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 موضوعات بخش پروژه محور

 مانتره گاتاشناسئ و اوستاخوانئبیست و هشتمین همایش 

 )دومین دوره مجازی(

 زرتشتیان و آیندهموضوع: 

هستم و قرار است در آن  پروژه زرتشتیان و آینده یک مجموعه پژوهش است که من در حال پرداختن به آن

د: این پروژه خود دو جنبه دار«. ؟توانند با آینده روبرو شوندزرتشتیان چگونه می»به این پرسش پاسخ دهم که 

ی را جامعه زرتشت ،هایی که ممکن استملی که پیش روی زرتشتیان است و روندمحت یکی پرداختن به آینده

دارد به این سال آینده دگرگون کنند. جنبه دیگر بر روی آینده مطلوب متمرکز است و قصد  ۰۲تا  ۰۲در 

ای از دیدگاه زرتشتیان مطلوب است. در این راستا این مجموعه مقاله تا کنون منتشر شده بپردازد که چه آینده

 ای از این پژوهش هستند: است که هر کدام گوشه

 دگاه زرتشتیانزرتشتیان و آینده: آینده از دی

 هایی برای اندیشیدن به آینده زرتشتیان ارائه شده است. فرضدر این مقاله پیش

 زرتشتیان و آینده: شبکه جوامع زرتشتی 

امعه و تکامل ج تواند بقاکه به گمان نویسنده میبه ارائه ساختاری برای جامعه زرتشتیان جهان پرداخته است 

 . زرتشتی را در بلند مدت تضمین کند

 ریزدزمانی که آینده فرو می

ر تواند آن را بیافریند و دکس میاست که هر  خالی یفضای ،آینده است. آینده این مقاله درباره شیوه نگاه به

 کنند. آن را تسخیر می ،تری دارندهای شنیدنیاین میان کسانی که روایت
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 ها و کارکردهایشانزرتشتیان و پراکندگی: آیین

ه کد اینوجو با د و این پرسش که زرتشتیان چگونهپردازی زرتشتیان در آینده میگمهاجرت و پراکندبه موضوع 

 را به عنوان یک جامعه حفظ کنند. توانند خود، میداشته باشندرو درتوانند با یکدیگر تعامل رونمی

ها دارد در آینده به آن صدرا طرح کرده است که ق هاای از پرسشده مجموعهنگارن، هادر راستای این پژوهش

 توانند موضوع یک پژوهش باشند. کدام میو هربپردازد 

 یپهلو یهاها در اندرزنامهآن یشناسو واژه یاخلاق میمفاه یبررسموضوع: 

ر ها دواژه افتنی. پس از کنندیدلالت م یاخلاق میاستتت که بر مفاه یپهلو یهاواژه افتنیها پژوهش نیا هدف

 یها واکاوآن قیدق یها و معناتفاوت واژه شتتتده، یها در متون بررستتتمعنا و مفهوم آن ،یپهلو یهااندرزنامه

از کار استتت که به روشتتن  یگریها هستتتند، بخش دواژه نیکه در تقابل و تضتتاد با ا ییهاواژه افتنی. شتودیم

دادگان  گاهیپا» کرهیاز پ یها و متون اندرزواژه یستجوج ی. براکندیها کمک مواژه قیشدن معنا و مفهوم دق

 .شودیاستفاده م https://www.parsigdatabase.comبه نشانی  «گیپارس

 همراه در گاهان یهازوج واژهموضوع: 

هم و در کنار هم به کار  با اشوزرتشت، اغلب یهاهرا که در گاهان، سرود ییهاتا واژه میپژوهش برآن نیدر ا

 :مییپاسخ گو یدو پرسش اصل نی. سپس به امیابیشوند، بیبرده م

 ست؟یبرد، چیها را به صورت زوج و همراه با هم به کار مواژه نیکه اشوزرتشت ا نیا لی. دل۱

 ها وجود دارد؟زوج واژه نیا انیم ی. چه ارتباط۰

ا، هپاسخ آن افتنیجو در وکه پژوهشگر با جست ندیآیم دیپد نیز یگرید یهاپژوهش، پرسش بردشیپ با

 دهد.ینوشتار خود را شکل م
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 بررسی فرهنگ نامکتوب زرتشتیموضوع: 

که در حال حاضر  (ها، مراسم و...زبان)هایی از فرهنگ زرتشتی کند تا قسمتش میلادر این پروژه، پژوهشگر ت 

اند را به صورت تنها به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده امادر جامعه زرتشتی وجود دارند 

