proclaim in detail the general codes with 14 major and 8 secondary vows, 
but does say that practitioners should avoid the "14 gross downfalls". The 
Yogi or practitioner incurs an immorality or gross downfall when a Yogi 
breaks or violates any of these moral pledges. A great Indian scholar, 
Aśvaghoṣa (2nd century A.D.) composed Vajrayānamūlapatti, a short 
explanation of the 14 general moral codes of Buddhist Tantra, which was 
further elucidated by renowned Tibetan scholar, Tsongkhapa in 15th 
century. 
Acharya Asanga also set out the Mahayana morality in a separate chapter 
in his work Bodhisattva Level. Three of the six points of Vairocana Buddha's 
morality, what are generally called "three morality of Mahayana" are an 
expansion on the morality enjoined by bodhicitta, which is an altruistic 
aspiration united with the Wisdom (jñāna). 
In this paper, I intend to discuss some comparative analysis between the 
Buddhist and other non-Buddhist Tantra traditions and stress the 
significance of Bodhicitta and some other distinctive ethical moralities of 
Buddhist Tantra set out in above mentioned texts and other principle 
Buddhist Tantra. 
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1. Yoshimi Miyake, Akita University, Japan  
Woman Victims of September 30

th 
Incident of Indonesia 

A few days after mysterious killing of seven Indonesian army generals, 
Indonesian Communist Party members and the members of groups 
associated to the Communist Party, including boy scouts and girl scouts, 
were accused for that killing, and dragged away from home, interrogated, 
and tortured. It is said that about one million men and women were killed. 
Their bodies were found everywhere in rivers and woods.   
 As the term communism and communist suddenly became the most hated 
terms all the sudden, those women could not come back home, being afraid 
of the neighbor’s accusation toward their own family members. They had 
lived silently and secretly disguising being strangers in strange towns and 



villages (Fatia 2007) until the Reform and fall of Soeharto Era in 1998. 
This paper examines the trauma and stigma narrated by those women 
victims. The largest women’s group Gerwani, an abbreviation of Gerakan 
Wanita ‘lit. women’s movement’, was a group where women got together 
to learn to read and write, sawing, dancing and singing, since the time of 
independence when the majority of women were still illiterate (Fatia 2007). 
Ita Fatia Nadia collected about twenty narratives of the women who ‘came 
out of closet’ recently, publishing ten out of them in her book entitled Voice 
of women victim of 1965 coup d’etat. Finally about fifty years after the 
incident, the victims started to open their mouths, despite that meetings of 
the victims are still being interrupted by right wing groups (cf. Sinar 
Harapan). Based on recently opened voices, we will examine how those 
women were defined as devils or witches, focusing on linguistic and 
psychological device which has made citizens of Indonesia believe that 
Gerwani women should be exterminated. I will argue that the violence 
toward Gerwani women was justified as a ‘witchcraft hunting’. Gerwani 
women were accused for being witches, i.e. prostitutes, women who have 
no morals, no God, therefore they deserve extermination of the group.  

2. Mitsuko Nanke, Okayama University, Japan 
Dreams Made of Bricks and Tiles: International 
Migration, Conspicuous Consumption, & Social Changes 
in Rural East Java  

Indonesia has become a major exporter of manual laborers in the last two 
decades. This trend resulted in unique social phenomena and problems that 
have affected both the villages of many workers as well as a larger cross 
section of society. The media coverage and NGO advocacy certainly 
emphasize physical and sexual abuses that female migrant workers have 
fallen victim to. However, in many Javanese villages from which the 
majority of workers originated, people’s main obsessions are rather focused 
on newly built brick houses and brand new motorbikes in the neighborhood. 
Migrant workers’ abundant earnings from overseas (Taiwan, Malaysia, 
Saudi Arabia, etc.) are hastily converted into visible forms of possessions as 
if they are uncomfortable keeping money in a bank account, and cannot 
wait to display the physical evidence of monetary success. 
This paper examines the ways in which international migrant workers (TKI) 
“tell” their sukses stories by constructing brick houses in which both floors 
and even exterior walls are covered with bathroom tiles (rumah tembok 
berdinding keramik kamar mandi). This is based upon field research in two 
villages in South Tulungagung, East Java. For the rural population in Java, 
shiny bathroom tiles symbolize monetary achievement and modernity 
learned from overseas experiences. The emphasis of this study is upon the 
reason why migrant workers, as parents, prioritize conspicuous displays of 
their new wealth, a desperate act of status seeking and an effort toward 
upward mobility, rather than reserving funds from their newly found 
wealth, to be used for the higher education of their children. 

3. Hanna Tri Maharani, University of Brawijaya, Indonesia  
Training Management Emergency Cases to Change 
Traditional Methods in Community Rural Area 
Indonesia 

Objective: the study aimed to investigate the effect of emergency training 
in public to management emergency cases: sincope, heart attack, snake 
bite, fracture etc. 
Methods: training emergency in 10 cities in public, student, women club 
and elderly club in two years. Questioner to the participants and test in pre 
and past training program. 
Result: Change mindset public in management emergency cases. In women 
club 40%, student 50%, elderly 10%. Management heart attack 50%, 
fracture 40%, snake bite 60%, sincope 50%. 
Conclusion: Training in emergency changes mind set public to management 
emergency cases in prehospital 80%. Public very interested in training in 
management cases. 

4. Giora Eliraz, Hebrew University of Jerusalem 
Indonesia as a Comparative Case Study for Thinking 
About post-Arab Spring Egypt and Tunisia 



A panoramic view into Indonesia, mainly since 1970s, suggests some 
interesting insights for understanding the success of Indonesia to move 
since late 1991’s through a path of building democratic. Such view also 
supplies insights that might enrich thoughts on Post-Mubark’s Egypt and its 
political landscape in the few years to come. The curiosity of using 
Indonesia as comparative case study for thinking about Egypt is further 
increased by the fact that though the great distance between the two 
countries, not only in terms of geography, some substantial similarities 
between the two do exist, let alone that since the 19th century Egypt has 
played a significant role in shaping the Islamic space of Indonesia. At the 
same time such comparative view even sharpens the understanding of the 
distinctiveness of the success of Indonesia, a home to the largest Muslim 
community in the world, to build a rather impressive democratic political 
system though it still has some significant shortcomings. 
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 העשרים המאה בראשית אסיה על היהודי המבט :"מכאן מזרחה"

 האוניברסיטה העברית, לב שמעון: ר"יו
 

 זרמיו על היהודי העולם מתוך אסיה עבר אל שהופנה במבט יעסוק המושב
 עם. האחרונות המאות בשתי והחברתיות הפוליטיות התמורות רקע על, השונים

 ולאחריה ציון חיבת תנועת של והופעתה באירופה הלאומיות התנועות התפתחות
 השיבה" ברוח קריאות היהודי העולם ברחבי להופיע החלו, הציונית התנועה
 במגוון אופיינו האסיאתי במרחב ההשתלבות ושאלת אסיה אל המבט". לאסיה
 את להביא" כלל בדרך שאפו הציונות שאבות אף. ומתנגדות מחייבות דעות

 באסיה ההשתלבות את שהדגישו לגישות גם מקום זה בשיח היה, לאסיה" אירופה
 ).המושב יוקדש שלהן גישות( עמם וההזדהות ובמזרח

 התרבות של לנטישה שאיפה שביטאה אסיאתית הפאן העמדה על ידבר חריף חנן
 התנועה בהשראת, אסיה של בעולמה ופוליטית תרבותית ולהשתלבות האירופית

 תפקידו ועל הודו עבר אל שהופנה המבט על ידבר לב שמעון. ביפאן אסייתית הפאן
 חייו סיפור על ידבר הררי עידו. הודו של הבולט כמיצגה טאגור רבינדרנאט של של

 והיה אסד למוחמד שהפך האוסטרית גליציה יליד יהודי, וייס ליאופולד של המרתק
 תעסוק הוס בועז של הרצאתו. המודרנית פאקיסטן של המייסדים מאבותיה לאחד

 בובר מרטין ידי על היהודית המיסטיקה כוננה בה והאוריינטליסטי הלאומי בהקשר
 הבניית בין ובהשוואה, העשרים המאה של הראשונה במחצית שלום וגרשם
 ידי על כמיסטיקה והבודהיזם ההינדואיזם לתפיסת כמיסטיקה והחסידות הקבלה
 . וביפן בהודו זמנם בין הוגים

 

 העברית האוניברסיטה, לב שמעון .1
": אחרות מדינות משבילי יותר דהודו ןשבילי לנו נהירין"

 הודו את טאגור של ייצוגו דרך והודו אסיה עבר אל המבט
 היהודי בעולם ובפובליציסטיקה בספרות

 הסופר, המשורר ,) ,1781Rabindranath Tagore - 1941(, טאגור של דמותו
 כמיצגה בולטת נובל בפרס שזכה הראשון לאסיאתי שהיה, החברתי והמתקן
 התרבותי המבט. העשרים המאה של הראשונה במחצית הודו של ביותר החשוב
 ואסיה הודו עבר אל המבט היווה בכך. זה ייצוג דרך בעיקרו היה הודו על היהודי
 תחיית" הדגשת תוך, היהודי בישוב אסיאתית זהות הבניית אל המוליך גשר

, הוגים, ספרות מבקרי, סופרים והמריצו גירו טאגור של וכתביו הרצאותיו". המזרח
 באסיה ובמדינות הברית בארצות, באירופה ופוליטיים דתיים ומנהיגים פילוסופים

 בזכות .הלאומיות את ולביקורתו" למערב מזרח" לגבי לדבריו ולהגיב לחדד, לגבש
 התרבותי ולסוכן" מודרני נביא"ל" משורר"מ טאגור הפך, בעולם ומסעותיו פרסומו

 . הודו של ביותר המשמעותי
 את והעסיקו שהטרידו לאלו מקבילים בנושאים עסקו העלה שטאגור השאלות
 היהודית ובפובליציסטיקה בספרות הענף ביטוין את ומצאו ציוני -היהודי העולם

 היהודי העולם הגיב בהם האופנים את אבחן בהרצאתי .העברי ובישוב באירופה
 כאוריינטליסט המיוחד מיקומו לאור טאגור של ולהרצאותיו לכתביו זרמיו מגוון על

 לגשר וקורא" ומערב מזרח" הדיכוטומיה את המדגיש אסיאתי פאן -צנטרי הודי
 ההגמוניה על איום להוות שלא ורחוקה אקזוטית די הייתה הודו. ביניהם

 זה ריחוק. הציונית התנועה של המרכזי בזרם ששלטה המערבית התרבותית
 מהקונפליקט ניתוק תוך, יותר רבה בנוחות" לאסיה השיבה" על לדבר אפשר
  .הערבים הארץ יושבי עם במפגש שנוצר

 העברית האוניברסיטה, חריף חנן .5
אסייתיות והוויכוח על יפן בשיח -פאן: 'אסיאתיים אנו"'

 "הלאומיות היהודית
 Eugen הפליך אויגן והעיתונאי המשורר, הסופר של בדמותו תעסוק ההרצאה

Hoeflich) ,הפוליטית ובפעילותו )גבריאל בן יעקב משה 1928-מ החל 
 לאחר בווינה הוריו לבית שב שבה השנה, 1918 שבין בעשור והאינטלקטואלית

Panel 11) Room 132 
"Eastward, From Here": The early 20

th
 Century Jewish Gaze 

towards Asia (Hebrew) 
 



 השתקע בה השנה, 1928-ל, הראשונה העולם מלחמת במהלך בירושלים שהותו
 לבין ציונית ופעילות הגות בין לקשר דופן יוצאת דוגמא הנה זו פעילות. בירושלים

 של ובדחייתן אסיה עמי של באיחוד שדגלה, (pan-Asianism) אסייתיות-הפאן
 אותה" אסייתית הפאן הציונות. "תרבותן ועל אסיה ארצות על מערביות השפעות

 בראשית שרווחו לאומיות-ועל אזוריות למגמות ביטוי למעשה הייתה הפליך פיתח
 שונות לאומיות תנועות בין קשרים של רשתות ביצירת והתבטאו העשרים המאה
 פינות להאיר בכדי יש הפליך של בסיפורו. משותף אזורי אינטרס לקדם בניסיון
 מלחמות בין הציונות שבין היחס את ובמיוחד, המקובל הציוני בסיפור אפלות
. זו בתקופה שהתקיים לאומי-העל ולשיח מקבילות לאומיות לתנועות העולם
 הביוגרפיות ובחינת בולט אסייתי-פאן יפני אינטלקטואל עם התכתבויותיו, בנוסף

 בין מאלפת רעיונית קירבה על מעידות מרכזיים אסייתיים-פאן הוגים של
   .ויהודים יפנים" אוקסידנטליסטים" אינטלקטואלים

 גוריון בן אוניברסיטת, הררי עידו .3
"Only a good Muslim can be a good Pakistani" :

 מערב-מזרח יחסי ושאלת פקיסטן של זהותה, אסד מוחמד
 של בהיסטוריה הן ייחודי מקרה הוא) 1911-1992( אסד מוחמד של חייו סיפור
 כליאופולד בלבוב נולד אסד. פקיסטן של בהיסטוריה והן המודרנית אירופה יהודי
 חייו ובהמשך התאסלם לחייו 21-ה שנות באמצע אך, רבנים למשפחת נצר, וייס
 שהגיע, אסד. המודרנית פקיסטן של בהקמתה המשמעותיות הדמויות לאחת הפך

. ומהערבים מהאסלאם הוקסם, בפלסטינה וביקר כעיתונאי 1922-ב למזרח
. והפוליטית התרבותית הזדהותו את מלא באופן והמיר, התאסלם מפגשו בעקבות

 על מקיפה מביקורת לחלק שהפכה, הציונות על נוקבת ביקורת פיתח הוא
 .המערבית והתרבות הלאומיות

 הודו בשטחי פקיסטן של, בפועל בכינונה כך ואחר, בדימיּונה שסייע, אסד
 לפי תרבותית או לאומית זהות תאמץ העתידית שפאקיסטן חשש, הבריטית

 ופעל, איסלאמית מופת כמדינת להקימה ההכרח את הדגיש לכן. המערבי המודל
 .עצמאי פוליטי-דתי כהוגה והן בכיר פקיסטני כמדינאי הן כך לשם

 פרש שם, )What do we mean by Pakistan )1948 במאמרו אתמקד בהרצאתי
 The principals of state and ובספרו, החדשה למדינה העקרוני חזונו את

government in Islam הפקיסטנית בחוקה ליישום המעשיות הצעותיו את הכולל 
 .היום ועד מאז בפקיסטן ובהתקבלותו אליו ביחס אדון כן כמו). נדחו שרובן הצעות(

 גוריון בן אוניברסיטת, הוס בועז .4
 ההודית ,היהודית בלאומיות מיסטיקה: המזרח רוח

 והיפנית
 היהודית המיסטיקה כוננה בה והאוריינטליסטי הלאומי בהקשר תעסוק ההרצאה

 בובר מרטין, בראשם, העשרים המאה של הראשונה במחצית יהודים הוגים ידי על
 הוגים ידי על כמיסטיקה והחסידות הקבלה הבניית בין ובהשוואה, שלום וגרשם

, ויפנים הודים הוגים ידי על כמיסטיקה והבודהיזם ההינדואיזם לתפיסת, אלו
 ההרצאה. סוזוקי ט.וד רדקרישנן סרוופלי, ושלום בובר של דורם בני אצל, בעיקר

 ובתפקיד, אוריינטלית כקטגוריה המיסטיקה של המודרנית בהבניה תתמקד
 היהודים ההוגים של ההשוואה. ושלום בובר של הציונית בתפיסה הקבלה שמילאה
 גם אך הדומים ההקשרים את להדגיש מיועדת זמנם בני והודים יפנים להוגים
 כמיסטיקה בודהיזם-וזן ודנטה-אדוויטה, הקבלה עיצוב שבין ההבדלים את לחדד

 . והיפנית ההודית, היהודית הלאומיות של בכינונן אלו הבניות של והתפקיד
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 בנושאלרגל הוצאתם לאור של ספרים חדשים  חגיגי מושב

 ההינדואיזם

 אוניברסיטת חיפה, תאודור איתמר: ר"יו
 

 הרי, הינדואיזם ללימודי בעיקר בישראל הודו לימודי התייחסו רבות ששנים בעוד
 הודו לימודי ובהם קטגוריות לתת הודו לימודי התפצלו האחרונות שבשנים

 לאור צאתו לרגל חגיגי פאנל זהו. הינדואיזם ולימודי בודהיזם לימודי, המודרנית
 לכסיקון, קלוסטרמאייר קלאוס' פרופ י'ע שחובר ההינדואיזם של הלכסיקון של

 לידתה. קדימה צעד בארץ ההינדואיזם לימודי את להצעיד נועד אשר ומפורט מקיף
 איתמר שבין פעולה בשיתוף, חיפה' באונ אסיה ללימודי בחוג הזאת המהדורה של

 שנים 11 כ ארכה והעריכה התרגום עבודת. מגריל ערן החוג ותלמיד תאודור
 יעסוק הפאנל. הראשית כמתרגמת מגריל ערן את טלטש אלה החליפה ובמהלכה

 חוקרים י'ע באנגלית לאור שיצאו ההינדואיזם בנושא אחרים ספרים בשני גם
 וספרו באופנישדות העוסק נבו עמוס של ספרו והם, האחרונות בשנים ישראלים

 .גיטא בבהגווד העוסק תאודור איתמר של

 
 ואיתמר לעברית הלכסיקון מתרגמי מגריל וערן טלטש אלה .1

 העברית המהדורה עורך, תאודור
 ללימודי ותרומתו" ההינדואיזם של הלכסיקון" הצגת

 בארץ ההינדואיזם

Panel 12) Room 202 
A Special Panel Celebrating the Publication of New Books on 
Hinduism (Hebrew) 
 



 נבו עמוס .2
 הדוקטרינה – The Nasiketa Story ספרו הצגת

 באופנישדות של החינוכית

  אוניברסיטת חיפה, תאודור איתמר .3
 Exploring the Bhagavad gita;ספרו הצגת

Philosophy, Structure and Meaning – מגמות 
 גיטא הבהגווד והוראת בחקר

 אוניברסיטת תל אביב, ניק'פרגו טבצ אסנת .4

 ?לי'סוטרה שלפטנגהטובה שביוגה -מה טוב במידה
 הכוללות ונימה ימה של בקטגוריות נפתח לי'פטנג של' היוגה איברי שמונת' תרגול

 אבל. כמבטא כללי מוסר, ראשון במבט לפחות, ונראה, ועוד גניבה-פגיעה אי-אי
 ממגמת יונקת סוטרה היוגה של שהפילוסופיה מכך מתעלמת זו אתית קריאה

 במונחי mokṣa או' שחרור'. בחברה למעורבותו חלופה ליחיד הפרישות המציעה
 מעולם בידודה עם 'פורושה' הוא מטאפיזית הוויה של חשיפתה הוא, סוטרה היוגה

 דרך המתבונן פורושה של טעותו לסילוק האמצעי .'פרקריטי' היא התופעות
 בהיותם המבחין מבט של כינונו הוא, ממנה חלק היה כאילו פרקריטי של הפריזמה

 המדריך הוא כי עצמו על שמעיד בטקסט כי אטען אני. בתכלית שונים יסודות שני
את  לחברו וכי אדם שבין להלכות מקום אין התנתקות אותה למימוש הידיעה א"בה

