
 

بیست و چهارمین همایش  راخوان بخش اوستاخوانئف

 انترهـــــم اشناسئــــاتـــــو گ نئااخوـــاوست
 

شتیک شجویان زرت سال، انون دان ست تا ام ست و چهارمین بر آن ا ستاخوانی و بی سی مانتره را در روزهای همایش او شنا      گاتا

شت،  با آرمان، 1396شهریورماه  10و9 ،8 شوزرت سترش پیام ا شی همگ شهکالماندی سترش نوای های اندی برانگیز گاهانی و گ

 کند.دلنشین گاتا در میان جامعه زرتشتی برگزار 

 دد.گرکه در دو مرحله مقدماتی و پایانی برگزار می استهمایش مانتره  چهارمینوط به بخش اوستاخوانی بیستاین فراخوان مربو

 ی مقدماتی: مرحله

، «اهنودگات» های در رده 1396اَمردادماه  20تا 17ی همایش مانتره، در روزهایدوره چهارمینوی مقدماتی بیستتتتمرحله

شتود » ازبرخوانی «و   «سال 18ازبرخوانی باالی »، «سال 18تا  13ازبرخوانی » ،«کل گاتا»، «سپنتمدگات -ا

شیراز برگزار خواهددر »گروهی شرکت کنندگان در مرحله مقدمشد و در پایان  شهرهای تهران، کرمان، یزد و  اتی، تعداد محدودی از 

 یافت. به همایش پایانی راه خواهند 
 عبارتند از: تعریف شده در مانتره بیست و چهارشهرهای  -گروه

 گروه یک شامل شهر یزد 

 گروه دوم  شامل شهرهای تهران، کرج ، اصفهان 

  گروه سه شامل شهر شیراز 

 گروه چهارم شامل شهرهای کرمان و اهواز 
 

شرکتشرکت شهر کرمان و  شهر کنندگان اهواز در  صفهان نیز در  شهرهای کرج و ا شرکت تهران در مرحلهکنندگان  ی مقدماتی 
 شد.خواهد کنندگان شهرهای دیگر به شهر برگزاری مرحله مقدماتی، تدابیری اندیشیدهکرد. برای انتقال شرکتخواهند

ی ها در مرحلهکنندگان بخش اوستتتاخوانی در هر شتتهر و امتیازهای کستتت شتتده توستت  آنبندی بر استتات تعداد شتترکتاین گروه
 بندی همیشگی نبوده و قابل تغییر است. است. الزم به ذکر است که این گروهایانی سال گذشته انجام شدهمقدماتی و پ

  

 های بخش اوستاخوانی:شرایط شرکت در رده

  ی اهنودگات:رده
و دبیره همراه با آوای خوش است هایی از اوستای بایسته از روی خ  دینخوانی اهنودگات و بخششرای  آزمون شامل درست

 های سنی آزاد است، به جز:شرکت در این رده برای همه رده

 های پیشین مانترهدوره سال 14و اهنودگات زیر  ی اهنودگاترده نفرات برگزیده 

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

  سپنتمدگات:-ی اشتودرده
دبیره با آوای خوش بوده هایی از اوستای بایسته، به خ  دیناین رده شامل خواندن دو بخش اشتود و سپنتمدگات و همچنین بخش

 به جز: و شرکت برای همگان در این رده آزاد است،

 های پیشین مانترهسپنتمدگات در دوره-ی اشتودنفرات برگزیده رده 

 ی کل گاتا های پیشین مانتره در ردهکنندگان دورهشرکت 



 

  ی کل گاتا:رده
دبیره یسته به خ  دیناوستای باهمچنین بخش هایی از کنندگان در این رده باید توانایی کافی در خواندن هر پنج بخش گاتا وشرکت

 باشند.  داشتهو با آوای خوش را 
شدهکه در دوره« کل گاتا»ی کنندگان ردهشرکت شین نفرات برگزیده  شرکت نمایند و مجاز تنها میاند، های پی توانند در رده ازبرخوانی 

 های اوستاخوانی نیستند.به شرکت در دیگر رده

 