 .مکتوب درآورد و علت و چگونگی پیدایش این موارد را بررسی نماید

 در گاهان یفلسف میمفاه یو بررس ییشناساموضوع: 

دانند که یم یشمندیشناسند بلکه او را اندیم لسوفیف امبریپ کیاز پژوهشگران اشوزرتشت را نه تنها  یاریبس

از  یو برخ هو اخلاق بود تیخصوص در حوزه معنوبه یفلسف میاز مفاه یاریگذار بسهیبار پا نینخست یبرا

 اند.تهخرتر از او الهام گرفأمت لسوفانیف یافلاطون و حت رینظ ،فلاسفه کهن

 یفلسف یهااز واژه یکیتواند یمپژوهشگر و هر  بوده میمفاه نیا یو بررس ییشناسا یپژوهش در راستا نیا

ا هفلسفه ریسا یهاهدگایآن با د سهیها و مقاآن مفهوم در گات یو در پژوهش خود به بررس ییگاهان را شناسا

 بپردازد.

 شناسید؟ شناسی میای در حوزه زرتشتیکارشدههای بکر و کمموضوع: چه حوزه

هایی کمتر کار شده و اصلا ست که بدانیم در چه زمینها گام نخست برای پژوهش در یک بستر پژوهشی، این

وابستگی دارد به این پرسش که ما چه چیزی درباره یک دین مسئله هایی باید پژوهش کرد. این در چه زمینه

 وخواهیم بکنیم. با این نگاه، برای ایجاد یک جامعه زرتشتی کارآمد آن دانستنی چه مییم بدانیم و با خواهمی

 د؟ نهایی نیاز به پژوهش و تولید علم بیشتر داررو، چه حوزهپیش

 راستایی وجود دارد؟ های گاهانی و قواعد قانونی مدرن همموضوع: آیا بین آموزه

های دینی کنیم که گاهی به عنوان جانشین آموزهی پیروی میما در جهان امروز از قواعد حقوقی و اجتماع

 ها و قواعد حقوقی زندگی امروزی وجود دارد؟های گاتراستایی بین آموزهاما آیا ارتباط و هم شوند؛مطرح می

 یک از بسترهای زیر به طور مستقل بررسی کنید:توانید درباره هرین موضوع را میا
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 قانونی ازدواج، حقوق زن و شوهر، روابط خارج از چارچوب زناشویی و ...( قوانین حاکم بر ازدواج )سن 

 )... قوانین ناظر بر سبک زندگی )مصرف الکل، مواد مخدر و 

 )قواعد سیاسی )نظام سیاسی و کشورداری  

 های پیشنهادی دیگرو حوزه 

 های کنونی چیست؟های ترجمهها دشوار است و کاستیوضوع: چرا ترجمه گاتم

های زیادی دارد. اما این کار دشواری رتشتی است؛گام برای شناخت دین و فرهنگ ز نخستینها، ترجمه گات

 این اندازه دشوار است؟ به ها از دید ساختاری و فنی چیست و چرا ترجمه این متندشواریاین 

ها به چه دلیل پدید آمده است؟ هایی دارند و این کاستیهای کنونی چه کاستیست که ترجمها له دوم اینمسئ

 گذارد؟ها میتحلیل و برداشت از گات برهای ترجمه چه تاثیری نقص

 های گاهانی وجود دارد؟موضوع: چه ارتباطی میان دانش روانشناسی و آموزه

جامعه نیز بوده است. دانش روانشناسی مدرن، اکنون بخش  دین در دوران گذشته، مسئول بهبود سلامت روانی

ها و دانش روانشناسی مدرن های گاتتوان بین آموزشاما آیا میین مسئولیت را بر دوش گرفته است؛ اصلی ا

 نوایی پیدا کرد؟راستایی و همو علمی، هم

 های زیر به طور مستقل دنبال کنید:توانید در زیربخشاین پرسش را می

  های گاهانی )مهارت های زندگی بر اساس دانش روانشناسی مدرن با آموزهیک از مهارتبررسی هر

 های تفکر، کار گروهی و ...(همدلی، مهارت ارتباط، مدیریت احساسات، مدیریت استرس، مهارت

 ناسی شتحلیل تفاوت و شباهت توصیف وجود غیرمادی و ذهن انسان با آنچه دانش روانشناسی و عصب

 کند.ارائه می

 ی اجتماعی امروزبهبود کیفیت زندگی با آنچه علوم  های گاهانی برایبررسی شباهت و تفاوت آموزش

 دهد. پیشنهاد می

 تواند پشتیبان دانش روانشناسی برای سلامت روانی جامعه امروز باشد؟چه اندازه می دین زرتشتی 