 הפועל אל להוציא לי'פטנג שמציע לפרוגרמה לקרוא בכפוף יש שבו המוסר כללי
 לפרשה סוטרה עלינו ביוגה' אתיקה' יש אם. המטאפיזיקה הסאנקהיהאנית את

 עניין לה שאין רפלקסיבית כתודעה הטקסט חותר אליה ההתכנסות מגמת לאור
הדיאלוג  מייתרת את סוטרה היוגה שמקדמת הפרקטיקה .הזולת אל בפניה

 .הטקסט האת ישל מעמדו את לפיכך ושומטת

 552חדר ( 13
 של ומתן משא כזירות אסיה בדרום אסלאמיים מרחבים: שיחים בין

 וחוץ פנים
 אוניברסיטת חיפה, וייסמן יצחק: ר"יו

 
 היבשת בתת מסיבית נוכחות של שנים מאות משמונה למעלה צבר האסלאם
 ואוכלוסיית, תרבויותהודו אל נארגו וקהיליותיו האסלאם תרבויות. ההודית

 הודו את העושה עובדה, נפש מיליון 181 – בכ נאמדת העכשווית בהודו המוסלמים
 של מעמדו ואולם. העולמי האסלאם בזירת המשמעותיים מהמרכזים לאחת

 אידיאולוגיים צירים לאור תמידי ומתן במשא נתון המודרנית בהודו האסלאם
 הלאומיות של ובדגשיה, מזה האסלאם דת של אוטוריטטיביים במוקדים הנעוצים
 הזדהות המוסלמית האומה מושג מבנה, האסלאמי הכיוון מן. מזה ההודית
 מוקדיו עם, היבשת תת לתחומי מחוץ המצוי האסלאמי העולם עם מחייבת

 מכיוון. השאריעה, האסלאמית ההלכה או החוק ועם, ערב האי בחצי הסמכותיים
 בשיח הדומיננטית ,)הינדואית-דתית לאומיות( ההינדוטווה אידיאולוגיית, אחר

 בראש, הינדואיות לא קהילות ומדירה כהינדו ההודי את מייצרת, ההודי הלאומיות
. הלאומיות לשיח מחוץ אל, הודו מוסלמי של הדומיננטי המיעוט את ובראשונה

 הזהויות בפוליטיקת, פוליטית-הגיאו באוריינטציה הכרוכות סוגיות יבחן זה פאנל
 .זו טלטלה של טעון בראי חקיקה בשיחי וכן
 

 חיפה יברסיטתאונ, ייסמןו יצחק .1
 ומעבר ת"המזה, הודו: האסיאתי במרחב אסלאמיזם

 ובמיוחד, אסיה של השונים האזורים שבין הגומלין קשרי את אבחן זו בהרצאה
 בעידן הפוליטי האסלאם תופעת של ובעיצובה בצמיחתה, אסיה ומערב אסיה דרום

 ובמהלך 19-ה המאה של השנייה שמהמחצית היא שלי היסוד טענת. המודרני
 אסלאמית ופעילות הגות של למוקד הפכה ההודית היבשת-תת 21-ה המאה
 תתמקד ההרצאה. לו ומעבר ת"במזה דומות לתנועות השראה ומקור מקורית

 הפונדמנטליזם/ האסלאמיזם מורכב שמהם העיקריים הענפים בשלושת
 על להתחדש הקורא, הסלפיה כזרם ובכלל הערבי בעולם ידועים אלה. האסלאמי

, המוסלמים האחים תנועת; )סלף( האסלאם אבות של למופת החזרה בסיס
 שהכריזו, הרדיקליים והענפים; האסלאמית המדינה את לכונן למטרה לה ששמה
 בתת. האסלאם את זנחו שהם בטענה מוסלמיים וחברות שליטים על מלחמה
 עולמא-אל נדות', חדית י-אהל כזרם, בהתאמה, ידועים הם ההודית היבשת

: מהזרמים אחד כל מנהיגי של הגותם את לנתח היא מטרתי. אסלאמי מאעת'והג
 מקורותיה את לבחון, מודודי-אל אעלא ואבו נדוי-אל חסן-אל אבו, אן'ח חסן צדיק

 במרחב המקבילים הזרמים של ובפעילות בכתבים השתקפותה את ולהראות
, סין כמו, אסיה ביבשת נוספים במרחבים ישירות או ודרכם תיכוני-המזרח

 .והקווקז אסיה מרכז, אינדונזיה

 אביב תל יברסיטתאונ, ק'פרצ רוני .2
 שפה, ההינדואי הלאומיות שיח: מרחבים בין, סמכויות בין

 ההטפה בשדה גיאופוליטית ואוריינטציה פוליטית

Panel 13) Room 225 
Between Discourses: South Asian Islamic spaces Negotiating the 
Exterior and the Interior (Hebrew) 
 



 העכשווית בהודו המוסלמי
 ברהמיניים קודים, סנסקרטי מלים אוצר של חלחולם את בוחנת זו הרצאה
 לתוך ההינדואית הלאומיות מודל עם לרוב המזוהה לאומית-דתית והמשגה
 בהודו פופולאריים מוסלמים מטיפים של העולם ותפיסת הרטוריקה, השפה

 של פוליטית-הגיאו והאוריינטציה זהותם על הטעון ומתן למשא כראי העכשווית
 הלאומיות של הדומיננטי והמודל, מזה המוסלמית האומה מושג בראי הודו מוסלמי

 .מזה, אסיאניים-הדרום ומוקדיה ההינדואית
 בהודו הלאומיות מחשבת, חילון של ממדים עם לרוב מזוהה הלאומיות שיח בעוד

 למרות .הדתית זו עם הלאומית ההגדרה את המזהה אידיאולוגיה  יצרה המודרנית
 בהודו והפוליטית הציבורית התרבות, חילונית כדמוקרטיה הפורמלית הגדרתה
 לאומיות של אקסקלוסיבי שיח המייצרת, זו מאידיאולוגיה עמוקות מושפעות
 . מבני באופן הינדואים-הלא את ומדיר אסיאניים-דרום מרחבים המקדש
. באומה פוליטית השתתפות של דרכים לאתר הודו מוסלמי מבקשים, זאת למרות
 של המחודשת לכתיבתם עוצמה רב כלי היא) דעווה( ההטפה של הדינמית הזירה

 סייד של בדרשותיו מתמקדת זו הרצאה. ועכשיו הכאן תוך אל איסלמיים נרטיבים
 בוגר, פרדש-אוטר, ה'אוצ'קיצ יליד, הילאני'ג-אל אשרפי מיאן האשמי מחמד

 הברלווית בקהילה פופולארי ומטיף, במוברקפור הידועה אשרפייה המדרסה
 מונחים בדרשותיו משלב הוא שבהם האופנים על אעמוד. אורדו-ההינדי בחגורת

 חוץ של להמשגות חדשה פרשנות המציע באופן ברהמיניים וקודים סנסקרטיים
 .אסיה בדרום המוסלמית ולהיסטוריה לנוכחות, ופנים

 גוריון בן יברסיטתאונ, שלו-הראל אילת .3
 המוסלמי האישות חוק ויישום מוסלמיות נשים זכויות
  בהודו

 קידום למען הפועלים מוסלמיות נשים של וארגונים פורומים של היווצרותם
 בכלל נשים זכויות בנושא המתהווה הציבורי בדיון חשוב צעד מהווה, זכויותיהן
 את חוקר המאמר.בפרט המוסלמי המיעוט לקבוצת השייכות נשים וזכויות

, בנוסף. המוסלמיות הנשים עבור הדת בתחום אוטונומיה יישום של ההשלכות
 ומנתח, המוסלמית הקהילה בקרב הפנימית הפוליטיקה את בוחן המחקר
 מבחינה יותר צודקת חקיקה בנושא הקהילה בקרב מגוונים פלגים של השקפות
 חברות עבור חשוב שעור מייצר ההודי המבחן מקרה". אישות"ה בתחום מגדרית

 המסלול על לעלות השמעוניינות,כולו ובעולם אסיה ברחבי אחרות תרבותיות-רב
 .מאידך המיעוט של תרבותיות זכויות לכבד ומנסות מחד הדמוקרטי

 אביב תל יברסיטתאונ, שריקנטאן לי'גיטאנג .4
Muslims Minority Rights and the Discourse of 
Religious Freedom in The Ayodhya and Bababudangiri 

Disputes 
In India today, there is much concern on whether there are adequate legal 
safeguards for religious minorities and whether constitutional guarantees 
of religious freedom serve to protect these minorities. Despite the rights 
enshrined in the Indian Constitution such as the freedom of conscience, 
the right to propagate and practisereligion, the provision for religious 
denominations to establish and maintain institutions for religious and 
charitable purposes) there appears to be apathy and lack of enforcement 
of these constitutional safeguards. Whereas it is possible to understand 
these questions from a social and political context including the rise of 
Hindu political groupings I offer a different analysis based on debates 
within religious studies.    
I argue in this paper that the concept of religious freedom is inherently 
flawed due to the conceptual problems inherent in implementing it in the 
Indian context, particularly in relation to the distinction between the 
religious and the secular in constitutional theory, the principle of equal 
treatment and the idea of a neutral and secular state. These conceptual 
problems are demonstrated by examining two disputes i.e. a mosque 
being claimed as a temple at Ayodhya and claims over a Sufi dargah at 
Bababudangiri. I show that such guarantees of religious freedom and the 
talk of rights are not sustainable in light of the social phenomena being 
described as “religion”.  
This paper contributes to an understanding of how religion as a concept 
contributes to Asian identity and helps us reconceptualise Asian culture.  
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1. Avital Binah-Pollak, Tel Aviv University  

"The Birth is Only the Beginning": Cross-border 
Marriages Between China and Hong-Kong 

In recent years there has been an increase in the number of cross-border 
marriages between mainland Chinese women and Hong Kong men. In 2012, 
about one third of all marriages registered in Hong Kong were between 
local men and mainland women. This phenomenon is a manifestation of the 
unique and complex relations between mainland China and Hong Kong, and 
in general an expression of a popular conception that migration is a way to 
accomplish social mobility. The lecture will focus on the way in which 
gender influences the women's migration process through the examination 
of the border as a major variable in the migrants' everyday lives. 

2. Jooyeon Rhee, Hebrew University of Jerusalem 
Popularizing the Unpopular: Foreign Brides, Migrant 
Workers, and the Politics of Recognition in Korean 
Popular Culture 

The increasing number of foreign brides and migrant workers in South 
Korea has raised questions about the social integration of foreigners into a 
nation that has a pervasive sense of itself as mono-ethnic, thus challenging 
both newcomers and native Koreans to further their inter-ethnic social 
interactions. The South Korean government’s assimilation-oriented 
immigration policies, however, not only fail to address the importance of 
recognizing the cultural differences of foreigners but also exacerbate 
existing racial stereotypes. In this regard, the exploration of race and 
ethnicity issues in recent films demonstrates that popular culture possesses 
a capability to critique multiculturalism in a constructive way. The 
popularity of these films among native Koreans and the audience’s 
subsequent discussions of multiculturalism indicate that popular culture 
contributes to the formation of democratic spaces for inter-ethnic 
communication. By examining both the content and the reception of recent 
films on the issue of multiculturalism, this paper approaches film as a social 
text that addresses the immediacy of the social integration of foreigners as 
well as the historically constructed notion of ethnic nationalism, which 
needs to be unpacked for Korea to move forward to a mutually inclusive 
society. 

3. Yi Jo-lan, National Taiwan University, Taiwan  
Married Women’s Surname Practice in East Asia 

Women in some areas have their surnames adopted upon marriage. 
Generally speaking, women change surname in there ways: to substitute 
for husbands' surnames; to combine husbands' surnames with their own; 
and to adopt husbands' surnames while rendering their own middle names. 
Wife normally assumes the family name of husband and is not identified by 
her maiden name in the marriage. Unlike the popular practice in Japan and 
the west, women in China do not replace their surnames with their 
husbands’. Also, they do not put husbands’ surnames ahead of their own. 
However, we still hear people call married women “Mrs. Lee or Mother of 
the Lee” in dayliy life. The usage of women’s surname depends on social 
custom, and reveals how people identify women in family and society. This 
article investigates female naming system in China, Japan, as well as 
colonial Hong Kong and Taiwan in 20th century. 

4. Ofra Goldstein-Gidoni, Tel Aviv University  
Ikumen: “New Fathers” and the Corporate Gender 
Contract in Postbubble Japan 

The term ikumen, referring to men who actively participate in raising their 
children, was coined in 2010 as part of the Japanese government campaign 
aimed at boosting the efforts to help reverse the downtrend in the nation’s 
fertility rate, within the context of a society that has been coping with 
trends toward postponing marriage, fewer children, increasing dual-income 
households and with an ongoing economic recession. The idiom which 
refers also to "cool men," (ikemen), soon became a trendy buzzword 
winning the third price the in 2010 Buzzwords-of-the-Year Contest. The 
popularity of the term indicates the growing cultural interest in new 
fatherhood or in the re-definition of Japanese family and family roles.  



Images of new fatherhood populate Japanese TV dramas, films, 
commercials and even government campaigns as never before. These may 
be taken to demonstrate that at least in the ideal, fathers in Japan are seen 
as more than just breadwinners. 
In my previous work, I coined the term "corporate gender contract" to 
emphasize the significant role played by the Japanese state in close 
collaboration with the corporate sector in producing and preserving the 
"standard family" type, according to which men are breadwinners and 
women are housewives. Can "new fatherhood" be regarded as challenging 
the strong legacy of the breadwinner model and the alleged corporate 
gender contract in post-bubble Japan? 

5. Mary Jane Ainslie, University of Nottingham Malaysia, 
Malaysia 

Conflict between the Global and the Local: A case study 
of the 2009 Malaysian Female Circumcision Fatwa  

This paper explores the controversial introduction of and reaction to the 
2009 Female Circumcision Fatwa in Malaysia. In 2009, the National Council 
of Islamic Religious Affairs (JAKIM) in Malaysia declared this procedure to 
be obligatory for all Muslim women. This action was very much contrary to 
WHO efforts to eradicate the practice by a global policy of ‘zero tolerance’ 
supported by governments and NGOs.  
However, rather than as evidence for government approval and the 
promotion of a damaging practice, this study argues that the issuing of the 
compulsory Fatwa in Malaysia should be interpreted as a very astute 
attempt by Malaysian authorities to engage with and contest misplaced 
international concerns that are not applicable to the practice of female 
circumcision in contemporary Malaysia. Exploring the complex and often 
conflicting relationship between international policy and local cultural 
convention, it demonstrates that the ‘emotional force’ behind such global 
zero tolerance policies is fed by Orientalist and Eurocentric discourses that 
have damaged Malaysian attempts to safeguard this practice for Malay 
women, for whom circumcision remains an important but largely silenced 
part of religious and cultural identity. 
The paper will conclude that the intersection between such global and local 
discourses is nevertheless highly complex. The very vocal opposition to the 
Fatwa within Malaysia can be interpreted as both a manifestation of 
current frustrations with 'creeping islamification' in the contemporary age 
and an attempt by liberal (and non-Malay) commentators to use 
Eurocentric constructions of this practice as a means to reject and 'other' 
such developments.  



 032חדר ( 15
Buddhist Puzzles and Paradoxes (אנגלית) 

 

Panel 15) Room 134 
Buddhist Puzzles and Paradoxes 
Chair: Yael Bentor, Hebrew University of Jerusalem 
 

1. Rupert Gethin, Bristol University, UK 
In Quest of the Historical Buddha 

The study of the Pali Nikāyas by scholars over the last 151 years has been 
especially associated with the attempt to recover the historical Buddha and 
his original teachings. This ‘historical’ Buddha is usually opposed to the 
'mythic' Buddha of Buddhism, and his teachings to the misunderstandings 
and distortions of the Buddhist ‘Church’ and later scholastic systematisers. 
The method has typically been based on the assumption that a close 
reading of the Nikāyas reveals inconsistencies that betray their haphazard 
and unsystematic process of compilation and redaction and that can be 
used as a basis for distinguishing between earlier and later strata. Such an 
approach perhaps overlooks the extent to which the Nikāyas are a 
systematically redacted whole: the product of a process of compilation and 
editing which the compilers and editors deliberately employed in order to 
present a particular vision of the Buddha and his teaching. The modern 
quest for the historical Buddha betrays certain parallels with the nineteenth 
and twentieth century quest for the historical Jesus. Both quests have often 
ended in depicting personalities whose views and outlook tend to chime 
with certain modern sensibilities, rather than figures who belong in their 
respective historical and cultural contexts. 

2. Roy Tzohar, Tel Aviv University 
The Life of the Buddha in Late Nineteenth Century 
Scholarship and the Creation of Buddhism as a World 
Religion 

The second half of nineteenth century Europe witnessed an explosion of 
editions, translations, and literary reconstructions of the Buddha’s 
biographies, both in the scholarly and popular mediums. Within this context 
the paper will focus on the ‘historical turn’ by which the Buddha was 
commonly held to be a historical figure, and the founder of a world religion. 
Instrumental in the successful promulgation of this view were the highly 
popular writings of Hermann Oldenberg and T.W. Rhys Davids, both 
prominent scholars who wrote with an eye on broader readership. Focusing 
on the more ‘authentic’ Pali sources, both promoted an historical positivist 
approach which aimed at separating and recovering the ‘factual’ life story 
of the Buddha from the semi legendary accounts of the tradition. This, 
however, often resulted in the reconstruction of the life story according to a 
Western and modern understandings of the ‘self’, as set forth by modern 
biographical conventions. A close reading in some of the works of both 
scholars shall serve to demonstrate the ways in which the historical life of 
the Buddha was carved from the Pali canon to fit the size of a western 
modern biography. It is argued that due to the implicit constraints laid by 
the discourse of modern historicity; merely historicizing the Buddha meant 
actively imagining him in terms of a modern subjectivity. Rendered in this 
way, the life story of the Buddha became a fertile ground for European 
interpretation and manipulation, and an easy vehicle for conveying both its 
aspirations and discontent concerning modernity. 

3. Eviatar Shulman, Hebrew University of Jerusalem 
The Buddha as the Pole of Existence 

What is a Buddha? In modern Western culture the Buddha is often 
conceived of as a regular human that has purified his mind to perfection 
through empirical, psychological methods. In traditional Buddhist societies, 
however, the Buddha is much more than that. We read of his endless 
previous lives in the Jātaka birth-tales, we hear of the miracles he makes 
and of his supernatural powers, and we see him venerated as a God or a 
deity. His physical remains are enshrined and worshiped in stūpas. Indeed, 
Buddhism has been understood in the West as the prime idol-worshiping 
religion par excellence. 
This paper will strive toward a formulation of the philosophical and 
metaphysical logic behind the organic Buddhist conception of the Buddha. 
It will show that in numerous canonical and classical Buddhist texts, the 



Buddha is thought of not as a human being, but as a metaphysical 
principle. He is the purified element not only of the human organism or 
mind, but of reality itself. The Buddha is a unique ontological category, 
which lies at the most intimate heart of reality. This paper will explore these 
understanding in light of texts such as the Sanskrit Buddha-carita and a 
number of texts from the Pāli Canon, such as the Mahāpadāna-sutta, the 
Pārāyaṇa-vagga, the Jātakas and especially the fabulous Buddha-vaṃsa 
("The Lineage of the Buddhas").  

