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  89اردیبھشت - دانشگاه شھیدبھشتی

 

 نگاهی گذرا برآیین زیست در کهن آریابوم

  میکروبیولوژي، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی

تاریخی و فرهنگی خود در بسیاري از رخدادها پیشگام سایر ملل هم دوره 
انسانی  به واسطه جایگاه جغرافیایی و ویژگی هاي یکتاي خود، خواستگاه بسیاري از نخستین هاي

جشن هاي ایران باستان سرشار از  در بررسی گذرا تاریخ و پیشینه نیاکانمان خواهیم یافت که فرهنگ، آیین و
ایرانیان کهن نخستین و تنها . ن و گیاهان است

 .از دیگر ملل به مسایل زیستی و زیست بومی پیرامونشان توجهی ویژه داشته اند

و نشانه اي از نشانه هاي دادگر  ایرانیانی که زمین را زاینده و مادر، آب را بسیار مقدس و درمانگر وآتش را پاالینده
زیست بوم قانون وآیین داشته اند و آبادانی زمین را خویشکاري 
 امروزه یکی از نشانه هاي مهم پیشرفت را فرهنگ اجتماعی مردم آن کشور نسبت به

ریز ودرشت و استواري در این  پیش باورها و قوانین
در اینجا ما بر آنیم تا با مرور پاره اي 

  .پردازیمب جایگاه دانش زیست شناسی و احترام به زیست بوم در ایران باستان و فرهنگ نیاکانیمان

نقشه شماره 

دانشگاه شھیدبھشتی                            اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت    
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نگاهی گذرا برآیین زیست در کهن آریابوم
  علی، اسماعیل زاده

میکروبیولوژي، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهیدبهشتی دانشجوي کارشناسی ارشد

تاریخی و فرهنگی خود در بسیاري از رخدادها پیشگام سایر ملل هم دوره  کهن آریابوم ما ایران زمین با پیشینه کهن
به واسطه جایگاه جغرافیایی و ویژگی هاي یکتاي خود، خواستگاه بسیاري از نخستین هاي

در بررسی گذرا تاریخ و پیشینه نیاکانمان خواهیم یافت که فرهنگ، آیین و
ن و گیاهان استو جاندارا یکتاپرستی و پاسداري از زیست بوم و مهرورزي به طبیعت

از دیگر ملل به مسایل زیستی و زیست بومی پیرامونشان توجهی ویژه داشته اند ملتی بوده اند که پیش و بیش
ایرانیانی که زمین را زاینده و مادر، آب را بسیار مقدس و درمانگر وآتش را پاالینده

زیست بوم قانون وآیین داشته اند و آبادانی زمین را خویشکاري  براي پشتیبانی از جانوران و درختان و
امروزه یکی از نشانه هاي مهم پیشرفت را فرهنگ اجتماعی مردم آن کشور نسبت به. اند

پیش باورها و قوانین زیست بوم می دانند حال آنکه نیاکان ما بیش از چهار هزار سال
در اینجا ما بر آنیم تا با مرور پاره اي .از یادشان برده است زمینه داشتند که شاید امروزه روز ایرانی عصر هزاره سوم

جایگاه دانش زیست شناسی و احترام به زیست بوم در ایران باستان و فرهنگ نیاکانیمان

شماره 

اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت               

 

 

 

دانشجوي کارشناسی ارشد

کهن آریابوم ما ایران زمین با پیشینه کهن
به واسطه جایگاه جغرافیایی و ویژگی هاي یکتاي خود، خواستگاه بسیاري از نخستین هاي واست وخود بوده 
در بررسی گذرا تاریخ و پیشینه نیاکانمان خواهیم یافت که فرهنگ، آیین و. است

یکتاپرستی و پاسداري از زیست بوم و مهرورزي به طبیعت

ملتی بوده اند که پیش و بیش
ایرانیانی که زمین را زاینده و مادر، آب را بسیار مقدس و درمانگر وآتش را پاالینده

براي پشتیبانی از جانوران و درختان و. انستندمی د
اند دینی خود می دانسته

زیست بوم می دانند حال آنکه نیاکان ما بیش از چهار هزار سال
زمینه داشتند که شاید امروزه روز ایرانی عصر هزاره سوم

جایگاه دانش زیست شناسی و احترام به زیست بوم در ایران باستان و فرهنگ نیاکانیمان از آنها به بررسی

شماره نقشه 
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