 سال: 18تا  13ی از برخوانی رده
خوانی و آوای خوش ستتال در این دوره شتتامل از برخوانی بندهایی از گاتا همراه با رعایت قوانین درستتت 18تا  13ی ازبرخوانی رده

( 1383شتتهریور ماه  31تا  1378مهرماه  1از  ستتال استتت لمتولدین 18تا  13نویستتی ها در هنگام ناماستتت. تنها افرادی که ستتن آن
 نمایند.  توانند در این رده شرکتمی

 ی بند است.صورت ترجمه روان همراه با شمارههای این رده بهپرسش
 

  :سال 18ی ازبرخوانی باالی رده
تنها افرادی که  .خوانی و آوای خوش استدرست ، شامل ازبرخوانی بندهایی از گاتا همراه با رعایت قوانینسال 18از برخوانی باالی 

 توانند در این رده شرکت نمایند.( می1378مهرماه  1سال است لمتولدین پیش از  18باالی نویسی ها در هنگام نامسن آن

 ی روان است و شماره بند حذف خواهد شد.های این رده تنها به صورت ترجمهپرسش
  

 ی ازبرخوانیهاشرایط رده
های پیشین مانتره ل از کنندگان در همایششرکتی باشندگی همچون سال گذشته تعیین بندهای ازبرخوانی بر اسات پیشینه

 گیرد.به بعد( صورت می 14همایش 
 گونه زیر است:به سال 18تا  13ازبرخوانی ی افراد، در همایش امسال برای رده ی چینش بندها بر اسات پیشینهشیوه

  »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: 

 »9تا7بندهای  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:بهسال  18ازبرخوانی باالی ی افراد، در همایش امسال برای رده  ی چینش بندها بر اسات پیشینهشیوه

   »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:        

 



 

  کنند، در گروه اول قرار سال شرکت می 18سال یا از برخوانی باالی  18تا  13شرکت کنندگانی که برای اولین بار در رده از برخوانی
 گیرند.می

  ه باالتر منتقل شوند، در سال بعد به گروسال برگزیده می 18سال یا از بر خوانی باالی  18تا  13شرکت کنندگانی که در رده از برخوانی
 شوند.می

 سال و از برخوانی کل گاتا شرکت کرده اند، گروه قبلی خود را حفظ  14های از برخوانی زیر شرکت کنندگانی که سال گذشته در رده
 .شوندهای ذکر شده برگزیده شده باشند به گروه باالتر منتقل میو در صورتی که سال گذشته در یکی از رده کنندمی

  شرکت کنند و پس از آن الزاما به  گروهتوانند در آن تنها یک سال دیگر میدر صورت برگزیده نشدن در یک  گروه  کنندگانشرکت
 شوند.گروه باالتر منتقل می

 ن بخش کنند و نفرات برگزیده از تمامی افرادی که در ایهای ذکر شده در باال تنها بندهای از برخوانی را تعیین می گفتنی است که گروه
 اند، انتخاب خواهند شد.در گروه های مختلف شرکت کرده

 

 ی از برخوانی گروهی:رده
 3است. شمار اعضای هر گروه باید ی ازبرخوانی شکل گرفتهکنندگان به کار گروهی و شرکت در ردهاین رده با هدف ترغیت شرکت

 خود تقسیم کرده و از بر نمایند.  توانند بندها را بیننفر باشد. افراد گروه به هرگونه می 4تا 
 کم از یک بار فرصت خواندن بند مورد نظر برخوردار باشد.است هر فرد در گروه دستبا توجه به این که کار گروهی است شایسته

خوانی بندهای مورد نظر، بر روی ترجمه روان و معنی و مفهوم  تعالوه بر تسل  روی درسبایست شرکت کنندگان میهم چنین 
  آنها تسل  کافی داشته باشند.
ازبرخوانی »یا  «کل گاتاازبرخوانی » یهای پیشتتین، که در ردهتر دورهگونه محدودیتی ندارد ولی از نفرات برشتترکت در این رده هی 

 .باشندتوانند حضور داشتهروه میدر هر گ حداکثر دو فرداند، برگزیده شده «سال 14زیر 
 ها از بر باشند:بندهای که الزم است گروه