4. Keren Arbel, Tel Aviv University 
Joy (pīti) and Pleasure (sukha) in the Early Buddhist 
Path of Awakening: Some Reflections on the 
Phenomenology &Liberative role of the first Jhāna 

The attainment of the first jhāna plays a crucial role in the Buddha's 
awakening story: the spontaneous occurrence of this specific psycho-
somatic experience veered the unawakened bodhisatta into the correct 
path to awakening after years of unfruitful meditative and ascetic 
practices. This attainment marked a turning point in the spiritual path of 
the Buddha-to-be.  
Yet, the description of this achievement has received little attention from 
academic scholarship. Scholars of early Buddhism mostly recapitulated 
traditional Theravāda interpretations. According to the Theravāda 
tradition, the first jhāna is a state of deep absorption in an unchanging 
object of meditation that is disconnected from sense-experience. Tradition 
also claims that since the first jhāna (as the other three jhānas) is 
disconnected from normal experience, it cannot reveal anything about the 
nature of experience and therefore is not necessary for the attainment of 
liberation.  
This paper will demonstrate that the first jhàna is not a state of one-
pointed absorption that is disconnected from sense experience. 
Furthermore, it will propose that jhānic pīti (joy) and sukha (pleasure) can 
only arise when one encounters the world of phenomena without clinging. 
The paper will then offer an analysis of the phenomenology of jhānic pīti 
and sukha, which will show that it is the very experience of this type of joy 
and pleasure that allows the mind to be liberated from the desire for sense 
gratification (kāma). This will shed new light on the nature of the first jhàāa 
and its liberative role in the Nikāyas' path of awakening.  

5. Oren Hanner, University of Hamburg, Germany 
Vasubandhu on the Problem of Personal Identity 
and Ethics 

The Buddhist principle of anātman, with its rejection of a permanent self, 
challenges ethics in different ways. It calls into question the sense in which 
we are morally responsible for past actions, our ability to stay committed to 
ethics over time, and in fact, the very value of a moral life plan. In an 
attempt to identify a moral agent over time, Western philosophers 
formulated different criteria of personal identity. These criteria define the 
conditions by which a person in two different points of time can be judged 
to be the same person. Despite much work on Buddhist Ethics and the 
notion of anātman, relatively little attention has been paid to the 
conventional identity of the moral agent, which is central to ethical theory. 
This paper explores the Buddhist criterion of personal identity over time in 
Vasubandhu's Abhidharma-kośa-bhāṣya, as compared to contemporary 
Western criteria. I will attempt to show that the Buddhist understanding of 
personal identity, as it is reflected in Vasubandhu, suggests a special kind of 
psychological criterion with inherent moral characteristics. In this way, the 
criterion of personal identity may serve to reintroduce moral responsibility 
without a permanent self, and to account for our commitment to ethics in a 
new way. 
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Panel 16) Room 107 
Literary Glimpses of Tōhoku: Nature, Marginality, and the 
Accident 
Chair: Miki Daliot-Bul, University of Haifa 
 
Japan’s Tōhokuregion is more than simply a geographical location, or an 
area defined by political boundaries. Originally, the inhabitants of the 



region were not “Japanese,” nor was the region part of the country 
“Japan.” Over time Tōhokuwas fully integrated into the centralized 
Japanese nation, however its geographic proximity to the country’s capitol 
allowed Tōhoku culture to always remain slightly independent from the 
Japanese common culture—for good and for bad. Literature produced in 
the region reflects the Tōhoku’s tumultuous history and the rift between the 
region’s political identity and cultural identity. 
These three panelists come from Akita University, which is in Akita 
Prefecture, one of the six prefectures that make up the Tōhoku region. Ben 
Grafström will discuss the historical formation of the region. His paper will 
bring attention to how the constant fluctuation of the region’s borders has 
had an effect on regional literature and its acceptance into the national 
literary canon. Yoshimi Miyake will discuss the region’s unique dialect and 
how it has contributed to forming a regional literary corpus, while also 
marginalizing the region from the rest of the country’s common linguistic 
and literary culture. Akira Murakami will discuss the theme of Nature, 
which is a crucial element ofTōhoku people’s lives, identity, and traditions. 
He will then discuss the nuclear accident caused by the March 11 
Earthquake and its effects on regional and political identity. 

 
1. Ben Grafström, Akita University, Japan 

The Formation of Tōhoku’s Literary Identity 
Prior to the devastating earthquake in Japan’s Tōhoku regionon March 11, 
2011, much of the world did not know what or where Tōhoku was in 
relation to more popular areas such as Tokyo or Kyoto. The devastation 
wrought by the subsequent tsunami and the continual fear of what will 
become of the nuclear facility critically damaged by the tsunami, have 
made “Tōhoku” a popular topic in the media, which has reported and 
continues to report on the area’s progress on Tokyo’s continued 
mishandling of the nuclear threat posed by the crippled nuclear facility. 
While Tōhoku has only become an important topic to the world in recent 
years, it has always been a fundamental part of Japan’s political history, 
culture, and literary heritage, not to mention geographically important for 
defining what is “Japan.” By examining Tōhoku from a literary-geography 
perspective, this paper aims to help audiences more fully understand 
Tōhoku’s common culture as reflected through the region’s literary history. 
This paper will further show the importance of Tōhoku literature’s 
contribution to the formation of Japan’s national identity pre- March, 2011. 

2. Yoshimi Miyake, Akita University, Japan  
“Talking about Tōhoku after March 11

th
, 2011” 

With the earthquakes, tsunamis and nuclear power plant incident on March 
11th, 2011, the term Tohoku, (literally, East-North, or the “Northeastern 
District”) became internationally popular. So did the term Fukushimadue to 
the Fukushima Nuclear Power Plant incident. 
Out of the 5 Districts in Japan, with the exception Okinawa, Tōhoku has 
been considered the most backward and anachronistic of Japan. But at the 
same time, Tōhoku, where agriculture is the main industry, has been 
considered a district of nostalgia for its unindustrialized past and for those 
who fantasize over its pristine nature. 
The local dialects of Tōhoku have been generally stigmatized as a language 
of country bumpkins. Tōhoku people were ridiculed and laughed at for their 
accents, so many people from Tōhoku used to make efforts to ‘correct’ their 
dialect (Miyake, 1995). According to Japanese linguists, Tōhoku dialect is 
the most distant dialect from the Standard Japanese because of its different 
phonological features, grammatical features, as well as distinctive lexicons 
(Kindaichi, 1959). 
The writer Inoue Hisashi (1934-2010) had felt ashamed of his Tōhoku 
dialect when he came to Tokyo from Tōhoku for the first time as a college 
student. As a result, he started stuttering (Inoue, 1981). He was always 
scared of a possibility of his dialect being laughed at wherever he went in 
Tokyo.  
This paper will discuss the image and perception of Tōhoku people, focusing 
on Inoue Hisashi’s novel Kiri-kiri-jin [Kiri-kiri people]. I will discuss why and 
how Tōhoku people have been stigmatized, and how the tsunami and 
earthquake of March 11 influenced or changed that image. I will argue that 



the March 11th Disaster led Japanese people to look seriously at Tōhoku for 
the first time, and at how the disaster and the mass media’s reports 
uncovered the stigma and problems which Tōhoku has suffered. 

3. Akira Murakami, Akita University, Japan 
Kusano Shinpei: Ecologist without Ecology 

In this presentation, we will outline what the Tōhoku Region was before 
industrialization as well as what this region is and will be after the March 
11 nuclear power plant accident by reading and analyzing poems by Kusano 
Shinpei. Kusano Shinpei, who along with Miyazawa Kenji and Ishikawa 
Takuboku, represents Tōhoku and the region’s 21th century literature. 
Kusano (1903-1988) was born in what is now part of Iwaki City (in the 
southeastern end of Fukushima Prefecture, some 30 kilometers from the 
stricken nuclear plant). He is known to be a nature poet, but his poems are 
a little different from our traditional tanka poetry (characterized by a 5-7-5-
7-7 syllable patternand stylized nature themes like cherry blossoms in 
spring and red maple leaves in autumn). Kusano quite often highlights 
small creatures like frogs (frogs do not make their appearances in imperial 
tanka collections like the Manyoshu) and describes them almost as if they 
were real human beings; and so, in his collections of poems, we often 
encounter small lovable creatures afflicted with family tragedies and even 
class issues. 
His masterpieces were written long before Rachel Carson published Silent 
Spring in 1962 and the first nuclear power plant (Reactor No. 1 at 
Fukushima Dai-ichi) in this region was built in 1971. His hay day did not see 
the beautiful natural surroundings in the Tōhoku Region threatened with 
industrialization, and he could sing about the oneness with nature without 
any ecologist perspective because it was exactly the way life was. Now the 
surroundings of his poetry are heavily contaminated with radiation. The 
nature in Tōhoku is no longer as bountiful as it was, and future generations 
will read Kusano’s works as a testimony of our blind faith (certainly not 
Kusano’s) in science and technology that has resulted in the catastrophe 
gradually manifesting itself in all living creatures in this region. 
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 מלחמה ויהדות – וייטנאם

 אילן בר ואוניברסיטתהאוניברסיטה העברית , רן שאולי: ר"יו
 

 עברית ההאוניברסיטה , רון מדזיניימ .0
 בוייטנאםהקהילה היהודית  – בין פאריס להאנוי

 כי לי התברר, השואה בתקופת באסיה יהודיות קהילות על מחקר במסגרת
 המלחמה שערב קטנה יהודית קהילה בהאנוי התקיימה השנייה העולם במלחמת

 סקרנות בי עוררה בוייטנאם יהודית קהילה של קיומה עצם. איש כאלף מנתה
 היו מה, קהילתית התארגנות הייתה האם, עסקו במה, מקורם מה לגבי בעיקר

 .השנייה העלם במלחמת בגורלם עלה ומה אחרים במקומות יהודים עם קשריהם
 עם הגיעו בוייטנאם שהתיישבו הראשונים היהודים כי מגלה שטחית בדיקה
 של הארבעים שנות באמצע סין ין'וקוצ טונקין, אנאם של הצרפתי הכיבוש תחילת
 אסיה מזרח בדרום אחרות בערים שהתיישבו ליהודים בניגוד. ט"י-ה המאה

 הונג) ובסין( בנגקוק, לומפור קואלה, רנגון, מנילה, וסוראביה בטביה, סינגפור)
 או עיראק יוצאי היו לא היהודים מרבית, (וקובה יוקוהמה) ויפן( ושנגחאי קונג

 ובעיר בסאיגון התיישבו מהם כמה, להאנוי בנוסף. מצרפת הגיעו אלא אפגניסטן
 הקולוניאלי הממשל ידי על הועסק חלק, במסחר עסקו מרביתם. האיפונג הנמל

 נישואי על עדויות אין. הזרים בלגיון שרתו בודדים, בהוראה עסקו כמה, הצרפתי
 היו לא היהודים. כנסת בית אפילו או יהודים ספר בתי, קהילתי ארגון, תערובת
 אין. הקומוניסטית במפלגה חברים היו ולא המקומית הלאומית בתנועה מעורבים

. מקומית ובפוליטיקה באקדמיה, בתקשורת השפעה להם שהייתה עדות כל
 ורצו צרפת לשלטון נאמנים היו הם. המקומית הלשון את ידעו לא מרביתם
 . קיומו בהמשך

 נשיאותו תחת וישי לממשלת השלטון והעברת צרפת כניעת אחרי, מזלם לרוע
. בצרפת שנחקקו הגזע חוקי הוחלו בוייטנאם היהודים על, פטן פיליפ המרשל של

 הצווים אחרי בקפדנות מילא, דקו אן'ז הגנרל תחת הצרפתי הקולוניאלי הממשל
 ופרסום ביטוח בחברות, בבנקים לעבוד נאסר היהודים על. מצרפת שהתקבלו
 תקנות. ציבוריים ספר מבתי הורחקו יהודים ילדים, ספר בבתי להורות, מקומיות

 היפנים השלטונות. 1441 בינואר וביטולם צרפת שחרור עד בתוקף היו אלה
 אך ליהודים ביחס התערבו לא( הצרפתי הממשל באמצעות) במדינה ששלטו
 הייתה שלא עולה העדויות מכל. היהודים כולל לזרים מיוחדת לב תשומת דרשו

 מרבית המלחמה אחרי. כלא בתי או הסגר במחנות כליאתם, יהודים רדיפת
 בשנת וייטנאם צפון ממשלת הקמת עד נשארו בודדים, לצרפת חזרו היהודים

 של העממית הרפובליקה הקמת לאחר שנותרו אחרים על מידע ואין 1414

Panel 17) Room 132 
Vietnam – War and Jewry (Hebrew) 
 



 . 1491-ב וייטנאם

  אוניברסיטת בר אילן, טל טובי .2
דיון : מלחמת וייטנאם מהצד השני של הגבעה

 היסטוריוגרפי
, אמריקניים ארכיוניים מקורות ניתוח על בעיקר מתבסס וייטנאם מלחמת חקר

 אנו האחרונות בשנים. ממדית חד מבט נקודת מתקבלת בכך. לכל וגלויים זמינים
 במעורבותה עוסקים רק לא אשר המלחמה על מחקרים של שורה לפרסום עדים
 ידי על ומסקנותיהם טענותיהם את מבססים גם אלא במלחמה וייטנאם צפון של

 של רשמיים למחקרים כאן הכוונה אין. שונים וייטנאמיים מארכיונים מסמכים ניתוח
 האמריקני לשפע בהשוואה אמנם. מקוריות מחקר עבודות, בעיקר, אלא וייטנאם
 האפשרות כעת עומדת המחקר בפני אולם בים טיפה משום הן אלה עבודות
 המחקר זכה האם אך. וייטנאמית הצפון המבט מנקודת גם המלחמה את לחקור

 המחקרים הנחות את מחזקים הוייטנאמים המסמכים שמא או חדשות לתובנות
 ?אמריקניים מסמכים על שהתבססו
 אשר, מחקרים בין השוואתי דיון עריכת תוך זו שאלה על לענות תנסה ההרצאה

 מסמכים על המתבססים מחקרים ובין האמריקנית המבט מנקודת נכתבו
 לנהל הוייטנאמית ההחלטה יהיו ההרצאה במהלך ידונו אשר הנקודות. וייטנאמיים

 תהיה שנייה השוואה נקודת. וייטנאם איחוד את להשיג מנת על בדרום מלחמה
 כמו. 1982 בדצמבר ומתן המשא לשולחן לחזור וייטנאם צפון את שהביאו הגורמים

 המחקרים כאשר המלחמה במהלך וייטנאמית הצפון האסטרטגיה תידון כן
 השונים האמריקניים המודיעין גופי של מסמכים על בעיקר התבססו האמריקניים

 ).CIA-וה הצבאי המודיעין(

 515חדר ( 18
 התרגום הוצאתו לאור של לרגל חגיגי מושב: בעברית האופנישדות

 והאופנישדות הברהמנות למבחר הראשון העברי
 

 ההגות מבחר: והברהמנות האופנישדות: "הספר הוצאת לכבוד חגיגי מושב
 כרמל בהוצאת לאור יצא הספר. פרידמן צחי מאת, "הקדומה הודו של והמיתולוגיה

 . מופת ספרות לתרגום המפעל ובתמיכת

 
 האוניברסיטה העברית, גרינשפון יוחנן: ר"יו

 העברית האוניברסיטה, גרינשפון יוחנן .0
 דברי פתיחה

 בירושלים תהעברי האוניברסיטה, פוירשטיין-שוורץ נעה .2
יָה'יַג   של תשובתו, יונג של שאלותיו ק   ָנוַל 

 של תרבותה עם סתירות ורווי עוצמתי קשר היה (1875-1961) יונג גוסטב לקרל
 את שעיצבו, האופנישדות מקריאת יונג הושפע חייו של מוקדם משלב. הודו

 את בגלוי יונג ביטא המוקדמת בכתיבתו. משנתו של היסוד מושגי ואת חשיבתו
 מלא לביטוי הגיעה והמזרח להודו יונג בין הזיקה. בהם הטמונה לחכמה הערצתו

 שיצא, הספר את. 1910-1921 השנים בין כתב אותו' האדום ספר'ב מעצורים ונטול
 אחרי, חייו בהמשך. מותו אחר שנים עשרות עד לגנוז יונג דרש, 2119 בשנת לאור
 הוא' המדעית בכתיבתו', למסתייגת יונג של עמדתו הפכה בהודו מטלטל ביקור
 לערכם בנוגע חשדן והיה, ומערב מזרח בין אמתי מפגש של באפשרות ספק הטיל
 לפעול המזרח מן דימויים המשיכו, זאת עם. המזרח חשיבת של היסוד רעיונות של

 .ימיו בערוב ולנחם לחזק, בנפשו
 ביחסו ורתיעה משיכה בין התנודה פשר את לחקור אבקש בהרצאתי

 המורכב יחסו את המכתיבה המפוצלת אישיותו תיאור באמצעות הן, להודו יונג של
 המתקיימת הזיקה על המצביעות האדום הספר מתוך דוגמאות אביא. למזרח
 את אציף. הודו של הקדומה חכמתה עם המודרני הפסיכולוג, יונג של בנפשו

 החכם של דמותו את אביא ולסיום, האופנישד מחכמת יונג של הסתייגויותיו
יָה'יַג  , האופנישדי  של והסתייגויותיו לשאלותיו האופנישדי המענה את כמייצג, נָוַל ק 

ֵריִּי אשתו עם החכם של הדיאלוג על הסתמכות תוך, יונג  פרישתו סף על, ַמי ט 
ר ָהד  ( ממנה  ).4.5; 2.4 אּוָפנִּיָשד-ָאַרנ יָָקה-ב 

 אביב תל אוניברסיטת, פרידמן צחי .3
 האופנישדיים ההוראה בסיפורי המוות חוויית

 הגורל לקראת הפולחן-פטרון את חונכים הוודיים הפולחן טקסי, הברהמנות לפי
 לעולם הזה העולם מן אותו מוליכים הכהנים ובמהלכם, גופו מות לאחר לו הצפוי
 לסיפורים הגדול בחלקן מוקדשות המוקדמות האופנישדות. ובחזרה האלים

 על ידע האחרונים מקבלים שבהם, ותלמידים מורים בין מפגשים אודות מיתולוגיים
. זה גורל על להשפיע יוכלו שבו האופן ועל, גופם מות לאחר להם הצפוי הגורל
 שחונך כמי באופנישדות מתואר המורה, הפולחן בטקסי הכהן של לתפקידו בדומה

, מעביר הוא אותו הידע של תוכנו בעזרת, אותו ומפגיש, מותו לקראת תלמידו את
 דוגמת, האופנישדיים ההוראה מסיפורי בכמה עיון. המוות לאחר לו הצפוי עם

וָה על הסיפורים י'גָ  ותלמידו ַרי ק  רּוטִּ  אּוָדָלָקה ועל, )4.1-0 אּוָפנִּיָשד-ַהנ דֹוג יָה'צ  ( נַש 
וֵָטֵקטּו ובנו  הצפוי הגורל עם המקדים המפגש כי חושף, )1 אּוָפנִּיָשד-ַהנ דֹוג יָה'צ  ( ש 

Panel 18) Room 202 
The Upaniṣads in Hebrew: New Translation (Hebrew) 
 



 בהשתלשלות ביטוי ומקבל, המורה דברי מתוכן חורג המוות לאחר לתלמיד
 . בסיפור האירועים
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Korean History and Society (אנגלית) 

Panel 19) Room 225 
Korean History and Society 
Chair: Guy Podoler, University of Haifa 
 

1. Chai Sung Lim, Seoul National University, South Korea  
The Rise of Empire and Colonial Contradiction: 
“Healthy” Korean Cattle in the Japanese Empire 

The empire had mobilized various resources ranging from livestock to 
human resources from its colonies. After the Meiji Restoration, Japanese 
introduced the western lifestyle as the cultural modernization. This affected 
a Japanese traditional diet, and a large number of people started 
consuming beef. Soon this led the country to a chronic cattle shortage, 
especially considering the number of slaughter. For this reason, demands 
for Korean cattle had gone up. The Korean export of cattle to Japan grew 
about 60,000 every year and further expanded with the outbreak of the 
Sino-Japanese war. “Cattle of the Peninsula” had become “Cattle of the 
Empire.” Systems of quarantine and disease prevention were established. 
However, because of the rapid growth of cattle export to Japan, the build of 
Korean cattle became inferior and this marked the birth of “healthy” yet 
undersized Korean cattle. Consequently, it can be said that Korean cattle 
were merely used as a source of supply to propagate Japanese cattle. The 
case study on colonial cattle indicates that the imperial economic 
integration might give rise to the contradiction between the empire and 
colony. 

