
 

1 
 

 

 بیست و ششمین اوستاخوانیفراخوان بخش 

 خوانی و گاتاشناسی مانترههمـایش اوستا
 

گسترش  با آرمان 1398شهریورماه  8 ،7 ،6گاتاشناسی مانتره را در روزهای همایش اوستاخوانی و ششمینبیست و  بر آن است تا امسال، انون دانشجویان زرتشتیک

 برانگیز گاهانی و گسترش نوای دلنشین گاتا در میان جامعه زرتشتی برگزار کند.های اندیشهکالماندیشی همپیام اشوزرتشت، 

 دد.گرکه در دو مرحله مقدماتی و پایانی برگزار می استهمایش مانتره  ششمین وبه بخش اوستاخوانی بیست ط این فراخوان مربو

 

 ی مقدماتی: مرحله

از برخوانی » ،«کل گاتا»، «سپنتمدگات -اشتود »، «اهنودگات» هایدر رده 1398اَمردادماه  12تا  9 همایش مانتره، در روزهای دورۀ ششمینو  مقدماتی بیست مرحلۀ

شد.  در شهرهای تهران، کرمان، یزد و شیراز برگزار خواهد »گروهی از برخوانی«و  «سال 18باالی  از برخوانی»، «سال 18تا  13 از برخوانی» ،«سال 10زیر 

کنندگان کرد. برای انتقال شرکتمرحلۀ مقدماتی شرکت خواهند  و اصفهان نیز در شهر تهران درکنندگان شهرهای کرج کنندگان اهواز در شهر کرمان و شرکتشرکت

 شهرهای-گروهشوند. پایانی همایش مانتره دعوت می شد. نفرات گزینش شده به مرحلۀ خواهد شهرهای دیگر به شهر برگزاری مرحله مقدماتی، تدابیری اندیشیده

 عبارتند از: تعریف شده در مانتره بیست و شش

 گروه یک شامل شهر یزد 

 شامل شهرهای تهران، کرج ، اصفهان گروه دوم 

  گروه سه شامل شهر شیراز 

 گروه چهارم شامل شهرهای کرمان و اهواز 

گذشته انجام  هایمقدماتی و پایانی سال ها در مرحلۀای کسب شده توسط آنکنندگان بخش اوستاخوانی در هر شهر و امتیازهبندی بر اساس تعداد شرکتاین گروه

 بندی همیشگی نبوده و قابل تغییر است. که این گروه، الزم به ذکر است  .استشده

  

 های بخش اوستاخوانی:شرایط شرکت در رده

 سال:10از برخوانی زیر  رده

همایش  ششمینبیست و  و پایانی توانند با ثبت نام در این رده در مرحله مقدماتیمیها آن ،(به بعد 1388مهر  1متولدین از سال ) 10نونهاالن زیر برای تشویق 

 بخوانند.  و پایانی توانند بندهای اهنودگات را به دلخواه از بر کرده و در مرحله مقدماتیکنندگان میاوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره شرکت کنند. در این بخش، شرکت
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 اهنودگات:  رده

های و شرکت در این رده برای همه ردهدبیره همراه با آوای خوش است هایی از اوستای بایسته از روی خط دینخوانی اهنودگات و بخششرایط آزمون شامل درست

 سنی آزاد است، به جز:

 مانترههای پیشین سال دوره 14و اهنودگات زیر  های پیشین مانترهاهنودگات دوره رده نفرات برگزیده 

 سپنتمدگات و کل گاتا-های اشتودرده از یکی حداقل در مانتره پیشین هایدورهکنندگانشرکت  

 

 سپنتمدگات: -اشتود رده

همگان در این رده دبیره با آوای خوش بوده و شرکت برای هایی از اوستای بایسته، به خط دیناین رده شامل خواندن دو بخش اشتود و سپنتمدگات و همچنین بخش

 آزاد است، به جز:

 های پیشین مانترهسپنتمدگات در دوره-اشتود نفرات برگزیده رده 

 کل گاتا  های پیشین مانتره در ردهن دورهکنندگاشرکت 

 

 کل گاتا:  رده

 باشند. داشتهدبیره و با آوای خوش را خط دین کنندگان در این رده باید توانایی کافی در خواندن هر پنج بخش گاتا و اوستای بایسته بهشرکت

های شرکت نمایند و مجاز به شرکت در دیگر رده از برخوانی هایتوانند در ردهتنها میاند، های پیشین نفرات برگزیده شدهکه در دوره« کل گاتا» کنندگان ردهشرکت

 اوستاخوانی نیستند.

