
 

 

 

 فراخوان میزگرد         

 اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره بیست و هشتمین همایش        

 )دومین دوره مجازی(         

 بررسی ارتباط میان فرهنگی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ زرتشتیشناسی دین زرتشتی با رویکرد هویت

امسال با محوریت هویت فردی سالیان گذشته،  هویت زرتشتی در طیال بجوی کانون دانشجویان زرتشتی به دنودر راستای جست

امسال متمرکزتر از ا، ههای آنها و شباهتتا با بررسی مرز میان فرهنگ زرتشتی و فرهنگ ایرانی، تفاوت، تصمیم بر آن شد انزرتشتی

  .وکاو در این مساله بپردازیمبه کند ،های پیشسال

همچنین بررسی فرهنگ و هویت ملی افراد جامعه زرتشتی ایران و پیدا کردن ی فرهنگ و هویت دینی و هدف از انتخاب این موضوع، بررس

 هویت در افراد جامعه زرتشتی ایران است. فرهنگ و اط میان این دوارتب

 از ،های ایرانی و زرتشتیارتباط میان فرهنگ بررسی راستای در در میزگرد نقطه کور، 28این رویکرد از موضوع محور مانتره  به توجه با

پژوهشی میان افراد  موضوعی رده این در .نمایند شرکت میزگرد این در تا شودمی ها دعوتنظران و افراد خبره در این زمینه صاحب تمام

 نتایج پژوهش را بررسی کرده و ،نشست یک در نوآوری و اندیشه از گیریبهره با کنندگانشرکت و خواهد شدجامعه زرتشتی ایران انجام 

 (1372 ماه مهر 1 از بعد )متولدین سال 28 باالی بخش این کنندگانشرکتی سنرده . پردازندمی روراهکارهای پیش و هادیدگاه بیان به

 2امردادماه تا  31 تاریخاز  توانندمی مندانعالقه. دنباشدارای تحصیالت دانشگاهی  بایستمیکنندگان شرکت همچنین و باشدمی

نویسی در این رده، بایسته است، جهت نام نویسی نمایند.کانون دانشجویان زرتشتی، در این بخش نام آیدی تلگراماز طریق  شهریورماه

 ارسال نمایید. kdz_id@ های زیر همراه با اطالعات فردی خود را به آیدیپاسخ پرسش

 .ترین عوامل را شرح دهیداز مهم موردگذارند؟ دو و هویت تاثیر میروی فرهنگ  ،از همه بیشبه نظر شما چه عواملی  .1

 و هویت برای هر فرهنگ زرتشتی هستند راو هویت ایرانی و فرهنگ  و هویت ترین اصول فرهنگاصولی که از نظر شما مهم .2

 .ها را شرح دهیدنام ببرید و دلیل اهمیت آن جداگانه

 دهید به تفصیل توضیحها را ترین آناز مهم موردزرتشتی دارای تمایزاتی هستند، دو و ایرانی  و هویت اگر به نظر شما فرهنگ .3

 .نماییدای متمایز نیستند، استدالل خود را در این زمینه بیان و اگر به نظرتان در هیچ زمینه

و  شتی روی فرهنگزرتو هویت گذارد، یا فرهنگ و هویت زرتشتی تاثیر میایرانی روی فرهنگ  و هویت به نظر شما فرهنگ .4

 .گذارند؟ استدالل خود را در این رابطه شرح دهیدو روی یکدیگر تاثیر مید گذارد و یا هرهویت ایرانی تاثیر می

نظر شما فرهنگ رایج در جامعه کنونی زرتشتی ایران تا چه حد با فرهنگ حقیقی زرتشتی فاصله دارد؟ در رابطه با فرهنگ ه ب  .5

 دهید. شرحایرانی نظرتان چیست؟ برای هر جامعه مختصرا 

 .شرح دهید تصراًچیستند؟ تاثیر هر یک را مخ ،شوندترین عواملی که باعث تداوم جامعه زرتشتی در ایران میبه نظر شما مهم .6

 