2. Evgenia Lachina, Moscow State Linguistic University, 
Russia 
Finding Data for Asian Studies: the Story Behind Korean 
Sports Statistics 

The natural preference among analysts is for utilization of "hard data": 
economic and demographic indexes, levels of education and healthcare 
services etc. However, due to lack of transparency of their calculation 
process, the actual reliability of such data can be called into question. On 
the other hand, sports statistics are less exposed to bias because their data 
are recorded by independent international organizations. 
We analyzed the sports statistics of South Korea, considering their 
applicability for political and economic analysis by comparison with trends 
of economic indexes and political climate. We also sought to provide a 
comprehensive explanation on the analytical meaning of different 
components of sport-related data. 
Our results show that sports achievements can have a high correlation with 
GDP indexes, as a fluctuating economy fosters the country to expand in 
other dimensions. A sudden separation of the two correlating curves could 
be a possible symptom of forthcoming macro-political changes, as this 
could mean that the resources are spent elsewhere. 
In the case of South Korea, it is also important to separate between summer 
and winter sports as in this particular region of the globe summer sports 
are more common and better developed. Their cultivation requires fewer 
resources, meaning that for Asia winter sports are more representative as a 
parameter of economic and political climate. 

3. Irina Lyan, Hebrew University of Jerusalem  
Imagining “Korea” in International Collaborations 
between Israeli and Korean Firms 

The phenomenon of expanding and crossing cultural and geographical 
boundaries is gaining momentum as part of the competition and survival 
strategy of organizations in international markets. The multiplicity of 
cultures in the international system raises intriguing issues regarding the 
perceptions and stereotypes of the "other.” International collaboration is 
conducted in the interstitial space involving values and practices of 
different and multiple cultures, in a "third space." 
The present study examines cultural perceptions of Israeli managers 
regarding their Korean colleagues in international R&D collaborations. In 
this cultural encounter, Israelis define themselves by placing a mirror to the 



“other” through the prism of global imagination: Western-like versus Asian, 
Israeli creativity versus Korean manufacturing ability, and the “Start-up 
Nation” versus the “Republic of Samsung." 
In addition to comparison with Israeli-self, Korea and Koreans are defined in 
Israeli eyesby juxtapositionwith the Japanese, Chinese and Singaporeans. In 
other words, cultural stereotypes are attributed both to nations and to Asia 
as a whole. I will examine how one imagines national or regional cultures 
based on case studies of international cooperation; and how these images 
are created, spread and translated into the local environment. 
At the macro level, the case of Israel and South Korea is unique: both 
belong to emerging economies on the axis between a developed and 
developing countries, both enjoy the “Western” image being geographically 
located in the Far East and the Middle East, and both break the dichotomies 
of East-West, first world and third world and stereotypes of former 
peripheral countries. 

4. Nataliya A. Chesnokova, Russian State University for the 
Humanities, Russia  

The concept of phungsuchiriseol 風水地理說  in Yi 

Chunghwan’s “T’aengniji” 
Yi Chunghwan (李重煥)’s “T’aengniji” 擇里志 written in the 18th century is 
one of the most notable Korean literary works on traditional geography. It 
describes eight provinces, Korean history and culture, local customs, 
economics, trades and contacts with neighbor countries. Geography in 

“T’aengniji” is described in the context of phungsu chiri seol 風水地理說, 

also known as Korean fengshui 風水. Fengshui came to Korea from China 
and gradually became an important part of Korean culture.  
This paper examines the role of phungsu chiri seol in Korean traditional 
geography as it is described in Yi Chunghwan’s “T’aengniji”. Also, I would 

like to focus on the similarities between “T’aengniji” and Chinese dizhi 地
志. As long as traditional geography is based mainly on the phungsu chiri 
seol concept, it is interesting to look at the interpretation of it in 
geographical texts.  
The article is also shortly describes the importance of nature to Eastern 
people in the context of phungsu chiri seol and the succession of Korean 
mountains from the Chinese ones as it is written in Yi Chunghwan’s 
“T’aengniji”. 
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Using the Past to Justify or Inform the Present (אנגלית) 
 

Panel 20) Room 101 
Using the Past to Justify or Inform the Present 
Chair: Asaf Goldschmidt, Tel Aviv University 
 

1. Dror Weil, Princeton University 
Between Form and Contents: Producing legitimacy for 
Islamic history in early Qing China 

In the course of the Chinese-Islamic intellectual project in the 17th and 18th 
century, whose main aim was to gain intellectual legitimacy and relevance 
for the commonly unknown Islamic ideas, authors and publishers had to 
address a fundamental issue on the methods of presenting these ideas to 
the Chinese readers. 
Aside from the issue of translation, these early works and precursors of a 
Chinese-Islamic canon, display a wide range of textual and para-textual 
presentation methods, in an attempt to utilize the textual space to produce 
historical relevance. 
In this talk I will discuss the role of the Book and of textual and para-textual 
methods in proliferating Chinese-Islamic ideas and producing a history of 
Islam in early Qing. 

2. Asaf Goldschmidt, Tel Aviv University 



"Ancient Canons Modern Practice - The Role of the 
Shanghan Lun in Medical Practice during the Twelfth 
Century" 

During the Northern Song dynasty, the emperors and the bureaucracy 
promoted projects of publication and promulgation of a selected group of 
medical canons from the Han dynasty. Furthermore, the activist 
government solidified the status of these canons by inserting them to the 
curriculum of the newly established Medical Education and Examination 
System. The consequences of these actions soon manifested themselves in 
the every day medical practice of physicians. In this paper I will discuss how 
the revival of one canon - the Treatise on Cold Damage and Miscellaneous 
Disorders (Shanghan zabing lun) - impacted clinical practice during the 
twelfth century and was used to solidify the status of elite doctors. 

3. Ori Sela, Tel Aviv University 
“Ancient Learning” for the Early-Modern Age 

The philological enterprise of Qing scholars had many facets. While much of 
the philological effort was directed towards the Classics, it also concerned 
the dynastic Histories, and aimed at constructing new historical narratives 
in various fields of knowledge. The dilemma of how to treat history and 
how to approach the classical tradition intensified toward the end of the 
eighteenth century, as scholars seemed to have more philological means at 
their disposal, as well as more institutional venues to engage their practice.  
In this paper I consider the motivations for conducting philological research 
in the eighteenth century, and the construction of new forms of knowledge 
to apprehend different pasts. These pasts were not only “Chinese”: scholars 
also confronted other knowledge systems, such as the Western Learning, 
met new peoples and territories as the boundaries of the empire expanded, 
and learned new languages, and so new pasts were discovered. I 
specifically problematize the notion of antiquity and explain why scholars 
treated different periods in history as part of a venerated “antiquity” (gu), 
while at the same time denouncing the same periods on other grounds. The 
interaction between classicism and history, powered by the force of 
philology, was a crucial factor, I argue, in the construction and 
deconstruction of these notions of antiquity, which, in turn, brought about 
a new sense of identity for the mid-Qing philologists themselves. 

4. Florence Hodous, Hebrew University of Jerusalem 
Judging by Another's Law: the Transfer of Legal 
Principles Under the Mongol Empire 

This talk will examine cultural contact and the transfer of legal principles 
and practices in the Mongol empire. It will show how in the process of 
cultural transfer, both Mongol rulers and their subjects exercised agency in 
fostering or blocking particular influences.  
The talk will examine firstly the agency of the rulers and the elite. Contrary 
to what is sometimes assumed, Mongol khans did not necessarily promote 
Mongol laws, instead often recognizing local legal specialists or including 
them in deliberations on legal practices. As rulers interested in good 
relations with local legal specialists, they selected carefully which 
suggestions of their officials' suggestions to accept. Secondly, the Mongols' 
subjects also played a great role in influencing legal developments: Chinese 
officials who, believing the Mongol khans to be the holders of the Mandate 
of Heaven asked for their involvement in law contributed to a vastly 
different outcome from Persia where qadis were more restrained in their 
dealings with the Mongol khans. Finally, both Mongol rulers and their 
subjects were involved in shaping the concept of the "Great Yasa," which 
came to represent Mongol principles in Central Asia for centuries to come.  
This talk is based not only on legal sources but also on non-legal sources, 
the use of which permits a deeper understanding and wider basis for 
comparison.  
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modern and Modern India-Resisting Marginalization in Pre 

 (אנגלית)

Panel 21) Room 134 
Resisting Marginalization in Pre-modern and Modern India 
Chair: Pnina Motzafi-Haller, Ben-Gurion University 
 
Subaltern Studies have not shared the anthropological ‘over-use’ of the 
concept of “resistance” perhaps because they have employed a careful, 



historically specific analysis of the ways in which power and exploitative 
relationships operate in India. We draw on prominent theorists of 
resistance that have provided a more nuanced, productive ways of 
understanding resistance as ambivalent (Ortner 1995), engaging 
indigenous agency (Butler 1997) and a complex arena of production of 
unexpected and multiple meanings (Ranajit Guha 1983). Combining 
historical and ethnographic perspectives we look at literary productions of 
a devotional movement in South India (Gill Ben Herut), at what we interpret 
as a “defiant performance” of tribals in Rajasthan (Motzafi-Haller and 
Jangid), at the process of identity construction of a native activist (Motzafi-
Haller) and at the social life of an ethnonym among one tribal group in 
South India as sites whereby the dialectical relationship of resistance and 
domination is played out. 

  
1. Pnina Motzafi-Haller, Ben-Gurion University and Khinvraj 

Jangid, Indian Society of International Law, India 
Performing Tribals: The Gawari folk theater of 
Rajasthan 

Gawari is a performance of dance, music and drama played by male 
members of the Bhil tribe of Rajasthan during forty days of the monsoon 
period. During the Gawari season, tribal performers move from one village 
central arena to the next, entertaining people of all castes and in all age 
and gender categories. Their improvised performance draws on ancient 
Hindu mythological narratives and centers on the struggle between two 
main characters of God Shiva, (known as the Rai) and the Bhuriya, a 
demon-like character dressed in black, his face covered by a large wooden 
mask decorated with bull tail hair. The female character of Parvati or 
Gawari is a human maiden, who is said to be the ancestral mother of the 
tribesmen who play with a range of stories about her relations with the two 
Gods.  
Looking at several performances documented in the past few years in 
Rajasthan we wish to analyse here the subversive potential of the 
improvised texts enacted in these folk theatre. We link these textual meta-
narratives of resistance to an examination of the performing scene as we 
recorded it and as we study it from the limited body of written historical 
documents. We note, for example, that the performers of the Gawari 
abstain from conjugal pleasure, eating meat, wearing leather shoes, or 
drinking alcohol—all upper-caste practices. We note also that the ritual 
space allows these tribal people a momentary escape from their 
marginalized remote forest villages and a sanctioned entry into mainstream 
higher-caste villages and towns. Using Victor Turner’s notion of “social 
drama” and especially his insightful observation about spaces of liminality, 
we ask to what extent does the Gawari serve as a liminal space where 
resistance to the hierarchical social order of the Hindu caste system is 
articulated and how? We also begin to explore the historical 
transformation of the Gawari performance from the earlier colonial records 
we have of it till the present day. Linking to other papers presented in this 
panel we ask in what ways has the discourse of “reservation” and official 
policies that call for the integration of tribal people into mainstream society 
in contemporary India has shaped the performances we had observed? 

2. Pnina Motzafi-Haller, Ben-Gurion University 
The Dilemma of a Native Activist: On Objectification, 
Representation, and Resistance 

He refused to be ‘nice’ or accommodating. But he knew all too well that my 
research project and the documentary film I was making on ‘his people’ 
was a great advantage to him and to his community of dispossessed 
Banjara people of Rajasthan. In this paper I place one resisting subject at 
the center of my analysis.  
In the feminist tradition that rejects theorizing based on “faceless, abstract” 
subjects or forces and calls for a theory that begins with an examination of 
“everyday life” of real people as the basis for social understanding, (cf. 
Gloria Anzaldua and Cherrie Moraga), I attempt to enter the story of the 
Banjara people today not from a set of sociological definitions (are they 
‘nomadic’ or ‘post nomadic’, ‘dispossessed people’ or ‘an independent 
groups with mobile lifestyle’) but from the story of one man whose personal 



life is caught up in the border zone that links Delhi with the small Banjara 
camp where his family resides, grinding daily poverty with the world of 
social activists who profess to change that reality. 
In tracing the unfolding complex half-a-decade-long relationship between 
myself and the “native activist” I wish not only to get an entry point into the 
ethnographic setting I wish to understand and depict but also to raise 
analytical questions regarding representation, and resistance to 
objectification.  

3. Gil Ben Herut, University of Southern Florida, USA 
Complicating Equality: Egalitarian Values in Early 
Vīraśaiva Literature 

The south Indian bhakti movement known as Vīraśaiva (“heroic devotees of 
God Śiva”) is conspicuous in the South Asian devotional landscape for its 
relentless resistance to Brahmanical-based discrimination in various social 
and religious spheres. This resistance is discernible in this movement’s 
history throughout the last eight hundred years, as well as in its unique 
social structures and in its voluminous literary production in the languages 
of Kannada, Telugu, and Sanskrit. This literary production is characterized 
by personal and unmediated access to the god and by (at times harsh) 
protest against various forms of social hierarchy and oppression. In this 
presentation, I shall survey a few saintly stories taken from the first 
vīraśaiva narrative corpus, the Śivaśaraṇara Ragaḷegaḷu (“poems in the 
ragaḷe meter for Śiva’s saints”). This corpus was composed in Kannada 
during the early thirteenth century, only few decades after the movement’s 
purported inception, and was never before studied in Western academia. 
The stories I will discuss challenge Brahmanical authority by employing 
protagonists from the social periphery, championing transgressive rituals, 
and consciously subverting and even reversing Brahmanical values. A 
distinct emphasis shall be given in the presentation to narrative 
developments in which the vīraśaiva egalitarian ideals are negotiated vis-à-
vis complex social realities, such as the difficulties that arise during a shared 
dinner of two Śivabhaktas, one is a vegetarian Brahmin and the other a 
rustic, carnivorous hunter. 

4. Nurit Bird David, University of Haifa 
The Social Life of an Ethnonym: The “Kattu Nayaka” of 
South India 

I consider the social life of the ethnic category "Nayaka/Kattunayaka" 
during the past two hundred years, as a case-study of the complex 
processes of making indigenous polities in India. The forest-dwelling people 
whom I studied in the Nilgiri-Wynaad regard themselves primarily 
as sonta  ) translatable as "own, relatives who live together") usually 
prefixed by nama  ) our). Their neighbors in their multi-ethnic region, and a 
host of colonial, academic and post-colonial observers and administrators, 
have regarded them by various ethnonyms. I trace the ironic social life of 
their ethnic names in various intersecting arenas: local, colonial, and post-
colonial. I focus on several significant points in the career of this ethnonym, 
and the perspectives and meanings attached to the name at each of these 
points. I examine the ethnonyms used for this people locally by their 
neighbors, and in colonial and post-colonial administrative and academic 
frameworks. I dwell especially on the entry of the textual name into the 
national arena, where it plays an important part in legal claims for rights of 
"Scheduled Tribes" at the center of Tamil Nadu far from the marginal areas 
where this forest-people community lives. Throughout the discussion I trace 
how through the contextual uses of these ethnonyms shifting kinds of 
indigenities are evoked and mixed. 
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 אפשרות על תרבותית בין פרספקטיבה: חוויה, אמונה, פעולה

 אסיה מזרח במסורות הידיעה
 אוניברסיטת תל אביב, שמיר-גליה פת: ר"יו

 
, בכלל אם, לדעת נוכל וכיצד נמדדת היא קריטריונים באילו, הנכונה הידיעה מהי

 של שמעמדן דומה? שאיפותינו עם אחד בקנה עולה בה אוחזים שאנו שהידיעה
 הדיון של מתחומו אסיה מזרח של הקלאסיות במסורות חרג אלה בסיסיות שאלות

 רבים במקרים הפכו הידיעה ואפשרות הידיעה שאלת כאשר, גרידא האקדמי
 של מעמדה את לבחון נבקש בפאנל. מרכזית וקיומית דתית חשיבות לבעלות

Panel 22) Room 107 
Action, Faith, Experience: A Cross-Cultural Perspective on 
'Knowledge' in East Asia's Traditions (Hebrew) 

 



 והזן הסיני הדאואיזם, ההודית הניאיה במסורת שמתבטא כפי הידיעה שאלת
 השונות ההגויות של ביחסן והשונה הדומה על לעמוד כך ותוך, היפני בודהיזם

 משלושת באחת המתמחה חוקר ידי על תינתן ההרצאות מן אחת כל. אליה
 הרלוונטית ההגות במסגרת המקובלת התפיסה לצד, להציג ותבקש, התרבויות
 .הקלאסיים לטקסטים חדשים ניתוחים על שתתבסס מקורית פרשנות, לשאלה

 
 אוניברסיטת תל אביב , שור ירון .0

 בפראמנה הדיון: לידיעה הקריטריון הן הפעולה דרכי

 ההודית בפילוסופיה
 בנוגע במחקרי שהעליתי חשיבות רבות נקודות מספר להציג אבקש בהרצאתי
 הניאיה אסכולת - בהודו המשפיעות הפילוסופיות האסכולות אחת של למשנתה

(नयाय) .פרמאנה' המושג עומד הידיעה בסוגיית ההודי הדיון ביסוד '(प्रमाण) .