 

 سال: 18تا  13از برخوانی  رده

نویسی ها در هنگام نامخوانی و آوای خوش است. تنها افرادی که سن آنسال شامل از برخوانی بندهایی از گاتا همراه با رعایت قوانین درست 18تا  13 از برخوانی رده

 توانند در این رده شرکت نمایند. ( می1385شهریورماه  31تا  1380مهر  1متولدین از سال است ) 18تا  13

 خواهد بود. بند همراه با شماره معنی واژه به واژهصورت های این رده بهپرسش

 

 : سال 18باالی  از برخوانی رده

نویسی ها در هنگام نامتنها افرادی که سن آن .خوانی و آوای خوش استبندهایی از گاتا همراه با رعایت قوانین درست از برخوانی، شامل سال 18از برخوانی باالی 
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 توانند در این رده شرکت نمایند.( می1380مهرماه  1)متولدین پیش از سال است  18باالی 

 

 ذف خواهد شد.شماره بند حاست و  معنی واژه به واژههای این رده تنها به صورت پرسش

  

 از برخوانیی هاشرایط رده

 گیرد.به بعد( صورت می چهارده از همایشهای پیشین مانتره )گان در همایشکنندباشندگی شرکت از برخوانی بر اساس پیشینۀهمچون سال گذشته تعیین بندهای 

 گونه زیر است:به  سال 18تا  13 از برخوانیافراد، در همایش امسال برای رده  چینش بندها بر اساس پیشینۀ شیوه

 »5بند  28هات «تا  »1بند  28هات «گروه اول: بند مقدمه + 

 »10بند  29هات «تا  »5بند  29هات «گروه دوم : 

 »5بند  28هات «تا  »3بند  28هات » +«2بند  31هات «تا  »9بند  30هات «گروه سوم: 

 »9 تا 7بندهای  29هات » + «17بند  31هات «تا  »13بند  31هات «گروه چهارم: 

 »16بند  32هات «تا  »6بند  32هات «گروه پنجم: 

 »5بند  34هات «تا  »10بند  33هات «گروه ششم و هفتم: 

  

 گونه زیر است:به  سال 18باالی  از برخوانی چینش بندها بر اساس پیشینۀ افراد، در همایش امسال برای رده شیوه

 »6بند  28هات «تا » 1بند  28هات «گروه اول: بند مقدمه + 

 »11بند  29هات «تا » 5بند  29هات «گروه دوم : 

 »7بند  28هات «تا  »5بند  28هات » + «4بند  31هات «تا  »9بند  30هات «گروه سوم: 

 »10تا  6بندهای  29هات » + «22بند  31هات «تا  »13بند  31هات «گروه چهارم: 

 »9بند  33هات «تا  »6بند  32هات «گروه پنجم: 

 »15بند  34هات «تا  »10بند  33هات «گروه ششم و هفتم: 

 »5بند  44هات «تا  »1بند  43هات «گروه هشتم: 
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 گیرند.نند، در گروه اول قرار میکسال شرکت می 18ز برخوانی باالی سال یا ا 18تا  13بار در رده از برخوانی  نخستینکنندگانی که برای * شرکت

 شوند.شوند، در سال بعد به گروه باالتر منتقل میسال برگزیده می 18باالی  از برخوانیسال یا  18تا  13کنندگانی که در رده از برخوانی * شرکت

 شوند.الزاماً به گروه باالتر منتقل می توانند در آن رده شرکت کنند و پس از آنمی تنها یک سال دیگرگان در صورت برگزیده نشدن در یک گروه کنند* شرکت

های مختلف شرکت می افرادی که در این بخش در گروهکنند و نفرات برگزیده از تماهای ذکر شده در باال تنها بندهای از برخوانی را تعیین میگفتنی است که گروه* 

 اند، انتخاب خواهند شد.کرده

 

 از برخوانی گروهی: رده

نخستین بار در بیست و ششمین همایش  انی گروهی، طرحی جایگزین را برایبرخو رده ازهر چه بهتر کانون دانشجویان زرتشتی بر آن است، تا در جهت برگزاری 

 .، اجرا نمایدبه صورت آزمایشیاوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، 

(، پذیرای کنندهشرکتهای )مشروط بر به حد نصاب رسیدن تعداد گروه ت و ششبیس پایانی مانتره شایان ذکر است، پس از برگزاری این رده در مرحله ی مقدماتی و

های آینده، خواهیم شکاالت احتمالی و برگزاری هر چه بهتر این رده در سالاشما عزیزان و صاحب نظران در این زمینه، در جهت رفع  یهاشنیدن نظرات و پیشنهاد

 .بود

 :برگزاری اهداف

نیز ترغیب افراد به شرکت در  کردن بندها و مفاهیم گاهانی وبر ، افزایش عمق ازکنندهشرکتکه به منظور تقویت روحیه کار گروهی، کاهش استرس افراد  اهدافاین 

 .های ازبرخوانی طراحی شده استرده

 شیوه برگزاری:

های اوستاخوانی، به ها موظفند در تاریخ مقرر برای ثبت نام تمامی ردهدهد. گروهرا می د امکان مشارکت در این ردههای دو نفره به افرابه صورت گروهاین شیوه 

 .تارنمای مانتره مراجعه نموده و نام گروه خود را به همراه نام اعضای گروه ثبت نمایند

 (استرده مشروط بر پذیرفته شدن در مانترك سال در این  13تا  10)شرکت افراد بین  سال امکان شرکت در این رده را دارند 10افراد باالی  ۀکلی. 

