
 

نام بخش نقطه كورفراخوان ثبت   

 بيست و هشتمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره 

(  (دومين دوره مجازی 

زرتشتی دانشجویان  تا برآن  کانون  همایش  نیز امسال است،  دوره  هشتمین  و  بیست 

در راستای  بدین منظور .  اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره )دومین دوره مجازی( را برگزار کند

زرتشتی و همچنین فراهم  جامعه ویژه در به های مرتبطگسترش و ترویج علوم انسانی و پژوهش 

کور را  نقطه برنامه قصد دارد تا امسال بخشی، سالم و مهیج برای ارائه و آگاهی  کردن فضایی 

 .برگزار کند

با هدف نمایش، ترویج، تحلیل   نقطه کور برنامه نوپای بخش گاتاشناسی همایش مانتره است و  

باشد  شناسی و ... می شناسی، انسانو انجام مطالعات میدانی در حوزه علوم انسانی همچون جامعه 

 که امسال برای هر چه بهتر برگزار شدن آن نیازمند حضور گرم شماست. 

 :ساختار

ابتدا   "جامعه زرتشتی ها در  متون دینی و نقش تعاملی آن"در سال گذشته نقطه کور با موضوع  

آوری مشاهدات میدانی، با یک نظرسنجی همگانی از زرتشتیان کار خود را آغاز کرد و پس از جمع

نظر در حوزه مورد مطالعه، به بررسی نتایج این نظرخواهی  با برگزاری میزگرد و حضور افراد صاحب

 پرداخت.

میدانی و اهمیت نظر جوانان، به   چه بیشتر این شکل از مطالعاتبا توجه به اهمیت ترویج هر

ساز جامعه زرتشتی، کانون دانشجویان زرتشتی امسال در نظر دارد تا شرایطی  عنوان قشر آینده 

تر جوانان زرتشتی در راستای بررسی، مطالعه و پژوهش در جامعه و  را برای حضور هرچه پررنگ

نقطه کور امسال دچار تغییراتی شده  آورد. در این راستا ساختار  نشان دادن نظرات این قشر فراهم

 باشد. است که به شرح زیر می 



 

برگزاری   و  برانگیز  نظرسنجی حول یک موضوع بحث  انجام  با  نقطه کور  همانند سال گذشته 

می  شکل  آن  با  رابطه  در  برمیزگردی  سعی  که  تفاوت  این  با  از گیرد؛  تعدادی  که  است  آن 

زرتشتی باشد. از آنجا که تالش بر آن است تا حضور های این میزگرد متعلق به قشر جوان  صندلی 

شایسته است، روشی را برای گزینش این افراد در نظر گرفت   ، جوانان در این بخش، آزاد باشد

 ها را بسنجد. ها در استدالل، سخنوری و تحلیل درست داده که مهارت آن

های دو نفره  شکیل گروه ساختار نقطه کور امسال به این شکل است که دانشجویان زرتشتی با ت

کنند و سپس با برگزاری سلسله مسابقات مناظره که اطالعات تکمیلی نام می در این بخش ثبت

شود و افراد این گروه  شود، یک گروه دو نفره برگزیده می نام اولیه ابالغ می آن پس از پایان ثبت 

 کنند. ور پیدا می دو نفره به عنوان نماینده قشر جوان زرتشتی در میزگرد پایانی حض

ها تشویق شود و گروهمسابقات مناظره به صورت موضوعاتی با پتانسیل پژوهش میدانی برگزار می 

 ها بهره ببرند.شوند تا از تحقیقات میدانی خودشان برای استدالل در این مناظره می 

ابتدا به عنوان  کنندگان باید در  به دلیل زمان محدود تا پایان برگزاری مانتره، تعدادی از شرکت 

های تشریحی الزم های تیم به پرسش های اولیه گزینش شوند. این گزینش از طریق پاسخ گروه 

 شود. نام انجام می برای ثبت

 

 نام: شرایط ثبت

 ( 1382شهریورماه  31تا  1371ماه مهر 1سال )متولدین از  28تا  18 .1

 . زرتشتی بودن 2

 . معرفی یک تیم دونفره3

 

 



 

 نام: ثبتروش 

مندان به شرکت در این بخش شایسته است، پاسخ تشریحی تیم خود به سواالت ضمیمه عالقه 

به همراه نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل  همین فراخوان  

نفر   رااز اعضای هر دو  تاریخ    تیم  تلگرام کانون دانبه آی  ماهاردیبهشت   4تا    2در  شجویان  دی 

 ارسال کنند.  kdz_id@زرتشتی 

 ها: پرسش

 . حقیقت چیست؟1

ها . فرض کنید شما در جمعی در حال بیان نظرات و افکار خود هستید که کامال به درستی آن 2

اطمینان دارید و ناگهان فردی که شما او را به طور کامل قبول دارید مخالفت خود را با سخنان  

کنید؟ اگر آن فرد را قبول نداشته باشید  کند. در این شرایط چه می می شما به طور واضح بیان  

ای برای نقض حرف او به ذهنتان نرسد چه  کنید؟ در هر دو مورد اگر جواب منطقی چه کار می 

 کنید؟کار می 

. اگر کسی از شما راجع به موضوعی سوالی بپرسد و نظر شخصی خود را نیز در آن باره بیان  3

درباره آن موضوع به طور کامل اطالعات نداشته باشید و دانش شما در آن زمینه کند و شما  

باشید که بدانید نظر فرد مقابل شما اشتباه است، آیا   کامل نباشد، اما به قدری اطالعات داشته 

ی کافی کامل نشود از دهید؟ یا تا زمانی که اطالعات شما به اندازهاشتباهش را به او توضیح می 

 کنید؟دادن به فرد خودداری می  پاسخ 

کنید؟ در . در یک مجادله منطقی در چه شرایطی از حرف خود در برابر طرف مقابل دفاع می 4

 کنید؟چه صورت بحث را رها می 

های ظاهری یک های اساسی و ظاهری یک بحث منطقی چیست؟ نشانه . از نظر شما ویژگی 5

 چیست؟بحث منطقی با یک بحث غیرمنطقی یا با مغلطه  

 کانون دانشجویان زرتشتی 

 