 הדיון שביסוד הוא הדבר פירוש. קריטריון או מידה-קנה היא המושג משמעות
 חוקרי, שנים במשך? לידיעה המידה-קנה מהו השאלה עמדה בידיעה ההודי

 פועל היא שידיעה כולם הסכימו ההודים המתדיינים הניחוש ההודית הפילוסופיה
 אותם של מוצלחת פעולה הוא לידיעה המידה-ושקנה פנימיים תהליכים של יוצא

 בדרכי רואה שהניאיה מעלה שערכתי המחקר לכך גמור בניגוד. פנימיים תהליכים
 רק להתייחס מתירה השפה: לשוני הוא לכך הנימוק. מידה-קנה אותו את פעולה

 תפקיד להם שיש לדברים רק, בהם להשתמש כיצד יודעים שאנו לדברים
 שבקיאים אנשים עבור רק .ידיעה מושאי כאל, האנושיות ההתנהגויות ברפרטואר

, לעצים משמעות תיתכן,בעצים להשתמש כיצד שיודעים, בעצים הפעולה בדרכי
 קובעת, דבר של לידיעה המידה-קנה .אפשרית היא עץ מהו הידיעה עבורם ורק

 .מקובלות פעולה בדרכי בקיאות הוא, הניאיה אפוא
 שעמד מניחים ההודי הפילוסופי הדיון שחוקרי העיקרון של הניאיה מצד הקבלה אי

 חלוקים היו שלגביהם הנושאים את מחדש להעריך אותנו מחייבת, ביסודו
 לחקירת המתודה על ביניהם הסכימו לא המשתתפים אם. דיון אותו של משתתפיו

, אומר הווי, עצמה למסגרת בנוגע דיון היה, בפרמאנה שהדיון הרי, הידיעה תופעת
 הייתה ניאיה. התופעה של פילוסופית חקירה לניהול הנכונה למתודה בנוגע דיון

 שמנותקים, ממנהגים שתלושים רציונאליים בטיעונים ששימוש שגורסת אסכולה
. בתבונה לרעה שימוש לעשיית משול, מקובלים התנהגות ואורחות פעולה מדרכי
 הן, עמן אחד בקנה עולות שאינן טענות, נהוגות פעולה מדרכי נגזרות שאינן טענות
 .שתהיינה ככול משכנעות, לזנחן ויש ,מובן חסרות

 אוניברסיטת תל אביב , פורת רועי .2
 וידיעה חלקית ידיעה על: כאחת הדרכים בשתי ללכת

 דזה-ואנג'בג שלמה

 הקאנוניים הטקסטים משני אחד, )莊子( דזה-ואנג'בג הבולטות הסתירות אחת
 רלטיביסטית-הספקנית נדה'האג בין התדיר המתח היא, הדאואיזם אסכולת של

 מן הנגזר' הגדול הידע' ורעיון, השונות העמדות בין להכריע יכולת כל השוללת

 בבסיסם העומד משתנה והבלתי האחד העיקרון, )道( הדאו של המיסטי האידיאל
 ביטוי ודומיהן אלה סתירות תדיר נתפסות מסורתי שבאופן בעוד. הדברים כל של

, ההיגיון ומן הישירה השפה מן המחבר של כביכול' הדאואיסטית' להתנערותו מכוון
 על רבה במידה ערערו האחרונים בעשורים שהצטברו סינולוגיות שעדויות הרי

 ובין, היצירה של המשוער מחברה, ואו'ג-ואנג'ג של עמדתו בין המחייב הקשר
 של חדשות לקריאות פתח פתחו כך ומתוך, זה ממין' דאואיסטיים' אידיאליים
 .נפרדים טקסטואליים רבדים מספר בעלת כיצירה כולו הטקסט

 בטקסט' ריבוי'ל' האחדות' שבין האינהרנטי למתח פיתרון להציע אבקש בהרצאתי

齊(' הדברים בשוויון הדיון' מתוך קטעים מספר של המחודש ניתוחם על שיתבסס
物倫( ,השלטת הפרשנית הגישה שלפי בעוד, טענתי לפי. ביצירה השני הפרק 
 קיומם את אפריורית שהניחה אחר או זה ממן ריאליסטית בעמדה דזה-ואנג'ג אחז

 זה קיום לפיו המציאות של כפול במודל אחז שלמעשה הרי, )物(' הדברים' של
. להלן' הידיעה רמות' שתי את שמבסס באופן, הדובר של המבט בנקודת מותנה

 שכזאת לעמדה ממחקרי ופילולוגיות טקסטואליות עדויות מספר אציג בהרצאתי
 המחלוקות מן חלק לפתור זו פרשנות של בכוחה יש כיצד ואסביר, בטקסט

 .בתחום כיום המחקריות

 אוניברסיטת תל אביב , יוסקוביץ ארז .3
 במסורת והתעוררות תרגול, אמונה: נכונה ידיעה

 האמונה של מרכזיותה חרף. אמונה של דת איננו בודהיזם המקובלת התפישה לפי
 לטובת בחשיבותה להפחית ברורה נטייה קיימת, רבים בודהיסטים בכתבים
 הבנה עם לרוב מזוהה ,שחרור קרי, הבודהיסטית המטרה השגת. והארה מדיטציה
 אולי אשר, הזן לאסכולת במיוחד נכונה זו קביעה .דבקות או אמונה עם ולא וחוכמה

 סמכות דחיית עם מסורתי באופן מזוהה, אחרת בודהיסטית אסכולה מכל יותר
 כי ולטעון זו תפישה על לערער מתכוון זה מאמר. ישירה חוויה לטובת חיצונית
 מרכזי בטקסט יתמקד המאמר. הזן במסורת מרכזית חשיבות בעלת היא אמונה

宗門無盡Treatise on the Inexhaustible Lamp of the [Zen] School – ה אחד



(Shūmon mujin tōron) 燈論 כחלק חשוב תפקיד לאמונה כי להראות בניסיון 
 וטקסטים הטקסט באמצעות. הזן מסורת של והפרקסיס מהדוקטרינה נפרד בלתי

 האמונה תפקיד של מקיפה הבנה להציג מקווה אני מסתמך הוא עליהם נוספים
 שבין הקשר על ובעיקר אמונה של הרווחת התפישה על לערער וכן הזן במסורת
  .וידע אמונה
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Panel 23) Room 132 
Disasters, Trauma, and Ecology in Contemporary Asia 
Chair: Deborah Shmueli, University of Haifa 
 

1. Shira Taube-Dayan, University of Haifa  
Coping with Trauma: Psychological Perspective on Mass 
disasters in Asia The Case of Fukushima 

Throughout history the Asian continent has been hit by large-scale and 
cruel natural disasters. Since the beginning of the twenty first century, Asia 
suffered from mass disasters such as the Sumatra-Andaman earthquake 
(2004), the chain of disasters in the Tōhoku region of Japan (2011), the 
typhoon in the Philippines (2013) and others. Each of these catastrophes 
was accompanied by painful consequences, in addition to the high death 
toll and saver damage and effects; from bodily harm and psychological 
injuries, through local communities that suffered from the destruction of 
their daily lives to feelings of loss and fear across the entire society.  
This lecture will focus on the psychological aspect of the multi-dimensional 
disaster that befell the Tōhoku region in Japan 2011, also known as the 
"Fukushima disaster". This disaster was instigated by a powerful 
earthquake that caused huge tsunami waves which in turn triggered a 
severe accident in the Fukushima nuclear power plant. The lecture will 
address the unique characteristics of this disaster, the symptoms and 
psychological reactions to it and ways of coping with the disaster at the 
social level. This will be examined in context to the Japanese culture, and in 
order to try and deduce from this local disaster implications to a wider 

context. 
In an era of growing concern regarding global warming, fear that natural 
disasters will continue and increase in Asia and elsewhere is rampant. The 
Fukushima disaster in essence is a series of natural and man-made events 
that occurred in a country which has a long historical experience with 
natural disasters, an Asian country which has links to Western culture and a 
modern country with longstanding traditions from the past. Therefore, this 
event allows an important opportunity for reflecting and learning about the 
psychological aspect of mass disasters in japan and elsewhere, especially in 
other Asian countries which share some similar cultural values. This 
learning includes understanding the difficulties and mental injuries 
following mass disasters, spontaneous recovery processes both unique to a 
specific culture and universal, local ways of coping and also the efficacy of 
applying Western psychological therapy methods in a foreign culture. 

1. Marjaana Mäenpää, University of Turku, Finland  
Online Commemorations of the Wenchuan Earthquake 

In China, natural disasters and their management have born significance 
for the legitimacy of the ruler for centuries. During the imperial era, serious 
natural calamities and inability to deal with them were considered as a sign 
that the emperor had lost the Heaven’s Mandate to rule; Since the founding 
of the People’s Republic, the Chinese Communist Party has cultivated 
national unity andportrayed itself as a capable and caring leader whenever 
a disaster has struck. 
It seems justified to argue that the way Chinese leadership talks about the 
disasters and wants to commemorate them has changed remarkably little. 
However, the development of new communication technologies, 
particularly the Internet, has offered Chinese citizens new possibilities to 
commemorate disasters and their victims, and at the same time challenge 
the official disaster narrative. This paper explores how Chinese citizens 
commemorate the 2008 Wenchuan earthquake on selected websites by 
particularly focusing on the role nationalism and/or patriotism plays in 
these commemorations. 

2. Itamar Baumer, University of Haifa 
Politics and Trauma: Sanjay Gandhi's Rise to Power of 



during the 'Emergency' in India, 1975-1977, and Its 
Legacy/ פוליטיקה וטראומה: עליית כוחו של סאנג'יי גנדהי 

 בזמן שלטון החירום בהודו, 7711-7711, ומורשתה
 היה, 1988 למרץ 17-ה ועד 1985 ליוני 21-ה בין שהתקיים, בהודו החירום שלטון

 זו בתקופה. העצמאית בהודו דמוקרטי שלטון התקיים לא שבה היחידה התקופה
 לשיאו הגיע, גנדהי אינדירה, הממשלה ראש של הצעיר בנה, גנדהי יי'סאנג של כוחו
 לפני מעטות שנים משמעותי פוליטי מעמד או ניסיון חסר שהיה למרות וזאת

 נבעה גנדהי יי'סאנג של כוחו שעליית גורסת החירום שלטון לגבי הספרות. ההכרזה
 אטען זו בהרצאה, לכך בניגוד. לבנה הממשלה ראש בין המיוחדים מהיחסים
 ההכרזה לפני רב זמן שהחלו הממשל במבנה משינויים למעשה נבעה כוחו שעליית

 של מצומצמת וקבוצה גנדהי יי'סאנג שבו התהליך את ואפשרו החרום שלטון על
 אסקור, בנוסף. הפוליטית ובמערכת המדינה במוסדות גובר כוח השיגו מקורבים
 עד בהודו החירום שלטון תקופת שהותירה הטראומטית המורשת את זו בהרצאה

 .הזה היום עצם

4. Chen-Tung Arthur Chen, National Sun Yat-sen University, 
Taiwan 
Asia in the Context of Future Earth Research: Core 
Values 

The International Council for Science (ICSU) has recently consolidated three 
of four major global environmental change (GEC) programmes, namely the 
International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), the International 
Human Dimensions Programme (IHDP) on Global Environmental Change, 
and the DIVERSITAS, into the Future Earth (FE) Programme, with the fourth 
GEC programme, the World Climate Research Programme (WCRP), as an 
observer. The FE aims to provide critical knowledge required for societies to 
face challenges posed by global environmental change and to identify 
opportunities for a transition to global sustainability. One of the possible FE 
research projects identified at the brainstorming session on FE in Asia, 
Academia Sinica, Taipei, April, 2110, was “Core Value” in the Asian Culture. 
Here relevant core values and how to impress policy makers are discussed. 
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Panel 24) Room 202 
Culture Contact and Questions of Identity in China and Central 
Asia – Part I 
Chair: Anke Hein, UCLA and the Hebrew University of Jerusalem 
Discussant: Michal Biran, Hebrew University of Jerusalem 
 
Questions of culture contact and identity formation have long been of 
interest to scholars in many disciplines including history, archaeology, and 
geography. In recent years, especially mechanisms and routes of long-
distance contacts throughout Eurasia have come into focus, as has the 
importance of different forms of identity for the establishment of exchange 
networks. 
To advance the interdisciplinary discourse, this panel gathers scholars from 
a variety of fields to discuss issues of identity formation and cultural contact 
in East Asia and beyond. Chronologically, the panel focuses on two periods 
that are characterized by wide-ranging contact networks and identity 
formation processes: 

1. Prehistoric and early historic East Asia, which saw the 
emergence and interplay of local groups slowly developing into 
distinct cultural and political units of increasing size; and 

2. Medieval East and Central Asia, with contact networks 
extending all the way to the Near East. 

The major topics to be discussed are elite-level interaction, population 
movements, and various mechanisms of identity formation, be they 
culturally, politically, or religiously motivated. Furthermore, this panel pays 
particular attention to questions of research methods and insights on 
general historical, cultural, and geographical preconditions of human 
interaction that relevant in a variety of contexts. 

 
1. Gideon Shelach, Hebrew University of Jerusalem 

Palaces, Elite Interaction, and the Development of 
State-Level Society in China 

In scholarly analysis as well as in popular imagination, in fiction and in art, 
palaces are often the most vivid images of ancient kingdoms. Because of 



this unique position, in China, as in many other localities where ancient 
civilizations emerged, palaces are seen as one of the defining features of 
early states. Locating palaces in the archaeological record is a logical 
outcome of such definition. However, research rarely advance beyond the 
definition of large structures as “places” and the competition over the 
primacy of the “place tradition” of different sub-regions of China. In this 
paper I will analyze some of the earliest remains of large public structures 
discovered in North China in an attempt to better understand their function 
and their identification as palaces. Comparing early examples from 
different regions of North China, I will also discuss evidence for the 
interactions that took place among the elite of those regions and how it 
may have contributed to the evolution of state-level societies in China. 

2. Anke Hein, UCLA and the Hebrew University of Jerusalem 
Metal, Salt, and Horse Skulls: Elite-level Exchange and 
Human Movement in Prehistoric Southwest China 

Located on a high-altitude plateau surrounded by the steep mountains of 

the Hengduanshan, Yanyuan County 盐源县 in southwest Sichuan is a 

rather remote place. As can be expected, the prehistoric archaeological 
material has strong local particularities, especially in burial customs and 
personal ornaments; however, other elements such as many weapon forms 
show a wide range of connections to places as far away and diverse as the 
steppe region in the north, central Yunnan in the South, and the Han-
cultural areas to the East. 
This paper introduces the burial material from Yanyuan, paying particular 
attention to the origin of these foreign objects and the mechanisms of their 
exchange. The majority of these objects occur in a small number of lavishly-
furnished graves that furthermore show ritual particularities (such as the 
interment of horse skulls and application of ocher) that suggest a northern 
origin of the people buried therein. Considering the local availability of rich 
salt sources that gave the area its name, this paper argues that it might 
have been these resources that attracted people from far-away and 
eventually led to the development of an elite-level exchange network that 
allowed for the rich burials of the horse-riders of Yanyuan. 

3. Yuri Pines, Hebrew University of Jerusalem 
Diversity and Unity of Narratives: Early Chinese 
Historiography in Light of the Newly Discovered Chu 
Manuscripts 

Our understanding of preimperial Chinese historiographic tradition is 
shaped by the texts that originated from the northern and eastern parts of 

the Zhou 周 world, most notably from the states of Qi 齊, Lu 魯 and Jin 晉 

(e.g., the Chunqiu 春秋 and its commentaries, Guoyu 國語, and the like). 
Recently, however, we have the chance to overcome this “northeastern 
bias.” A series of bamboo manuscripts discovered at (or looted from) the 

tombs of the southwestern state of Chu 楚, shed a new light on early 
Chinese history writing. These manuscripts range from single historic 
anecdotes to systematic Chu-centered histories, to broader historical or 
quasi-historical texts that chart a generalized history of China from its 
legendary past. How much these texts display – if at all – a distinct Chu 
identity? How the “southwestern” perspective of the Zhou history is related 
to the “northeastern” one? Who were the audience of Chu historical texts? 
By answering these questions I hope both to revisit the question of Chu’s 
relations to the Zhou (“Chinese”) world, and to put forward novel 
understandings of the usage of history writing in preimperial China. 

4. Francesca Fiaschetti, University of Munich and The 
Hebrew University  
Han, non-Han and Common Bones: on the Political 
Construction of Identity in Yuan China 

The period of Mongol rule in China and the new social order imposed by the 
ruling elite brought many changes in the definition of social boundaries and 
group identities within the borders of the Empire. The paper analyses some 
examples of these renegotiated identities, in order to underline the criteria 
beyond the construction of a Mongol imperial identity, as well as the 
hierarchy of otherness at the base of Yuan worldview. This issue is clearly 
not only a matter of geopolitical representation, but is related to how 



“otherness” was constructed as a matter of ethnicity, military rhetoric, and 
practical administration. In particular the analysis will focus on concepts of 
Central Asian tradition which became typical of Yuan social order, such as 
the usage of family ties or loyalty to define social groups and ethnic 
identities. A second point is the analysis of how the different attitudes 
toward the empire’s shifting peripheries can be read as a statement of Yuan 
political identity in relation to Chinese and Mongol traditions. The 
construction of identity boundaries resulting from these sources is a mixture 
of traditional elements and innovations, which deeply influenced the 
following development of an East Asian multiculturalism. 
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 סוגיות: אסיה במזרח החדש הבינוני והמעמד גלובאליות ערים

 והשלכות
 האוניברסיטה העברית , אוטמזגין ניסים: ר"יו

 
ערים בצפון מזרח ובדרום מזרח אסיה הפכו בעשורים האחרונים למטרופולינים 

, קונגהונג , ערים כמו שנגחאי. אדירים ולמוקדי משיכה שוקקים
המחוברות " ערים גלובאליות"סיאול וקואלה לומפור הן לא רק , קארטה'ג,בנגקוק 

למוקדים פיננסיים ותעשייתיים עולמיים אלא גם מאוכלסות במעמד בינוני הולך 
מעמד בינוני חדש זה מציב כיום גם ." צווארון לבן"וגדל שעובד במקצועות 

למזון , שירותים ציבורייםהגישה ל, אם זה בתחום החינוך, דרישות חדשות
 . ואם בתחומי תרבות הפנאי, ולסביבה נקייה יותר, איכותי

הכלכליים , אסיאני ומהם מאפייניו הפוליטיים" מעמד בינוני עירוני"מיהו אותו 
הערכים ודפוסי ההתנהגות , האם יש דמיון בין תפיסות העולם? והחברתיים
הבינוני המתגוררים כיום בערי  הכלכליים והפוליטיים של בני המעמד, החברתיים

מה מייחד את המעמד הבינוני : לחלופין? מזרח אסיה-המטרופולין במזרח ודרום
המאמרים ? וכיצד ניתן להסביר ייחודיות זאת, בערי אסיה ממקבילותיו בעולם

שיוצגו במסגרת המושב יעסקו בסוגיות אלה תוך בחינה מחודשת של כמה 
יים עליהם נשען עד כה המחקר אודות המפתח והמודלים התאורט-ממושגי

המעמד הבינוני ואודות ההבניה העירונית והאזורית בצפון מזרח ובדרום מזרח 
 .אסיה

 
 העברית האוניברסיטה, אוטמזגין ניסים .1

 אסיה במזרח( רגיונליזציה) ואזוריות ערים
בעשורים האחרונים אנו עדים לעירוניות מואצת ולעליית מעמדן הכלכלי והפוליטי 

, ערים כמו שנגחאי(. צפון מזרח ודרום מזרח אסיה)של ערים במזרח אסיה 
 "רק"טוקיו וקואלה לומפור אינן , מנילה, הונג קונג, סינגפור, אקרטה'ג, בנגקוק

ערים גדולות אלא גם מרכזים גלובאליים ומוקדי משיכה לתיירים ומהגרים מתוך 
ערים אלו גם חולקות מספר מאפיינים משותפים . המדינה וממדינות אחרות
האוכלוסייה שגרה , מקורות התעסוקה שהן מציעות, מבחינת ההבניה העירונית

מוד על העלייה בהרצאה הנוכחית אע. והפעילות התרבותית המתקיימת בהן, בהן
על הדמיון ביניהן ועל ההשלכות של , ערים במזרח אסיה-הדרמטית של מגה

אבקש להציע . העצמה הכלכלית והתרבותית שלהן על האזור המזרח אסייתי
חלק מרכזי מתהליכי האזוריות , במיוחד בדרום מזרח אסיה, שבמזרח אסיה

(regionalization) ולים ומבוססים על מרוכזים סביב הפעילות של הערים הגד
לוקליים בין האוכלוסיות העירוניות ולא על הקשרים בין מדינות -קשרים טרנס

