
 

 

 :گزيدهء گفتار در نخستين همايش فرهنگ و ميراث طبيعي

 ميراث طبيعي در فرهنگ ايران

 

 

 نگرش به جهان به عنوان يک پيکر يگانه با جان و توان و رواني يگانه.    -١

  هايي که در متون کهن از اين روان يگانه شده است. باور به وجود روان جهان همراه با ستايش    -٢

  جان جهان. نگرش به    -٣

  الف: شاد کردن جهان و زمين و مردمان با آباد کردن جهان.

  رسد:ب: آزاري که به جهان مي 

  از سوي مردمان، 

  از سوي جانوران زيانکار،

  آزاري که از آغاز به جان جهان رسيده و ادامه دارد، از سوي مينوي کاهنده اهريمن.

از کساني که با اعمال خود به جان جهان آسيب  هاي ويژه به جان جهان و دادخواهيج: نگرش دادگاه
  اند.رساندهمي 

  بزرگداشت و نگرش به چهار آخشيجي که جهان و جهانيان از آنها برآمده است.    -۴

  الف: باد؛

  بادهاي نيک، بادهاي زيانکار. 

  کارکرد اندرواي (کرهء اثير) براي روايي کارها در جهان.

  ي به عنوان برترين ياور زندگان.دم زدن و ياري باد به ادامه زندگ

  بادهاي نيروبخش به جنگاوران.

  ب: ستايش خاک

ها به عنوان سپندارمذ (نماد عشق و فروتني و گسترش جهان. توجه به خاک و زمين از ستمي که  پهنهء دشت 
  اند.از آاليش و گند و سوراخهاي خستران (حشرات) که جانوران اهريمني شناخته شده

  مذ به زن که خود نماد مهر و فروتني و گسترش جهان است.همانندي سپندار

  آباد کردن زمين به عنوان برترين دستور ديني.



  ج: آب

  نگرش دانشي به درياهاي دوردست، پيوند آنها با يکديگر

آگاهي کامل از آبخاست و آبکاست (جزر و مد) درياهاي آزاد با نيرويي که از مقابلهء کشش ماه و خورشيد 
ترين کار دانشي جهان باستان (کندن کانال وري از اين نيرو براي کارهاي روزانه و نيز در بزرگآيد بهرهبرمي

  سوئز).

ي از آن براي آبرساني به يک شهر (چغازنبيل) در ورآگاهي از آب در آوندهاي پيوسته (ظروف مرتبط) و بهره
  سه هزار و دويست سال پيش. 

  آب پاک و روان (آناهيتا) و نيازردن آن.

  اهميت ساختن پل براي جلوگيري از گذر چارپايان و مردمان از آب جويها و رودها.

  هاي خارجي و داخلي تن مردمان.نگرش به خويشکاري آب در پاک نگاه داشتن اندام

  : آتش و گراميداشت آن. د

  وري از آن.گرمايي که در تن جانداران، گياهان، ابر و آب و سنگ هست و بهره

  رسد.ها، به آزار درختان و جانوران و ستمي که از سوي مردمان به آنها مي نگرش دادگاه    -۵

  انديشه و فرهنگ ايراني. نگرش به جهان خرمي بخشي، خرمي و آسايش خواستن براي مردمان و براي جهان در    -۶

 
  برگرفته شده از تارنمای بنياد نيشابور

http://www.bonyad-neyshaboor.com/  
  
  
 

  
 

  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-ttps://theh 
 

  