 5تا  1بندهای  30اهنودگات: هات 
 10تا  6بندهای  46اشتودگات: هات 
 5تا  1بندهای  47سپنتمدگات: هات 

 10و  9، 8بندهای  51وهوخشترگات: هات 
 8و  7بندهای  53گات: هات وهیشتوایش 

 

  ست تا سته ا شویم یادآشای ساله در پی برگزاری هرچه بهتر و هدفمندترور  شتی، هر  شجویان زرت ستاخوانی و  کانون دان همایش او
سی مانتره می شنا صاحتگاتا سان و افراد  شنا سات متعدد با کار صحبت ها و جل ستا طی  شد. در همین را ر در زمینه کودک و نظ با

تا  10رده سنی حیح صاهنمایی، هدایت، پرورش و آموزش با هدف ر بخش مانترک و شده نوجوان، به بررسی این رده سنی پرداخته
ستاخوانی و گات به( 1386شهریور   31تا  8313مهرماه  1 متولدین ازل سال13 ست و چهارمین همایش او سی مانتره افزوده بی شنا ا

ضطرابشده و  ستاخوانی که رقابت و ا سنی به د و کاهش اعتماد به نفس شرکت در بخش او صیه ، نبال داردرا برای این رده  تو

گردد و انتخاب را به می. هرچند که کانون دانشجویان زرتشتی مانع از حضور عزیزان این رده سنی در بخش اوستاخوانی نشودنمی

 عهده شخص و والدین او قرار میدهد.

جهت حضور در  (1386شهریور   31تا  1383مهرماه  1 از متولدینلسال 13تا  10رده سنی اما بایسته است تمامی شرکت کنندگان     
 در بخش مانترک شرکت نمایند. ابتدا مانتره

از طریت  تارنمتای رستمی تیرمااه  6تاا  1) نام نویسی در بختش متانترک نیتز هتم زمتان بتا مبتت نتام بختش اوستتاخوانی     

تواننتد در پایتان مبتت نتام ختود در بختش متانترک، در صتورت تمایتل ستنی میپذیرد و شترکت گننتدگان ایتن رده انجام میمانتره 
 اوستاخوانی نیز نام نویسی نمایند.در بخش 



 

   در سال  10رده از بر خوانی زیر توانند با مبت نام در ها میبه بعد(، آن 1386مهر  1سال لمتولدین از  10 نونهاالن زیربرای تشوی
توانند کنندگان میمرحله مقدماتی بیست و چهارمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره شرکت کنند. در این بخش، شرکت

مانتره برای شرکت این  همایش پایانیشود در میتالش بندهای اهنودگات را به دلخواه از بر کرده و در مرحله مقدماتی بخوانند. 

 .ودعزیزان تدابیری اندیشیده ش

 

    
  ی الکترونیکی و از طریق تارنمایهمایش مانتره تنها به گونه چهارمینونویسی در بیستگردد نامییادآوری م

www.manthra.kdz.ir پذیرد.صورت می 
شرکت سی آنکنندگان، پس از نامجهت اطمینان  ست هانوی ساب همایش مانتره، می ت چهارمینودر تارنمای بی وانند با مراجعه به ح

 کاربری خود در تارنمای ذکر شده از وضعیت مبت نام خود آگاه شوند.
شکلگان میکنندشرکت صورت بروز هرگونه م ساعت در فرآیند مبت نام توانند در  شتر، از  شمارهدر  21الی  17 و کست اطالعات بی  با 

 تمات بگیرند  021- 66744670و  021- 66706419  زرتشتی دانشجویان کانون تلفن های
سی نیز فراهم آمده شنا ست در کنار این فراخوان، فراخوان دیگری برای بخش گاتا ست نیازمند یادآوری ا ه از راه تارنمای همایش کا

 های زرتشتی در دسترت است. مانتره و یا انجمن

 7شنبه سهکنندگان، از ی شرکتهاگیری از آموختهآرمان آموزش و بهره نیز، با 24اردوی همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره 

 شود.، برگزار می شهریورماه 11تا شنبه

 
 

   
 

 
 