אזור מזרח אסייתי המתהווה דרך " לדמיין"ניתן , במילים אחרות. הלאום
לטענה זו עשויה להיות . הקשרים והקרבה בין ערים גדולות במזרח אסיה

יות במדעי החברה ולגבי משמעות תיאורטית רחבה יותר לחקר תהליכי האזור
 .בחקר היחסים בינלאומיים" קהילה"ו" אזור"ההגדרות של 

 והאוניברסיטה העברית חיפה אוניברסיטת, שיחור יצחק .2
 סיניים מאפיינים עם בינוני מעמד: בסין העירונית האליטה

אימוץ המדיניות של שוק חופשי בסין ושל כלכלה ליברלית יחסית הביאו לצמיחת 
ציפיות . לשינוי פוליטי ולדמוקרטיזציה –מחוץ לסין  –ולציפיות " מעמד בינוני"

אלה מבוססות על הניסיון האירופי של צמיחת דמוקרטיה שקבלה תאוצה על ידי 
האריסטוקרטיה , מעמד בינוני אוטונומי שהתפתח בחלל שנוצר בין המונרכיה

הדגל של  האם המעמד הבינוני בסין אכן יהיה נושא. והכנסייה בסקטור העירוני
לא רק . ההתפתחות של המעמד הבינוני בסין שונה לגמרי? הדמוקרטיזציה

ששכבות הביניים בסין לא התפתחו באופן וולונטרי ואוטונומי והיו תלויות בשלטון 
אלא שסין הייתה מבודדת מהמסורת ( מודרנית וגם כיום-גם בתקופה הטרום)

בראש , של ימינו המעמד הבינוני בסין. ליברלית המערבית-הדמוקרטית
עסקי אבל גם בתחומי המנהל והביורוקרטיה וכן -ובראשונה בתחום הכלכלי

אלא ( על פי התפיסות ההגליאניות" )אוטונומי"ו" חופשי"אינו , באקדמיה ובמדע
הוא מפגין מצד אחד חששות מהמודל הדמוקרטי , יתר על כן". מותנה"ו" תלוי"

ספק רב , לפיכך .ם כלכלי פרטיקולריהמערבי ומצד שני שאיפות חומרניות לקידו
אם המעמד הבינוני העירוני הסיני יתרום תרומה משמעותית לקידום הדמוקרטיה 

 .בסין

Panel 25) Room 225 
Global Cities and the New Middle Classes in East Asia: Issues and 
Implications (Hebrew) 
 



 העברית האוניברסיטה, נפתלי אורנה .3
 הבינוני המעמד בני צעירים בקרב הזר' אחר'ל היחס

 עכשווי שדה – מחקר תוצאות: בסין העירוני
בעשור וחצי האחרונים אנו עדים לעלייה בתדירות ובעוצמה של ביטויים של 

' מערב'תופעה המתבטאת בהפגנות כנגד ה, רגשות לאומיים בקרב צעירים בסין
בקריאות לחרם צרכנים על מוצרים זרים ובפריחה של שיח לאומני ; וכנגד יפן

ם אלה ביטוי ספונטני יש הטוענים כי אין לראות בגילויי. קיצוני במרחב האינטרנטי
אחרים סבורים . י הממשל הסיני"אלא פעילות מתוזמרת ע, של רגשות אותנטיים

כי ביטויי הלאומיות בקרב הצעירים הסינים מאופיינים בריבוי עמדות שאינן תמיד 
כי צעירים עירוניים מן המעמד , עוד נטען. עולות בקנה אחד עם מטרות הממשל
אלא גם תפיסה , פטריוטיים עמוקים הבינוני מבטאים לא רק רגשות

מאמר זה מבקש לתרום לוויכוח העכשווי אודות טיבה של . קוסמופוליטית
תוך הסתמכות על , הלאומיות הפופולארית בקרב המעמד הבינוני העירוני בסין

האן -שדה עכשווי המשווה בין עמדותיהם של צעירים בני-תוצאות מחקר
כיצד תופסים כיום צעירים . בפנים המדינה במטרופולין של שנגחאי ובאזור כפרי

האם ? הזר' אחר'הסיני ואת ה' לאום'בני המעמד הבינוני העירוני את ה
, אם כן? או בכפר/עמדותיהם שונות מאלה של צעירים ממעמד נמוך יותר בעיר ו

או המגורים במטרופולין רגיונלי וגלובלי /איזה תפקיד ממלא הגורם המעמדי ו
תוך השוואה בין עמדות  ,המאמר יתמקד בסוגיות אלה ?בעיצוב עמדותיהם

ותוך , הצעירים הסינים לבין עמדות של צעירים בערי מטרופולין אחרות באסיה
דיון בשאלה האם קיימים מאפיינים ייחודיים למעמד הבינוני העירוני בסין בפרט 

 .ובמרחב האסיאני בכלל

  יפן, אוניברסיטת נגויה ,שפר עירא .4
 ניתוח :אסיה במזרח עריםבין  סביבתי פעולה שיתוף

 קיטקיושו של )דיסקורס( השיח
 במעורבות המאופיין ,בעיקרו והיררכי ריכוזי הינו אסיה במזרח הסביבתי הממשל

 מוגבר עיור וכן, סנטרליזציה-ודה דמוקרטיזציה תהליכי,,זאת עם .רבה ממשלתית
 המקומיות הרשויות של מעורבותן את הגבירו, האזור שחווה הכלכלית והצמיחה

 לכך מעבר. סביבתיים בנושאים מעורבותן את וכן, ממשל ובמערכי בפוליטיקה
 .באזור ערים בין הסביבתי הפעולה שיתוף מגמת מתרחבת, זה ובהקשר
 במזרח סביבתי פעולה בשיתוף המובילות הערים אחת הינה, יפן, קיטקיושו

 עולה ,2213 במהלך שנעשה איכותני מחקר על המתבססת, זו בהרצאה .אסיה
 בין סביבתי פעולה לשיתוף הקשור בכל קיטקיושו של )דיסקורס( לשיח כי הטענה
 קשר הקשור, זה לשיח .עצמו הפעולה משיתוף יותר רחבות השלכות יש ערים
 כפיתרון טכנולוגיה והמקדם "ecological modernization " למושג הדוק

 זה ושיח יתכן, כך. פוליטיים תהליכים להניע יכולת יש, סביבתיות לבעיות העיקרי
 אל והיררכי ריכוזי מסגנון, אסיה במזרח הסביבתי בממשל לשינויים לתרום יכול

 multi-level)שלבי -ממשל רב אל אף ויתכן ,יותר ומאוזן פחות היררכי ממשל
governance .)פתוחה ,זה בשלב ,נותרת בפועל שכזו השפעה בחינת ,זאת עם 

 .עתידי למחקר
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Greetings 
Chair: Arik Moran, University of Haifa 
Reuven Snir, Dean of the Faculty of Humanities, University of Haifa 
Ornit Shani, Chair of the Department of Asian Studies, University of 
Haifa 
Rotem Kowner, Conference convener, University of Haifa 
 
The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows in Historical and 
Contemporary Perspectives 
Chair: Guy Podoler, University of Haifa 
Discussant: Meir Shahar, Tel Aviv University 
 
The great diversity of the Asian continent and its immense cultural and 
linguistic richness have led scholars to specialize in particular thematic 
fields within specific ethno-linguistic or geographical units, and to further 
divide their specialization into time-periods, religious spheres. But is it really 
impossible to examine Asia using a broader and integrative lens? Has Asia, 
or at least substantial parts of it, ever been integrated or undergone similar 
processes? The answer, we argue, is affirmative: yes! Asia not only offers 



the largest historical laboratory in world history for the study of large-scale 
processes, syntheses, and symbioses on all civilizational levels, but also has 
witnessed long periods of integration and intensive trans-cultural flows. In 
light of this argument, the plenary session is devoted to the examination of 
several periods of continental integration throughout the last three 
millennia and their ramifications. 

 
1. Gideon Shelach, Hebrew University of Jerusalem 

Trans-Cultural Flows in Asia on the Eve of the Opening 
of the ‘Silk Route’ 

The beginning of trans-cultural contacts, that transcend the entire Asian 
continent, is often ascribed to the Han expansion westwards during the 
second half of the second century BCE and the so called opening of the ‘silk 
route.’ However, archaeological discoveries suggest that contact among 
societies, some of them thousands of kilometers apart from each other, 
have much older origins. In this paper I will focus on networks of contacts, 
some of them regional but some continental in scale, which developed 
during the first millennia BCE. Those contacts can be seen as initiating a 
process of accelerating trans-cultural flows of ideas on an Asian-wide scale 
and setting the stage for more formal involvement of the Chinese states in 
Central Asia. 

2. Michal Biran, Hebrew University of Jerusalem 
The Eurasian sphere as Seen from the Mongol Empire: 
Spatial Concepts at the Heyday of Trans-Cultural Flows 

At its height the Mongol Empire - the largest contagious empire ever 
created - ruled over two thirds of the Old World and most of Asia. The vast 
mobility that accompanied the formation of the empire, its expansion and 
its administration created myriad opportunities for cross cultural exchanges 
and also deeply affected the ways in which the contemporaneous people 
conceived the world around them. The paper analyses the various concepts 
of spatial divisions that prevailed in the 13th and 14th centuries, reviewing 
how the Mongols, their subjects in China and the Muslim world, and their 
neighbors in Europe and Africa perceived the world, and how was the 
imperial and non-imperial space defined and described in writings and on 
maps and globes. It stresses not only the enormous broadening of the 
horizons, but also the amalgamation of old and new, indigenous and 
foreign, concepts of space that coexisted under Mongol rule, and assesses 
their impact on further Asian and Trans-Asian exchanges. 

3. Rotem Kowner, University of Haifa 
The Trigger for Continental Modernization?Asia and the 
Impact of European Mercantilism and Colonialism, 15

th
-

20
th

 Centuries 
During much of its early history, Europe played an insignificant role in Asia 
(except for West Asia). It was the only with the arrival of Portuguese ships 
and merchants, during the initial stages of the Age of Discovery some five 
centuries ago, that Europe began to have significant repercussions on Asian 
culture, economy and politics. Spanish, English, and Dutch mariners soon 
followed the Portuguese. While often competing with each other, they all 
shared similar goals and strategies, and theircommercial activity went hand 
in hand with colonial and often also evangelical ambitions.Nevertheless, it 
was not before the eighteenth and markedly during the latter half of the 
nineteenth century that European powers and their colonial offshoots 
(mostly the United States) began to play a prominent role in Asia by making 
large segments of it under a single commercial system and by prodding its 
societies to undergo modernization. This presentation is devoted to a 
critical examination of the European impact on Asian integration and trans-
cultural flows during the latter half of the second millennium. 

4. Yitzhak Shichor, University of Haifa and the Hebrew 
University of Jerusalem 
Last man Standing: Asia and the Western Withdrawal 
from the Continent 

Of those Western countries that had colonial or other bases in Asia 
throughout history, none remains today except for the United States. Over 
time, their presence was terminated due to of a combination of internal 



and external reasons, either peacefully or otherwise. These included Spain, 
Portugal, Holland, Germany, Russia, and primarily France and Britain. A 
relatively latecomer in Asia, the United States had gained its first foothold 
in Asia, still a shallow one, in the mid-19th century. Yet, following World 
War II, after European powers left, willingly or not, the United States 
remains as the only prominent Western power in Asia. Still, gradually the 
United Stateshas relinquished at least some of its bases in Asia: in Vietnam, 
Taiwan, Hong Kong and the Philippines, but maintains it military and 
political presence in Japan, South Korea and the Pacific. Recently, 
Washington has introduced a policy of “rebalancing” or “pivoting” intended 
to regain its predominance in Asia. In the long run, however, this is 
inconceivable both because of the US economic difficulties – and especially 
because of the restoration of China’s regional hegemony. The paper 
discusses the implications of this withdrawal for present-day Asia and its 
future consequences. 
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27) Room 101 
The End of the Global Anime Boom and Future Prospects for the 
Anime Industry 
Chair: Daliot-Bul & Nissim Otmazgin, University of Haifa and the 
Hebrew University of Jerusalem 

1. Michal Daliot-Bul, University of Haifa 
2. Ryotaro Makihara, Wit Studio, Japan 
3. Naohiro Shichijo, National Institute for Science and 

Technology Policy (NISTEP), Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology, Japan 

4. Nissim Otmazgin, Hebrew University of Jerusalem 
5. George Wada, Anime producer at Production I.G., 

President of Wit Studio, Japan 
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 הכפר והספר בסין ודרום קוריאה: לכפרים נוסטלגיה

 האוניברסיטה העברית, ליאור רוזנברג: ר"יו
 

 פיתוח למשל) שינוי מתהליכי איטי באופן מושפעות להיות נוטות כפריות קהילות
 והקשר ,המסורת, הקהילה. העירוניות לאלו בהשוואה (ומודרניזציה כלכלי

. עמוקים תרבותיים-חברתיים בשורשים המעוגנת לזהות מקור מהווים לאדמה
 מנותקות אינן, "האחורית חצר"כ נתפסות רבות שפעמים, אלו קהילות אולם

 לקביעת נדרשת המדינה גם. אתם להתמודד ונדרשות לאומיים שינוי מתהליכי
 אלו פעמים. השינוי תהליכי נוכח הלאומית בזירה ומקומם לכפרים באשר מדיניות
 בין, תפיסתי או פיסי, מאבק לזירת הכפרים הופכים ופעמים אחד בקנה עולים

( נוסטלגיה חוסר או)' נוסטלגיה'של  הפרספקטיבה באמצעות. לאזרחיה המדינה
 ותרבותיים חברתיים, פוליטיים היבטים על אור תשפוכנה זה במושב ההרצאות
 ועד העשרים המאה מאמצע קוריאה ובדרום בסין ותושביהם בכפרים הקשורים

 . היום

 
  האוניברסיטה העברית ,גהר-כץ אמירה .0

 של גלגוליה –” !ממש של כפרי אושר, ובשלווה בשלום“
 החדשה הסינית בספרות ’נוסטלגיה‘

הוא צירוף , הסינית’ נוסטלגיה’אחד ממונחיה של ה, (鄉愁 (         המונח 

, ’כאב‘, ’צער‘ -’ ו’צ’ו’מקום הולדת’, ’חבל הכפר’, ’כפר’ -’ סיאנג’של המילים 
על , (הוא אחד מרכיביהם     -ש, וביטויים קרובים לו)          . ’לדאוב‘

הלב המסומנים במונח -והדגשיו אינו בהכרח חופף לרחשימושאיו 
בהרצאה זו ידונו סיפורים אחדים מן הספרות הסינית . ’נוסטלגיה’( ’המערבי’)

, מיאוס, געגועים -המשקפים את יחס כותביהם אל הכפר , המודרנית והעכשווית
ו שמקור, כיציר אישי ומובנה’ נוסטלגיה’מתוך התבוננות ב -או שניהם גם יחד 

 .במורשת התרבות הסינית

  אוניברסיטת תל אביב ,צרפתי ליאורה .5
 הסותר מודרניסטי כדימוי בקוריאה" החדש הכפר"

 עממיות אמונות
האם מודרניזציה והתפתחות טכנולוגית עומדות בסתירה לאמונות עממיות 

בקוריאה " הכפר החדש"שאלה זו נענתה בחיוב על ידי מייסדי תנועת ? מיסטיות
התנועה שמה למטרה לשנות את פניה . השבעים של המאה העשריםבשנות 

התנועה נחשבת למוצלחת ביותר בתחום . הלא מפותחים של קוריאה הכפרית

Panel 28) Room 134 
Nostalgia for the Villages: Rural Life in Contemporary China and 
South Korea (Hebrew) 
 

 



. צמצום העוני בכפרים ושיפור רבת החיים ולכן אומצה על ידי מדינות רבות
חריצות ושיתוף , הערכים המרכזיים עליהם התבססה הגישה היו עזרה עצמית

כי התפתחות  הייתה" הכפר החדש"הנחת היסוד בתנועת . הילתיפעולה ק
טכנולוגית מחייבת שינוי במבנה המחשבה המסורתי על מנת להכחיד פרקטיקות 

שהובילו לחוסר אמונה , קונפוציאניות של היררכיה נוקשה -מיסטיות ותפיסות נאו
חיסול חות המתארים את תוצרי התנועה מוצג "בדו. ביכולת האדם לשלוט בגורלו

אנשי הכפר והעיר הקוריאנים , אך בפועל, הטקסים השאמאניים כאחת ההצלחות
סירבו להשמיד את האמונות והטקסים המסורתיים והללו הוחיו בעשור שלאחר 

שעסקה בחידוש הקשר עם המסורת ובמחאה נגד " ונג'מינג"מכן כחלק מתנועת ה
ל שתי תנועות כארבעים שנה לאחר היחלשותן ש, כיום. המשטר הטוטליטרי

אנו רואים בדרום קוריאה חברה שבה הטכנולוגיה נמצאת , הרפורמה הללו
יתרה  .בקדמת הבמה ולצדה נותרו רבות מהאמונות המסורתיות בעיר ובכפר

אשר נחשבו , הטכנולוגיה המפותחת נרתמה גם למימוש טקסים מיסטיים, מכך
  .יהגורמים המעכבים התפתחות ומודרניזצ" הכפר החדש"בתנועת 

 אוניברסיטת בר אילן, לביד-זלצר מיכל .3
 העכשווית האויגורית בספרות לכפר הנוסטלגיה

הייצוג . הכפר מסמל עבור אויגורים רבים את הזהות האויגורית האותנטית
במוסיקה ובאמנות האויגורית , הפסטורלי של חיי הכפר פופולארי בספרות

כפי שהוא נתפס בעיקר , הנוסטלגיה לכפר נובעת מהגעגוע לעבר. המודרנית
העבר מצטייר כרצף . בתודעתם הלאומית של האינטלקטואלים האויגורים

היסטורי של חיים מסורתיים ופשוטים שנקטע עם בואם של הקומוניסטים הסינים 
קטיעת רצף זה מתעצמת בתקופת הרפורמות כאשר חייהם של . יאנג'לסינג

. דמוגרפית ותרבותית, תהאויגורים עוברים שוב שינוי אדיר מבחינה כלכלי
". של פעם"בתקופה זו הכפר נותר כמעוז האחרון של אורח החיים האויגורי 

הפשטות של החיים המסורתיים והאותנטיות של האיכרים הם ריאקציה , כלומר
מעבר לתפיסה . למודרניזציה המואצת המבוססת על תרבות החאן והגלובליזציה

גם במובן הלאומי כיוון שהם מסמלים  יש להם חשיבות, הנוסטלגית של האיכרים
האדמה מסמלת את המולדת ועבודת האדמה שומרת על הרצף . את האדמה

התפיסה הרעיונית היא שלמרות . ההיסטורי הקושר בין האויגורים לבין מולדתם
הריבונות החאנית האיכרים ממשיכים לטפח את האדמה באופן מעשי ובאופן 

 . אויגוריתמטאפורי כסמל לשורשים ולמולדת ה

 האוניברסיטה העברית  ,רוזנברג ליאור .4
 17-ה במאה הסיני הכפר: שביניהם ומה העיר, הכפר

הפיתוח הכלכלי המואץ אותו חווה סין במהלך העשורים האחרונים לווה גם 
הבא לידי ביטוי לא רק בשיעור , בגידול משמעותי של אי שוויון בין העיר והכפר

הכפריים אלא גם ברמה נמוכה יחסית של  הכנסה נמוך יותר של משקי הבית
הייתה זאת בין היתר תוצאה של העדפה . תשתיות ושירותים בהשוואה לערים

 . מכוונת של המדינה להעדיף את פיתוח העיר על פני פיתוח הכפר
חל שינוי משמעותי בגישת המדינה לאזוריה  2222החל מתחילת שנות ה 

נדה הלאומית 'במקומה של סין באג, בשיח הפוליטי סביב הכפרים –הכפריים 
עיקרו הוא הכרה פומבית בצורך לפתור את הבעיות . ובהקצאת משאבים

sannongwenti)הכפריות בסין  三农问题 ) ובראשן צמצום אי השוויון כצעד

בחינת הצעדים המרכזיים . הכרחי להמשך הפיתוח הכלכלי והמודרניזציה של סין
עם בעיות אלו מצביעה כי יותר  בהם נוקטת המדינה בניסיונותיה להתמודד

המדינה מובילה מהלך של שינוי דרמטי , מאשר רצון לתמוך בכפרים ובכפריים
בבסיס מהלך זה עומדים (. countryside)במבנה הכפר והאזורים הכפריים 

; צמצום משמעותי של שיעור התושבים המתגוררים בכפרים -מספר תהליכים 
צירוף כפרים ; ודלים תכנוניים עירונייםשינוי מודל המגורים הכפרי לטובת מ

אלו . וחיזוק זכויות הקניין של הכפריים על אדמתם; לקהילות מגורים חדשות
 .מצופים ליצור מודל חדש של הכפר והחיים הכפריים בסין
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1. Adiel Portugali, Tel Aviv University  
“Made in China”: Cosmopolitan (side) Effects in 
Shanghai's Contemporary Jazz Scene 

Jazz in Shanghai emerged during the late 1920s as a pioneering style amid 
a rising wave of popular music in China. The second appearance of jazz in 
Shanghai, which I define here as contemporary, emerged in the 1990s and 
has since developed a popular, dynamic and international music scene. 
Today, Shanghai can be regarded as China’s most cosmopolitan jazz center, 
where global, regional, national and local sounds and identities are 
hybridized into new forms of musical expressions. In this paper I wish to 
present the ambivalent cosmopolitan effects as implicated in Shanghai’s 
contemporary jazz scene. Specifically, I point on the process that led the 
scene to become cosmopolitan and discuss its consequences as has resulted 



among its jazz musicians. I do so by depicting an “insider’s perspective” of 
the way these musician have experienced and interpreted this process of 
change. By that I show that while some of them regard the cosmopolitan 
shift of their scene as a promising ‘local’ opportunity, others see it rather as 
a suppressive ‘global’ takeover. So far, the topic of contemporary jazz in 
China did not gain an explicit academic attention and this glimpse into the 
scene of Shanghai is a preliminary step in exploring some of the 
complexities of China’s marginal culture and sounds. 

