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بــاری دیگــر، در نخســتین هفتــه از شــهریور ماه، مانتــره را آغاز 
کردیــم. بیســت و هشــتمین 
و  اوســتاخوانی  همایــش 
کــه  مانتــره  گاتاشناســی 
ــن ســال متوالــی  ــرای دومی ب
برگــزار  مجــازی  صــورت  بــه 

ادامــه مطلــب میشــود... 

گزارشی از معارفه شرکت کنندگان و 

برگزارکنندگان مانتره 28 

همایــش  هشتـــــمین  بیســت  گشــایش  آییــن 
آدینــه  روز  مانتــره،  گاتاشناســـــی  و  اوســتاخوانی 
ــش  ــه صــورت پخــ ــین ب 5 شــهریور مــاه ســاعت 7 پســ
دانشــجویان  کانــون  اینســتاگرام  صفحــه ی  از  زنــــده 
آییــن  آغــاز  در  گذاشــته شــد.  نمایــش  بــه  زرتشــتی 
گشــایش نــوای خــوش گاهــان، بــا  کوشــش تعــدادی از 
ــه صــورت گروهــی  ــره ب شــرکت کنندگان گذشــته ی مانت

خوانــده شــد... ادامــه مطلــب

سخن نخست

همایــش  ـی،  متواـل ســال  هشــتمین  و  بیســت  بــرای 
اوســتاخوانی و گاتاشناســی مانتــره را آغــاز کردیــم. مــا 
همــواره اســتوار، همــراه بــا تمام مشــکالت و ســختی های 
پیــش رو، بــا قــدرت هــر چــه بیشــتر بــرای دومیــن ســال 

ــم. ــزار نمودی ــره را مجــازی برگ همایــش مانت
مــا، تــک تــک همونــدان کانــون دانشــجویان زرتشــتی بــا 
تمــام وجودمــان تــالش کردیــم تــا مانتــره را بــا اهــداف 
ــاط میــان  ــم. در ایــن روزهــا کــه ارتب واالیــش نگــه داری
جامعــه ی کوچــک زرتشــتی کاهــش یافتــه، دوســتی ها 
ــای  ــدک، جمع ه ــم و توانســتیم حتــی ان را بیشــتر کردی

گــرم خودمانیمــان را حفــظ نماییــم.
مــا، قطعــه ی کوچـکـی از جامعه مــان هســتیم کــه در 
تالشــیم تــا بمانــد آنچــه از نیــاکان بــرای مــا باقی ســت.

در این راه همواره پشتیبان ما باشید.
تیم مانترسپند مانتره 28

خداونــد جــان و خــرد از روی دانــش و رســایی و بــا 
بخشــش  از  را  کســانی  خویــش  الهام بخــش  نیــروی 
کمــال و جاودانــی، پاـکـی و راســتی و نیــروی معنــوی 
و توانایــی خدمــت بــه خلــق و اندیشــه پــاک و ضمیــر 
روشــن برخــوردار خواهــد ســاخت کــه در اندیشــه و 

کــردار بــه او وفــادر باشــند.
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گزارشــی از آییــن 
ــایش همایش  گش

28 مانتره 

خوانــدن  آمــوزش  و  اوســتاخوانی  کالس هــای 
و  مقدمــات  چینــش  ابتــدای  از  گاهــان،  صحیــح 
هماهنـگـی همایــش اوســتاخوانی و گاتاشناســی 
مانتــره از ســوی کانــون دانشــجویان زرتشــتی، بــرای 

مطلــب ادامــه  برگــزار گشــت...  عالقه منــدان 

کالس هــای  از  گزارشــی 

ــدن  ــوزش خوان ــتاخوانی و آم اوس

گاهــان صحیــح 



گزارشــی از آییــن 
ــش  ــایش همای گش

مانتــره 28
ــش  ــن گــشـــایـ آیــیـــ
بـیــســت هـــشـتـمین 
هـــــــــمــــــــایـــــــــش 
ــی و  اوسـتــــاخـــــوانـــ
گاتاشناســی مانتــره، 
روز آدینــه 5 شــهریور 
مــاه ســاعت 7 پســین 
پخــش  صــورت  بــه 
صفحــه ی  از  زنــده 
اینستـــــاگرام کانــون 
دانشــجویان زرتشــتی 
بــه نمایــش گذاشــته 

شــد. در آغــاز آییــن گشــایش نــوای خــوش گاهــان، بــا کوشــش تعــدادی 
از شــرکت کنندگان گذشــته ی مانتــره بــه صــورت گروهــی خوانــده شــد. در 
بخــش بعــدی همــراه موبــد کــوروش بلنــدی و تعــدادی از همونــدان کانــون 
دانشــجویان زرتشــتی بــه 
نــو کــردن ســدره و کشــتی 
ســـپـــــــس  پرداخـــــتیم. 
همــراه جنــاب آقــای دکتــر 
اختیــاری،  اســـفنـــدیــــــار 
ــده ی مــــحترم  نـــــــــمایـــنــ
زرتـــــشتــیـــــان ایـــــران در 
مجلــس شــورای اســالمی 

ــی را ــد کالم ــم. چن بودی
ماننــد هــر ســال  جنــاب 
آقـــــای مــــوبــــــد دکـــتــــــر 
اردشــیـــــر خـــورشــیـدیان، 
مــحــــترم  فــــرنــــشــیـــــن 
تهــران  موبــدان  انجمــن 