 هات  -5بند  48هات  -10بند  31هات  -11بند  44هات  -19بند  46هات  -6بند  28هات شامل:  استکردن بر ندهایی که نفر اول هر گروه موظف به از

 7بند  33هات -8بند  51هات  -7بند  50

 

 هات  -11بند  49هات  -6بند  30هات  -3بند  45هات  -4بند  43هات  -10بند  29هات :شامل استکردن بر بندهایی که نفر دوم هر گروه موظف به از

 14بند  34هات  -1بند  51هات  -10بند  48

 

  بر نماید طور کامل ازیکی از گروه بندهای مشخص شده را به  هاآنیکدیگر ندارند و تنها الزم است هر یک از  نسبت به ایتفاوت و برترینفر اول و دوم در گروه. 

  است.یک بند  تنها و حتمادر این شیوه هر نفر موظف به خواندن 

  استط بر برگردان واژه به واژه بندها ضروری لستاین خواهد بود. بنابر بندها و بدون شماره بند هبرگردان واژه به واژسواالت این رده از بخش. 

  مانتره مراجعه فرمایید. تارنمایبرای اطالع بیشتر از نحوه برگزاری به 
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 خوانی و گاتاشناسی مانتره شایسته است یادآور شویم کانون دانشجویان زرتشتی، هر ساله در پی برگزاری هرچه بهتر و هدفمندتر همایش اوستا

گیری انجام شد و با بهرهها و جلسات متعددی که با کارشناسان و افراد صاحب نظر در زمینه کودك و نوجوان . در همین راستا طی صحبتاست

مورد بررسی قرار گرفت و بخش مانترك با هدف راهنمایی، هدایت، پرورش و آموزش  سال 13تا  10 از تجربیات سالیان گذشته، رده سنی

شرکت در بخش اوستاخوانی که رقابت و اضطراب و کاهش اعتماد به  شود. بر این اساس،سال برگزار می13تا  10رده سنی این صحیح

هرچند که کانون دانشجویان زرتشتی مانع از حضور عزیزان این رده سنی در . شودنفس را برای این رده سنی به دنبال دارد، توصیه نمی

 دهد.گردد و انتخاب را به عهده شخص و والدین او قرار میبخش اوستاخوانی نمی

جهت حضور در ( 1388شهریور  31تا  1385مهرماه  1)متولدین از  سال 13تا  10رده سنی اما بایسته است تمامی شرکت کنندگان     

 مانتره ابتدا در بخش مانترک شرکت نمایند.

پذیرد و انجام می از طریق تارنمای رسمی مانترهخرداد(  23تا  18) زمان با ثبت نام بخش اوستاخوانینام نویسی در بخش مانترك نیز هم     

 نویسی نمایند.اوستاخوانی نیز نام توانند در پایان ثبت نام خود در بخش مانترك، در صورت تمایل در بخشاین رده سنی می نندگانکشرکت

 

صورت  www.manthra.kdz.irی الکترونیکی و از طریق تارنمای همایش مانتره تنها به گونهو ششمین بیست نویسی در گردد نامییادآوری م

 پذیرد.می

با مراجعه به حساب کاربری خود در تارنمای ذکر شده توانند میهمایش مانتره، بیست و ششمین در تارنمای  هانویسی آنکنندگان، پس از ناماطمینان شرکتجهت 

 از وضعیت ثبت نام خود آگاه شوند.

 66706419زرتشتی  دانشجویان های کانوننام با شمارهدر روزهای ثبت 21الی  18، از ساعت ثبت نام در هنگام توانند در صورت بروز هرگونه مشکلیگان میکنندشرکت

 تماس بگیرند. 021- 66744670و  021-

است که از راه تارنمای همایش مانتره و یا نیز فراهم آمده و مانترك گاتاشناسی هایدیگری برای بخش هاینیازمند یادآوری است در کنار این فراخوان، فراخوان

 های زرتشتی در دسترس است.انجمن

شهریورماه  9تا شنبه  5شنبه  کنندگان، از سهی شرکتهاگیری از آموختهآرمان آموزش و بهره نیز، با بیست و ششاردوی همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره 

 شود.در همایشگاه مارکار تهرانپارس، برگزار می

  

 

 

 
 کانون دانشجویان زرتشتی