2. Erez Golani Solomon, Waseda University, Japan, and 
Bezalel Academy of Arts & Design  
Asian Architecture Laboratory 

This paper attempts to decode the enigmatic and charged term ‘Asian 
Architecture’, to evaluate whether or not, and in what conditions, it carries 
any meaning. It does that by looking at contemporary ideas in the field of 
architecture, the immense body of thoughts that shapes constantly and in 
earnest, and that function as a basic substance of the built environment. 
Ideas, in the context of this work, are fundamental apparatuses of creation, 
mirroring the ideologies and characteristics of society, and providing 
evidence of intellectual and moral instruction. Ideas and architectural ideas 
in particular are mobile. They tend to move within countries and territories, 
migrate across the entire continent and travel globally. They are therefore 
indicative of how Asia as a whole might be thought about in terms of 
architectural, cultural production. The paper aims to locate within the Asian 
context hubs and threads of ideational strength. It aims to trace and map 
them, examine their nature, and assess their significance and potential 
influence. It aims to point at a complex interplay of common ideational 
themes, of the ‘political’, ‘ecological’, ‘generic’, ‘infrastructural’, 
‘traditional’, and the ‘national’. This range encompasses a multiplicity, a 
structure, and a system of connections worth studying. 

3. Maria Grajdian, Nagasaki University, Japan  
Back to Asia: Love, Escapism and the Nostalgia of 
Identity in Takarazuka Revue 

Founded in 1913 by Kobayashi ichizô, one of the most significant 
entrepreneurs in prewar Japan, Takarazuka Revue proved itself along its 
centennial existence both a faithful mirror of and an influential model for 
the Japanese society. Simultaneously conservative in its gender 
representation and progressive in its performance practice, a contradictory 
symbol of the Japanese modernity and Japan’s leading figure in 
entertainment industry, emerged from the syncretic, cross-gender tradition 
of the centuries-old classical Japanese stage arts and challenging that very 
tradition through the creative employment of Western music and dramatic 
plots, Takarazuka Revue reconstructs in a specific way asymmetric 
interactions between identity and alterity, model and copy, history and 
geography, obtrusively displayed in sparkling tunes, fairy-tale-like sceneries 
and gorgeous costumes. While taking into account the multiple layers in 
Takarazuka Revue’s administration and self-orchestration such as 
performance politics, the economical supervision of brand-related 
consumption, the socio-cultural management of actresses and fandom 
(fans and fan communities) as well as the performances itself, this 
presentation focuses on some of Takarazuka Revue’s strategies to cope 
with an expanding global fan community while preserving its indigeneous - 
namely: Japanese - profile as a very strictly delimited local music industry 
branch. Especially the last 20 years – since the opening of the Grand 
Theater in Takarazuka in 1993 – marked an unexpected tendency in 
Takarazuka Revue’s public appearance, visible, on one hand, in the 
increasing lavishness of its performances and the intensified 
commercialization of the increasingly androgynous otokoyaku figures 
(female impersonators of male roles), and, on the other hand, in the 
transition from ethics to aesthetics and from imagination to ideology in 
Takarazuka Revue's marketing of historical-geographical spaces, reflecting 
and condensing its metamorphose from an insignificant socio-cultural 
medium to a powerful political-economic message in postwar Japan as well 
as Japan's emerging awareness from being an "outsider" to the Western 
world to gradually becoming an "insider" of the Asian community. 

4. Ranjana Mukhopadhyaya, University of Delhi, India  



Buddhist's Idea of Asia: Pan-Asianism to Pacifism of 
Japanese Buddhism 

The significance of Asia in Buddhism is obvious as its origin, transmission 
and development as a religion, before the modern era, was primary located 
in the various countries of Asia. The concept of "Asia" in Buddhism is not 
only a geographical territory on this earth, but it is also an idea central to 
Buddhist worldview as it combines the spatial concept of Asia with Buddhist 
soteriological ideas such as Pure land, Western paradise or Tenjuku, 
referring to India. This paper will analyze the use of the idea of "Asia" by 
Japanese Buddhists and trace the transformation in its usage under 
different historical circumstances. The vision of Asia, that sees the decline of 
Buddhism and the colonization of Asia by Western powers as signs of 
mappo i.e. advent of the age of decadence of Dharma, and emphasized on 
the role of Japanese Buddhism in restoring Buddhism (and Asia) to it's 
former stature of glory, were dominant themes in the pan-asian narratives 
of Japanese Buddhists from the nineteenth century till the end of the 
Second World War. After the Second World War, the pacifist ideologies of 
Japanese Buddhists that combined their own war experiences with Gandhi’s 
non-violence and Buddhists teachings of pacifism renewed the emphasis on 
Asia as the intellectual source for peace ideology. 
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 אמנות ויצירתיות במזרח אסיה, תרבות

 האוניברסיטה העברית , אורנה נפתלי :ר"יו
  

  תל אביב, מכון אבני ,קרני עתליה .1
 למקדשים ועד הלבודה זיכרון כמצבת והפגודה מהסטופה

 האלים כמשכן והבודהיסטיים ההינדואיסטיים
 י'בסנצ הסטופה דוגמת( לבודהה זיכרון כמצבת אסיה יבשת ברחבי נבנו הסטופות

 . הפגודה בצורת נבנו הן ובסין ביפן). באינדונזיה בבורובודור והסטופה בהודו
 נבנו, )שבהודו י'בסנצ בסטופה כמו( כדורית-חצי שצורתם, אחדים קבורה תילי

 הנזירים בעיני. שנים מאות במשך הזמן בפגעי ועמדו, שרופות חימר מלבני
 את מסמלת, הבודהה של הקבורה שרידי או תילים של הצורה, הבודהיסטים

 וברחבי בהודו מקודשים במקומות נבנו ופגודות סטופות של רב מספר. משנתו
 שרידים על שנבנו מונומנטים מקורי באופן שהיו, הפגודה או הסטופה. אסיה יבשת

 של גיאומטרי לדימוי הפכו הן. נוספת משמעות קיבלו, קדוש של או הבודהה של
 axis( העולם במרכז הציר את למשל ומבטאים, הבודהיסטית הקוסמולוגיה

mundi (אסיה ביבשת במקדשים גם, דומה באופן .מרו כהר במזרח המגולם 
 האפשר ככל במדויק מכוונים היו המונומנטים, בקמבודיה וואט אנגקור דוגמת

 עזר כלי, קוסמי תרשים=מנדלה( מנדלות של בצורות, השמים רוחות לארבעת
 סמליות על המבוססות מידות ועם, )הבודהיסטי היקום את המייצג, למדיטציה
  .וקוסמית מספרית
 משכן את מייצגים אסיה בארצות שונים ובודהיסטיים הינדואיסטיים מקדשים
. הראשיות לאלות משכן המהווים מקדשים יש ואף, וברהמה שיווה כמו, האלים

 .שלהם הקוסמולוגית הסמליות הוא ולפגודות לסטופות, למקדשים המשותף

  אוניברסיטת תל אביב ,וינברג אירית .5
שימוש חתרני : אישההאוקינאווה ומעמד , המוסד הקיסרי

 במיתוס הבריאה בספרות יפנית עכשווית
 השונות הפרשנויות ולמרות, השמינית המאה בתחילת הכתב על הועלתה מאז
 עיסוקם תחום לרוב הייתה היפנית המיתולוגיה, ההיסטוריה במרוצת זכתה להן
 גושפנקא ולמתן הלאומית הזהות לגיבוש ושימשה, ממשל ואנשי מלומדים של

 רבים וסופרים רוח אנשי השנייה העולם מלחמת אחרי רק. השלטת לאידיאולוגיה
, הפוליטיים הקודים לחשיפת ככלי, חתרני באופן במיתולוגיה להשתמש החלו

 פי על אף. אותם קרלב ואף החברה מושתת עליהם והתרבותיים החברתיים
 אך קיימת, היפנית המיתולוגיה של הפוליטיים שימושיה על נכתב שרבות

 היפנית בספרות במיתולוגיה חתרניים לשימושים במחקר מועטה התייחסות
 שונו, עכשוויות יפניות סופרות שתי בו האופן את אראה שלי בהרצאה. המודרנית

 המיתולוגיה את מנכסות, )Kirino Natsuō( נטסואו וקירינו) Shōno Yoriko( יוריקו
 תוקפת קירינו. ביפן הפוליטיים והמוסדות החברתיות התפיסות תחת לחתור כדי
 או" הקדמוני העדן גן"כ הציבורית בתפיסה אוקינווה של לאידיאליזציה הנטייה את
 האמיתיות והחברתיות הפוליטיות הבעיות את המסתירה, "והטובה הישנה יפן"כ

 המדינה תפקיד את וחושפת הקיסרי המוסד את תוקפת שונו ואילו, ריוקיו באיי
 .הפרט את המגבילים והגדרות מושגים של בעיצוב

 אוניברסיטת חיפה, טל איבנקובסקי .3
קוריאה , השוואה בין יפן: יצירתיות והבדלים בין תרבותיים

 וישראל

Panel 30) Room 132 
Culture, Art and Creativity in East Asia (Hebrew) 



 מהשנים מחקרים במספר נמצאו, היצירתית ביכולת תרבותיים בין הבדלים
 יצירתיים מערביות לתרבויות המשתייכים אנשים כי נמצא רוב פי על. האחרונות

 . אסייתיות-מזרח לתרבויות המשתייכים לאלו בהשוואה יותר
 הדו המודל באמצעות מוסברים היצירתית ביכולת אלו הבדלים, הנוכחי במחקר
. רעיונות שיפוט של ושלב רעיונות יצירת של שלב מערבת יצירתיות לפיו ,שלבי

 הבאות תרבותיות בהשפעות טמון היצירתיות ברמת להבדלים המקור כי משוער
 השיפוט) אינדיבידואליסטיות( מערביות תרבויות בקרב. השיפוט בשלב ביטוי לידי

 . יותר מחמיר השיפוט) קולקטיביסטיות( מזרחיות תרבויות ובקרב יותר חופשי
 ישראלים סטודנטים 41 :נבדקים קבוצות שלוש נבחנו, ההשערה בדיקת לצורך

 יפנים סטודנטים 11 ו קוראנים סטודנטים 41, מערבית לתרבות השייכים
 היצירתיות מידת מהקבוצות אחת בכל. אסייתיות-מזרח לתרבויות המשתייכים

 .השיפוט ושלב היצירה שלב, שלביה שני על נמדדה
 שהישראלים כך, היצירתיות ברמת מובהקים הבדלים נמצאו, להשערות בהתאם
 המעידה מובהקת מגמה נמצאה, השיפוט במטלת. ביותר הגבוה הציון את קיבלו

 כך על לרמז עשויה זו מגמה. והיפנים הקוראנים בקרב יותר מחמיר שיפוט על
 שמושפעת השיפוט בחומרת נעוץ ,היצירתיות ברמת ההבדלים של שמקורם
 .תרבותיות מנורמות

 אוניברסיטת בן גוריון, יונה סידרר .4
 – 2621-01 ום שירים שכתבו ילדים יפנים בשניםתרג

   שפה ונפש
. 1911-1971שירי ילדים יפנים פורסמו בעיתונות ובספרים שונים ביפן בשנים 

המקורות ביפנית התקבלו בעזרת הספרייה במרכז . מקבץ מהם תורגם לאנגלית
נושאי השירים כוללים . בטוקיו, יבונקן'ניצ, המחקר הבינלאומי ללימודי יפן

ידונו תהליך . טבע ומחשבות, יצורים, בית הספר, משחקים, התייחסות למשפחה
מה מעסיק  –והתבוננות אל נפש הילדים , מחד, עברית-יפנית-אנגלית–התרגום 

הילדים כה " .מאידך, כשהם מתבוננים בסובב אותם, מדריך אותם, אותם

 ".טהורים ,םמפחדי, חכמים, מתבוננים, תמימים
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1. Geoffrey Humble, University of Birmingham, UK, and the 
Hebrew University of Jerusalem  
East Asian Readings of Inner Asian Lives? Editors, 
Ancestors and Status in Yuanshi Biographies 

The biographies of the Yuanshi, the Chinese-language History of the Yuan 
Dynasty, compiled in haste between 1368 and 1370 under the newly 
established reign of the Ming emperor Hongwu, are key sources on Inner 
and East Asian history. This paper will, by focusing on selected stories of 
ancestors' careers within these biographical narratives, expose and 
interrogate elements of editorial input affecting our reading of these, and 
thus of Yuan and imperial Mongol historiography more generally. By setting 
the scene before the appearance of the primary subject in many of these 
narratives, the selection and arrangement of these career sketches frame 
our reading of subjects' lives. Close comparison of a selection of these, 
where we possess Yuan-era inscriptions on which they were based, will 
expose some of the layers of editorial involvement in this process. We can 
thus compare approaches to social and political capital between two key 
groups. On the one hand, individuals and families of broad Eurasian origin 
living under Inner Asian rule who nonetheless commissioned Chinese-
language memorials, and on the other editors seeking to define both the 
end of that rule and establish a historical framework for a successor polity 
based on East Asian territory and norms. 

2. Kaiqi Hua, University of California Merced, USA, and the 
Hebrew University of Jerusalem  
The Journey of Zhao Xian (1271-1323): From Chinese 
Emperor to Tibetan Monk 

Zhao Xian, last emperor of China's Song Dynasty, traveled widely in China 
and Tibet during his life in exile after the Mongol conquest of capital 
Hangzhou in 1276. Known as Master Lha-btsun (the "Royal Monk") of the 
Sakya School, Zhao became a Tibetan Buddhist monk who made a 
pilgrimage to Tibet, collected sutras, preached at different monasteries, 
and translated significant Buddhist scriptures. First, this paper traces Zhao's 



inland travel route crossing the borderlands. Second, it compares the 
primary sources in Chinese, Tibetan, and Persian that depict Zhao's travels, 
highlighting how they describe his various roles and multicultural identity in 
starkly different ways. Through textual comparison, this paper arrives at a 
vivid portrait of Zhao. More importantly, this analysis allows us to 
understand some of the motives and processes of creation, definition, and 
transformation of identities in the Mongol Yuan period. The transformation 
was caused by the changes in space through physical migration and in time 
through textual reconstruction. This paper furthermore argues that Zhao's 
long distance travel was made possible by the extended transportation 
system of the Mongol Empire and the omnipresent network of Tibetan 
monks. 

3. Lifeng Han, SOAS, UK  
Transcending the Nation: Mountain Pilgrimage in Song 
China, the Khitan and the Jurchen during the 10th - 13th 
Centuries 

This paper examines the imperial pilgrimages to Mount Tai in Song China 
and by the Jurchen, and the worship of the Black Mountain by the Khitan. It 
demonstrates how these states competed for the Mandate of Heaven and 
communicated their ideas of legitimacy and orthodoxy (zhongtong) through 
rituals. The paper maps the imperial feng and shan pilgrimages to Mount 
Tai within the historical context interpreting as an effort to secure mass 
identification with the state and its authority. More importantly, these 
sacrifices could be used to establish Song ownership of Chinese culture in 
order to compete with the Khitan, who had long adopted Chinese 
institutions and ideology and regarded the Black Mountain as the site for 
royal sacrifices to Heaven and Earth. After the Song had lost the 
geographical seat of Mount Tai to the Jurchen, the identification of Mount 
Tai with the Chinese and their civilization, shaped by the imperial state and 
the elite, was invoked strongly by in defense of its enduring legitimacy. At 
the same time, the Jurchen adopted the state ritual of sacrificing to Mount 
Tai as part of their efforts to proclaim their orthodox position in the 
universe (tianxia). 

4. Peiying Lin, University of Oxford, UK, and the Hebrew 
University of Jerusalem  
Cultural Identities in the Ninth Century Buddhist World: 
A Comparison of Two Buddhist Writings from Japan and 
Korea 

The East Asian world during the seventh to tenth centuries is featured by its 
vivid Buddhist transmission and cultural interaction between China, Japan 
and Korea. For the Buddhist monks who travelled across the sea in search 
of Dharma, self-definition is a complex matter. While motivated to study in 
China, Korean and Japanese intelligence brought about the ideas that China 
as the Buddhist center will be replaced by Japan/Korea. This paper 
examines two case studies to see how the ninth century Japanese and 
Korean Buddhists located themselves in the broad context of a Buddhist 
world. In comparing two Zen-related documents, an epitaph by the famous 
Korean literati Ch’oe Ch’iwŏn (758-940?) and a commentary work by the 
Japanese monk Kōjō (889-858), attention will be given to their agendas and 
strategies of presentation, matters of authorship and audience, ethnicity 
and the international order perceived. A conclusion about the ‘counter-
current’ in the East Asian Buddhist world and a burgeoning cultural identity 
incorporating Zen elements can be drawn from the evidences provided. 