ــرای باشــندگان ســخنرانی  ــود ب ــت همیشــگی خ ــا حمای ب
کردنــد. همچنیــن جنــاب آقــای شــهاب فرهادیــان، دبیــر 
محتــرم کانــون دانشــجویان زرتشــتی چنــد کالمــی را بــرای 
بینندگان ســخنرانی کردند.ایشــان از تمامی خیراندیشــان 
و حامیــان برنامــه تشــکر فــراوان کردنــد. در ادامــه کلیپــی 
از عکــس هــای فرســتاده شــده از شــرکت کننــدگان و 
برگزارکننــدگان پخــش شــد تــا تمــام خاطــرات ایــن 28 

ــده شــود.  ــش زن ــک همراهان ــک ت ــرای ت ســال ب
شــایان ذکــر اســت پخــش مراســم افتتاحیــه بــا اســتقبال 

بــــــی نـــــظیری 
ســــــــــــــوی  از 
هـــمــــکـیـشان

ــدگان بــه همــراه داشــت. بدیــن منظــور   و دنــــــبــــــال کنـــنــ
اگــر تماشــای زنــده ی آن را از دســت داده ایــد ویدیــوی آن 
بــه صــورت ذخیــره شــده در صفحــه ی اینســتاگرام کانــون 

دانشــجویان زرتشــتی قــرار دارد. از حضــور ســبزتان 
سپاس گزاریم.
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کالس هــای  از  گزارشــی 

ــدن  ــوزش خوان ــتاخوانی و آم اوس

گاهــان صحیــح 

خوانــدن  آمــوزش  و  اوســتاخوانی  کالس هــای 
و  مقدمــات  چینــش  ابتــدای  از  گاهــان،  صحیــح 
هماهنـگـی همایــش اوســتاخوانی و گاتاشناســی 
مانتــره از ســوی کانــون دانشــجویان زرتشــتی، بــرای 

گشــت. برگــزار  عالقه منــدان 
تــا 26  از تاریـــخ 20  ایـــــن کالس هــا  نام نویســی 
ــر در  اردیبهشــــــت مــاه صــورت گرفــــــــت و 59 نفـــ
ایــن  نمودنــد.  شــرکت  ســنی  مختلــف  هــای  رده 
کالس هــا در چهــار رده ی ســنی بــا اســاتید مختلــف 

برگــزار گشــت. 
ــول  ــه ط ــون ب ــا کن ــا ت ــس از نام نویســی، کالس ه پ
همایــش  برگــزاری  هقتــه ی  در  وتنهــا  انجامیــد 
برگــزار  مانتــره  گاتاشناســی  و  اوســتاخوانی 
ــا نظــر  نمی گــردد. در ادامــه نیــز پــس از همایــش ب
شــرکت کنندگان و اســاتید کالس هــا قــرار اســت 

باشــد. ادامــه دار 
آمـــــاده ســــــازی  بــــا هــــــدف  ایــــــن کالس هــا 

شــــرکت کنندگان مانتــــره بــرای روزهــای همایــش 
مانتــره صــورت گرفــت. کالس هــا فقــط بــه ســاعات 
مشــخص شــده ختــم نمی شــد و تمامــی اعضــای 
شــرکت کننده در گروه هــای کالس خــود با فرســتادن 
اشــکاالت  و  کــرده  تمریــن  خوانششــان  صــدای 
برطــرف می گشــت.  اســاتید  خواندنشــان توســط 

ــره را  ــاری دیگــر، در نخســتین هفتــه از شــهریور مــاه، مانت ب
آغــاز کردیــم. بیســت و هشــتمین همایــش اوســتاخوانی 
ـی  متواـل ســال  دومیــن  بــرای  کــه  مانتــره  گاتاشناســی  و 
بــه صــورت مجــازی برگــزار می شــود، پنجــم شــهریور ۱۴۰۰ 

ــاز شــد. ــزد آغ ــان ای ــا آب ــر ب خورشــیدی براب
هماننــد ســال هــای پیشــین صبــح  نخســتین روز را گردهــم 
آمدیــم و اردوهمایــش مانتــره 28 را بــا معارفــه آغــاز کردیــم. 
معارفــه را ســاعت ۱۰ بامــداد بــا حضــور تمامــی برگزارکننــدگان 
و شــرکت کنندگان در پلتفــرم زوم، کــه قبــل از شــروع معارفــه 
داده  شــرکت کنندگان  بــه  حضــور  جهــت  الزم  توضیحــات 

گزارشی از معارفه شرکت 
کنندگان و برگزار کنندگان 

مانتره 28 

شــده، برگــزار کردیــم. 
ــازی  ــراه ب ــه هم ــر و ب ــار یکدیگ ــد گذشــته، در کن ــان همانن همچن

ــر آشــنا شــدیم. ــا یکدیگ ــم و ب خــود را معرفــی کردی
برگــزاری معارفــه بدیــن صــورت انجــام شــد؛ تمــام افــراد شــماره ای 
مخصــوص بــه خــود را داشــتند. یــک تــن از افــراد، شــماره ای را بــه 
صــورت تصادفــی گفتــه و ســوالی را پرســیده، پــس از آن شــخص 

ــه همیــن شــکل  ــد و ب ــه و شــماره ای را میگوی دوم پاســخ را گفت
ــد. ادامــه می دهن

البتــه کــه در ایــن میــان ســوال هایــی خــاص هــم مطــرح می شــد 
کــه شــرکت کنندگان کوچــک، پاســخی بــرای آن نداشــتند و بــا 
ــد، کــه دیدن شــان حــس و حــال  کمــک بزرگتر هــا پاســخ می دادن

خــوب بــه تمامــی باشــندگان مــی داد.
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تعداد شرکت کنندگان بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره


