
 ها نشست علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی عصر پنجشنبه

 مهندسین مشاور هرم پی سالن اجتماعات :محل برگزاری

  9324 مرداد 92 پنجشنبه زمان:
 نگاه ایرانی در دوره هخامنشی :عنوان

 دکتـر غزال کرامتی، خانم مـهندس خوب چهر کشاورزیخانم  اعضای پنل: و سخنرانان

 با نمندا عساقه و نظران صاحب اساتید، از جمعی حضور با پنجشنبه عصر هاینشـت  سـستـسه از نشـتـ  سـومین و چهل

ـــهندس خوب چهر  با ترتیب به "نگاه ایرانی در دوره هخامنشی" موضـو  ـــر غزال کرامتی و خانم مـ سخنرانی خانم دکتـ

 .شد کشاورزی برگزار

 باشد.ها به شرح زیر میای از سخنرانیچکیده

اختند. پرد به جایگاه آب در بینش پیش از اسسام ،غزال کرامتیدکتر  خانمن اول سخخخنرا

آن خشــکی و نیمی از آن می از یا همچون یک گوی میدانتــتند که نگذشــتگان زمین ر

آب اسـ . تا اینکه در پی یور  اهریمن بر زمین، ایزد تشتر با جام ابر مانند از آب هایی 

برداش  . باد، آن را به آسمان برد و بر زمین ببارانید و به که در آغاز آفریده شده بود، آب 

سـبب نمناکی، زمین به هت  پاره بگتـتـ  که با نام هت  اقسیم یا هت  کشور خوانده 

ــد. این دیدگاه  ــبب آفرینش هت  دریا نیز ش ــوند ر رانش آب به نیمکره بالایی، س می ش

اهورامزدا توسط جم انجام ستور که به دنختتین صورت گرف  ابتدا توسعه های  کتاب بندهش اس  در سده چهارم هجری.

 فراز انهخ ر دار برپای خانه ، جا بدان و... "شـد. سس  سکوتنگاه های نختتین را معین میکند. و شرایشش را مشرح میکند. 

 سازنده باشد و همکه هم می تواند داشـته اس   مدار طبیع  نگاه:  زرتشـ  از پیش آب  ”.فروار پیرامون و فروار ، اشـکوب

وجود داش  که اهوره مزدا ،  سـال های آغازین دعوت زرتش  : نگاه توحیدیویرانگر و همچنین مورد ترس و احترام بود. در

 مدتی پ  از زرتشــ  : تستیق نگاه طبیع  مدار و نگاه توحیدی آفریدگار مشسق گیتی اســ  و آب ها را هم او آفریده اســ .



وق : تت دوران ساسانیدر  به عنوان نمودهایی از هتـتی بخش مشسق ، بتـیار سـتایش می شوند.آب و مهر ، که  بوجود آمد

، به  ”اَرِدوی سورا آناهیتا ” شـکل گرف  وعنصـر آب، به عنوان ایزد بانوی آب ها و با نام  نگاه طبیع  مدار بر نگاه توحیدی

نام ایزدبانوی آب ها ، به صـورت کامل آن از سـه وا ه تشـکیل یافته  با اهورامزدا همراه می گردد.همراه ایزد مهر ) میترا ( ، 

 آب در اوستا بارها و.  و آناهیتا  به معنای پاك،  ، سورا به معنای نیرومند اردوی به معنای رود.آناهیتا  -سورا -اسـ  : اردوی

اثیرات آب در زندگی امروزه خود هتتیم و ما همچنان شاهد این تبارها ستایش شده و آن را اهورا مزدا آفریده خشاب میکند. 

 که از نیاکان گذشته خود به ارث ببریم.

ش  برای اینکه شخصی به رستگاری برسد باید تمامی بدی ها را تدر زرسخنران دوم خانم مهندس خوب چهر کشاورزی، 

، چهار امشاسبند اول اردیبهش  از خود دور کند و به شـش امشـاسبند برسد و آن را در خود نهادینه کنند تا به موصود برسد.

و .... را طی بکنند به خرداد میرسـند که نگهدار آب اسـ  که یک نو  رسـایی و کمال ایجاد میشود. و  شـهریور، سـسندارمز

امرداد اس  که به معنای جاودانگی اس  برخساف مرداد  در این مرحسه انتخاب کنند. بعدمیتوانند راه خود و رسم زنگی خود را 

ــ .  ــا ل. کیمیاگری تهذیب نت  که به معنی مرگ اس ــشه اجتناب از ر ا ل و تذکیه نت  به فض ــ  به واس دانگی و اوجاس

شده اینکه همخامنشیان توانتتند به واسشه ی همین کیمیا گری رور گر  ش  بر شمردهتکیمیاگری یکی از خصـوصـیات زر

ــازند یا گراگرگر  ــتر  را روان س ــوش ــ . .در ش ــده که بی نظیر اس ینی در باورهای د ببینید بر چه پایه ای از دانش این بنا ش

نام دارد. در اینجا به تعدادی از نامها که به کیمیاگری مربوط میشود اشاره میکنم. سازنده ی هوا از آتش،  909ش ،  خدا تزر

لایتنهایی، فروزنده ی ز هوا، سازنده ی آب از هوا، سازنده خاك از هوا، خالق کل جو آتش، سازنده ی آتش ا سازنده ی آب از

... . رودخانه ی گر گر کل آتشها، تولید کننده باد، خالق آب، سازنده آتش از خاك، سازنده هوا از خاك، سازنده آب از خاك و 

به  یپادشاهان هخامنشاس .  نشی این انجام شدهخامنشیان بوجود آمده ببینیم که بر پایه ی چه داسط هدر شـوشـتر که تو

خاطر اینکه باید باغداری را رواج دهند خودشـــان را موبه به باغداری میکردند. و اینها همان پَرَدیزَه هتـــتند که امروزه در 

 زبان لاتین به آن پارادای  میگویند. 

 