 552חדר ( 32
, בהודו וזהות פולחן, מיתוס: באסיה מסורת של משתנות פרשנויות
 ויפן סין, ויטנאם

 אוניברסיטת תל אביב ,שחר מאיר: ר"יו

 
חברות איסאתיות בנות אלפי שנים ובעלות מורשת עשירה , בעשורים האחרונים

, חוות תהליכים פוליטיים, טקסים ומנהגים, אמונות, ומתועדת היטב של דתות
שינויים אלה . וכלכליים רבי עוצמה המשנים את פניהן לבלי הכר, חברתיים

, דתי ובעצובן המחודש של תפישות עולם-ניכרים היטב בשדה התרבותי
פאנל זה יבחן מימדים אלו של מסורת ושינוי . וזהויות מסורתיות, פרקטיקות

, ההרצאות יקיפו דוגמאות ממחקרי שדה שנערכו בהודו. באסיה בת זמננו

Panel 32) Room 225 
Changing Interpretations of Asian Traditions: Myth, Ritual and 
Identity in India, Vietnam, China & Japan (Hebrew) 
 



יציקת  סין ויפן ויתמקדו באופן בו מנגנונים של פרשנות עכשוויות ושל, ויטנאם
תכנים חדשים למסורות קודמות משמשים להתמודדות עם אתגרי העידן המודרני 

דתיות ואתניות חדשות , וממלאים תפקיד מפתח בעיצובן של זהויות חברתיות
אודי הלפרין יציג את עיצובה המחודש של האלה הדימבה בצפון הודו . באסיה

מאמיניה לגבי  ואת האופן שבו דמותה העכשווית משקפת את התחבטותם של
ניר אביאלי יבחן את היחס למאכלים מודרניים בויטנאם . זהותם העצמית בהווה

המשולבים בארוחות טקסיות מסורתיות ואת תיפקודם של שינויים קולינרים 
עודד אבט ינתח את השימוש שנעשה בדרום סין . בחידוד זהויות חברתיות

קטגוריה מודרנית של זהות במסורת ריטואלית וטקסטואלית קונפוצינית להדגשת 
ארז יוסקוביץ יבחן את העקרונות והפרקטיקות של מתרגלי זן . אתנית נבדלת

מודרני ביפן ואת האופן בו חברי הארגון תופשים את חידושיהם ביחס לזן 
 .מנזרי ואת האופן שבו חידושים אלו מעצבים את זהותם-המסורתי

  
  אוניברסיטת תל אביב, הלפרין אודי .0

 הדימבה האלה של מחדש עיצובה כיצד! שדים לא אנחנו

 מאמיניה של הזהות בעיות את משקף
חייהם של תושבי עמק קולו שבמערב ההימלאיה ההודית , בעשורים האחרונים

המוני התיירים ההינדואים בני מעמד הביניים העירוני . עברו שינויים מרחקי לכת
יצרו הזדמנויות כלכליות  ,42 שהחלו להגיע לאזור מרוחק זה החל משנות ה

חסרות תקדים אך גם הביאו עימם פרספקטיבות דתיות ותרבותיות חדשות אשר 
, לטענתי. השפיעו עמוקות על תחושת הזהות של התושבים המקומיים

נסיונותיהם של תושבי העמק למצוא את מקומם על הרשת התרבותית החדשה 
, ( Haḍ mb)ימבה ההולכת ומתרחבת סביבם משתקפים יפה בדמותה של הד

אלה חשובה ומרכזית באזור זה שדמותה עוצבה מחדש בשנים האחרונות במגוון 
בהרצאתי אבחן את מגוון המרכיבים שבדמותה ההיסטורית של האלה . צורות

, את הבעיות שליוו תהליך זה, את עיצובה המחודש במאה האחרונה, הדימבה
כיצד התנאים והמוטיבציות  אבקש להראות. כמו גם את הפתרונות שהוצעו עבורן

שעמדו בבסיס עיצוב זהותה של אלה חשובה זו מקבילים לאלו המעצבים את 
 .זהותם העכשווית ותפישתם העצמית של מאמיניה

  גוריון-אוניברסיטת בן ,אביאלי ניר .2
 בטקסים מודרני אוכל: וסרטנים הייניקן של חתונות

 בווייטנאם מסורתיים
, אן כגון חתונות-בעיירה המרכז ווייטנאמית הויבטקסים שונים אשר נערכים 

מוגשת ארוחה בעלת מבנה אחיד ובה סדרה של מנות , אזכרות וימי פולחן לאלים
למנות השונות משמעות סמלית ספציפית ויחדיו הן מייצרות . ומשקאות קבועים

מנות "למרות שהמנות השונות מוצגות כ, אולם. ומעבירות מסר חברתי רב עצמה
ניתוחן מראה שחלקן אינן מסורתיות ואף לא , "ווייטנאמיות מסורתיותאיכרים 

אלה , גם המשקאות המוגשים עם האוכל אינם מסורתיים ברובם. ווייטנאמיות
במאמר אטען שהמאכלים והמשקאות המודרניים . מוצרים תעשייתיים מודרניים

ם אשר מוגשים באירועים אילו מהווים מטבעות בכלכלת יוקרה אשר משמעות
, מאכלים מודרניים אילו מהווים ביטוי להון הכלכלי. מוכרת היטב למשתתפים

וצריכתם באופן הראוי מבטאת את מידת , התרבותי והסמלי של המארחים
אטען גם כי תכני הארוחה הם דינאמיים ומשתנים . התחכום של האורחים

וספים כך שמאכלים ומשקאות יקרים במיוחד נ, בהתאם לנסיבות סוציואקונומיות
, אולם. לתפריט בשל מחירם הגבוה וכביטוי לעושר ולנדיבות של המארחים

מקבלות המנות המודרניות , כאשר נחצה הגבול העמום שבין נדיבות ליהירות
וזאת בעיקר באירועים בהם משתתפים גם ווייטנאמיים אשר , משמעות שלילית

עשירים דודים ה"ושבים כעת לבקר כ" אנשי סירות"נמלטו מן המדינה כ
היחסים המורכבים עם קבוצה חברתית משמעותית זאת מקבלים ". מאמריקה

אשר מאפשרת לבטא באופן לא ישיר , את ביטויים דווקא בזירה הקולינארית
 .ביקורת וקנאה, רגשות שליליים של לעג

   ביבאוניברסיטת תל א ,אבט עודד .3
 צאצאי של משפחה ספרי: אתנית וזהות גניאולוגית כתיבה

 סין בדרום מוסלמים
מחקר זה בוחן את תפקידיו המשתנים של נוהג חיבור ספרי משפחה בעיצוב 

מן התקופה הקיסרית המאוחרת , זהותם של צאצאי מהגרים מוסלמים בדרום סין
הם גנאולוגיות מפורטות המכילות ביוגרפיות ( פו-דזו)ספרי משפחה . ועד היום

האינטלקטואליים של בני המשפחה תיעוד ההישגים , והיסטוריות משפחתיות
אמונות , פרקטיקות פולחניות, ומידע רב ערך אודות דפוסי ארגון חברתי

ספרים אלה חוברו על ידי בני משפחה מלומדים על פי . ומיתוסים משפחתיים
סוגה . דפוסים ועקרונות המשקפים עולם ערכים וסדר חברתי קונפוציני מסורתי

הפכה , ה רק תשומת לב מעטה במחקרשעד כה הוקדשה ל, ספרותית זאת
 11–החל מן המאה ה(. 1331-1344)פופולרית בסין מאז ראשית שושלת מינג 

כמו שאר שכניהם בני , גם מלומדים מקרב משפחות צאצאי המוסלמים החלו
במסגרת המדיניות הנוכחית כלפי . לחבר ספרי משפחה מעין אלה, החאן

ושים שימוש בעדויות המופיעות בספרי צאצאי מוסלמים ע, מיעוטים אתניים בסין
המשפחה להבלטת מוצאם הזר וכאמצעי להשגת הכרה רשמית כבני המיעוט 

לפיכך ספרים אלה והמנהגים הקשורים בשימורם ובעריכתם (. חוי)סיני -המוסלמי



מחקר זה בוחן את השניות . תופשים מקום חשוב בשיח הפוליטי העכשיוי בסין
סמל , וסלמים אל ספרי המשפחה המהווים מחדהקיימת ביחסם של צאצאי המ

משמשים בהווה גם , להתערות מוצלחת של אבותיהם בחברה המקומית ומאידך
 .ככלי להדגשת מקורם הזר וזהותם כבני מיעוט אתני נפרד

 אוניברסיטת תל אביב ,יוסקוביץ ארז .4
 העכשווית ביפן להדיוטות זן: ופרשנות מסורת

ביפן ( layBuddhism)הבודהיזם הלא מנזרי מאמר זה בוחן את התפתחות 
. ארגון זן מודרני להדיוטות -” נינגן זן"בהתבסס על מחקר אתנוגרפי של אגודת ה

 –( r kyō o s  s  立教の主旨)הדיון מתמקד בעקרונות הייסוד של הארגון 

עקרונות . "טקסט מפתח הממחיש את היחס המורכב של הארגון למסורת הזן
בולטת לאופן שבו משלב הארגון בין רעיונות ופרקטיקות  מהווים דוגמא" הייסוד

כחלק ממאמציו להופיע כאותנטי וחדשני בעת ובעונה , מסורתיות ומודרניות
כמו גם השפה שבה הוא , באמצעות ניתוח הרעיונות המרכזיים בטקסט. אחת

אבקש להדגים כי כמעט בלתי אפשרי להפריד בצורה חד משמעית בין , משתמש
כצמד " פרשנות"ו" מסורת"מצביע המאמר על, לסיכום. למודרניזן מסורתי 

 .קטגוריות אנליטיות המאפשר הבנה טובה יותר של הבודהיזם ביפן העכשווית

 513חדר ( 33
 בן הודי דרום רנסנס איש של עבודתו על תובנות :דיקשיטה אפייה

 16-ה המאה
 ברונר יגאל: ר"יו

 
 .71-ה במאה הודו של המלומדים מגדולי היה (1520-1592) דיקשיטה אפיה
-האי של הפילוסופיה של הדגל נושא :בו קשורות רבות שסתירות באיש מדובר
 של חסיד ,שיוה האישי באל לדבקות מחויב גם שהיה (Advaita Vedānta) שניות
 גדול ,(וישנו האל סביב)הואישנווי הזרם של באסכולה טקסטים גם שחיבר שיוה
 של העיקריים הכוח ממרכזי הודר אך חייו בימי עוד ככזה להכרה שזכה הדור

 המסורתית החשיבה של מובהק ונציג ,אחד איש של כמוסד בעיקר ופעל תקופתו
 ,בחיתוליו עדיין נמצא דיקשיטה אפייה על המחקר .נועז חדשן ,בזמן בו ,שהיה

 הסתירות בשל גם ,מובנת מלהיות רחוקה והאישית האינטלקטואלית ומורשתו
-מ החל .אחריו שהותיר והקורפוס חייו לגבי בסיסי מדיע העדר בשל גם אך ,הללו

 בתמיכת ומורשתו דמותו על מאומץ מחקר העברית באוניברסיטה מתנהל 2012
  .זה ממחקר ראשונים ממצאים יציג והמושב ,למדעים הישראלית הקרן

 בהקשרים ,שונים בתחומים דיקשיטה אפייה שחיבר בטקסטים יעסקו ההרצאות
 האיש על ברונר יגאל של בהקדמה נפתח .שעוררו ובתגובות ,נתחברו שבהם

 משם .שלו האינטלקטואלית החדשנות של טבעה את לאפיין נסיון תוך ,ועבודתו
 אפייה של במשנתו הכיתתית הזהות במורכבות שיעסקו הרצאות לשתי נעבור

 יעסוק פרס עופר .זו מורכבות של והתאולוגיים הפוליטיים ובהקשרים דיקשיטה
 ,וישנו ,שיוה—הגדולות האלוהויות ששלוש טוען דיקשיטה אפייה שבו בטקסט
 .מהאחרות נוצצת מהן שאחת יתכן אם גם ,העולם של החן אבני ביחד הן--והאלה

 שבו באופן ובפרט ,דיקשיטה אפייה של הפולמית בכתיבתו תדון אריאב טליה .זו
 הסנסקריטי שהאפוס ,הספרותי הניתוח מעולם בכלים שימוש תוך ,להראות ניסה
 תעסוק שיר יעל של הרצאתה ,לסיום .שיוה האל את להלל שנועד חיבור הוא

 את לאפיין נסיון תוך ,עצמה הספרותית לתאוריה דיקשיטה אפייה של בתרומתו
 גם עליהם להמתח שהמשיכה הנוקבת הביקרות דרך בתחום החשובים חידושיו

 .71-ה המאה לתוך

 
 העברית האוניברסיטה ,ברונר יגאל .1

 על המחודש והמבט דיקשיטה אפייה :ומסורת רנסנס
 הסנסקריטי הידע

 תחומי של עצום במגוון ספרים כמאה שכתב אשכולות איש היה דיקשיטה אפייה
 שכל אף ..ועוד ,אסטרונומיה ,דקדוק ,השירה תורת ,מימאמסה ,ודאנטה :ידע

 את לסכם רק התיימר כלל בדרך שהוא ואף ,מסורתיים הם הללו הידע תחומי
 בכל גדול מחדש היה דיקשיטה אפייה ,הקודמים מהדורות שנמסרו כפי הרעיונות

 חלקם שאת ,משותפים מאפיינים מספר השונים בתחומים לחידושיו .מהם אחד
 החל ,המסורת של היסוד לטקסטי לחזור היכולת .א :בהרצאתי להציג אנסה
 חדשות ודוגמאות תובנות מהם ולדלות ,רעננות בעיניים אותם לבחון ,בוודות
 הביא דיקשיטה שאפייה איקונוקלסטית לאמר שלא העצמאית הגישה .ב .לחלוטין

 לבחור חרות לו לקח הוא שבו והאופן ,המסורתיות סציפלינותמהדי אחת לכל איתו
 של המקובלת לשייכות קשר בלי ,לו המתאימה הדיסציפלינרית המתודולוגיה את

 עצמו את מיצב שבו והאופן ,תחום כל בחן בה ההיסטורית הזוית .ג .הנושא
 על הגן שבו האופן ,זאת ועם .ד .עסק בו נושא בכל רעיונות של כהיסטוריון
 כנגד דוקא ,והמימאמסה הודאנטה ובפרט ,המסורת של של הבסיסיות העמדות
 .החדשים הדואליסטים הפילוסופים של חתרניות התקפות

 העברית האוניברסיטה ,פרס עופר .2
 של Ratnatrayaparīkṣā-ב דיון ?החן אבני מבין הנוצצת

 אפיהדיקשיטה
 ,דיקשיטה אפייה מאת חרוזים שמונה בן המנון הוא( Ratnatrayaparīkṣā) RTP-ה

Panel 33) Room 273 
Appayya Dīkṣita: A Sixteenth-Century Renaissance Man from 
South India (Hebrew) 
 



 

 "החן אבני" שלושת בין הכוחות ויחסי הקשרים מערך של ודאנטית תפיסה המציג
 אשר כזה כלומר ,פדגוגי הוא RTP-ה של הטקסט .והאלה ,וישנו ,שיוה: האלוהיות

 ,ספציפי תיאולוגי מסר להעביר בכדי גם אלא פולחן או הלל למטרות רק נכתב לא
 ,מפורט מאמר מעין ,אותו המלווה הארוכה בפרשנות פירוט ביתר המוסבר
 אפייה מעניק המלווה ובפרשנות בהמנון .לחרוזים הוסיף עצמו דיקשיטה שאפייה

 לפיה עמדה מציע בזמן בו אך ,האלוהויות בין בכורה מעמד את לשיווה דיקשיטה
 ,'ברהמיות'ב ניחנים שלושתם) אלוהי מקור לאותו שייכות "החן אבני" שלושת

brahmatvam .) 
 העקרונות של מקומם מה :עיקריות שאלות שתי על לענות אנסה בהרצאתי

 קשר יש והאם ?כמכלול דיקשיטה אפייה של בהגותו RTP-ב המוצגים התיאולוגיים
 של המשוערת בתקופה שהתרחשו פוליטיים אירועים ובין עקרונות אותם בין

 שיוה חסידי של הכיתות בין אלימות ופרצי גואה מתח של תקופה ,הטקסט כתיבת
 ?אחרים ומשאבים ,כוח מוקדי ,פולחן אתרי על השליטה סביב וישנו וחסידי

 אביב תל אוניברסיטת, אריאב טליה .3
 דיקשיטה אפייה קורא כיצד: השורות בין שיווה

 ?במהאבהרטה
 של המשמעות גרעין סיכום" או, Bhārata-tātparya-saṅgraha-stotra-ה

 תזה דיקשיטה אפייה מבסס בה) הלל שיר( סטוטרה עוד הוא“ ,המהאבהרטה
 על שיוה של עליונותו את שמדגימה יצירה למעשה הוא האפוס לפיה חתרנית
 מובאות על טיעוניו את מבסס דיקשיטה אפייה. בפרט וישנו ועל, כולם האלים
 ואת הברהמן עם שיווה של זהותו את, לטענתו, שמוכיחות המהאבהארטה מרחבי
 אפשריות התנגדויות עם המחבר מתמודד במקביל. בשיווה וישנו של תלותו

-בבהגווד למשל, מסוימות בסיטואציות קרישנה של הברורה עליונותו כמו, לעמדתו
. שיווה האל של העקרונית לעליונותו סדירים רמזים ישנם בהן שגם וטוען, גיטה

 דיקשיטה אפייה את שמשמשות הפרשניות הטכניקות את אדגים בהרצאתי
 . האינטלקטואלית עבודתו של יותר הרחב בהקשר המהלך את ואמקם, זה במהלכו

 העברית האוניברסיטה, שיר יעל .4
 אפייה של החדשים השיר קישוטי ?הביקורת בעין חדשנות

 מתקפה תחת דיקשיטה
 ופורץ ייחודי מעמד לו הקנתה הפואטיקה בתחום דיקשיטה אפייה של חדשנותו

 חדשנות של כעידן הזמן בני התאורטיקנים הגדירו אותה בתקופה ,בימיו דרך
 אפייה של היסוד ספר .בפואטיקה זה ובכלל ,המסורתיים ההודיים במדעים
 כולו הוקדש "(החבצלת חמדת)"Kuvalayānanda -ה ,הפואטי בתחום דיקשיטה

 שבו הממצה האופן בזכות גדול ללהיט הפך הספר .השיר קישוטי של התחום-לתת
 את הפכו ואלה ,הלכת ומרחיקי הרבים חידושיו בזכות גם אך התורה את הציג

 .ארסית ביקורת של למושא גם החיבור
 דיקשיטה בהימסנה של עטו פרי 71-ה המאה מן יד בכתב אעסוק בהרצאתי

 לראות אנסה בהרצאה .דיקשיטה אפייה של ספרו על שיטתית במתקפה העוסק
 אפייה של המרכזיים החידושים את מאירה דיקשיטה בהימסנה של ביקורתו כיצד

 ,מוכרים ולא חדשים שיר קישוטי מגוון של זיהוי ":החבצלת חמדת”ב דיקשיטה
 71-ה המאה בן הקשמירי התאוריטקן ,אחר חדשן של חידושיו על והסתמכותו

 .רוייקה
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Panel 34) Room 101 
Screening of an Anime Show+Meet the Director 
Chair: Michal Daliot-Bul & Nissim Otmazgin, University of Haifa and 
the Hebrew University of Jerusalem 

1. Ryotaro Makihara, Wit Studio, Japan 
Screening "Hal" 


