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اسفند        88شماره پنجم

ــتي ايرانيان  ــان كه بر جريده كهن تاريخ ايران به برگ زريني از طبيعت دوس آن زم
ــويم كه اولين و تنهاترين  ــن درختكاري را شاهد مي ش ــيم، بر تارك آن جش مي رس
ــود. نكته قابل  پديده فولكوريك فرهنگ ايراني مباهات هر بيننده اي را موجب مي ش
ــياري از فرهنگ هاي جهان، براي سپاسگزاري از مادر طبيعت به  تأمل اينكه در بس
ويژه در زمان برداشت محصول جشن ها و مراسم فراواني وجود دارد، ولي براي احياء 
طبيعت و كاشت درخت، ايرانيان تنها دايه گان اين افتخار جهاني محسوب مي شوند. 
ــال بيشترين درخت را مي كاشتند، در  ــاه هخامنشى ـ به كسانى كه در طول يك س چنان كه كوروش ـ ش
جشن درختكارى مقارن با 15 اسفند جوايزى اهدا مى كرد. همچنين كاشت درختان را به صورت رديفى 
ــرو شيراز و ... كه نمادى از صف سربازان پارتى، پارسى و مادى بود را  ــرو زرين، س با درختان بلندقامت س

بسيار ارج مى نهاد.
ــهرت اكولوژيكى، اقتصادى،  ــت درخت داراى ش به دور از هرگونه تعصب ملى گرايى اين واقعيت كه كاش
اجتماعى و فرهنگى است بر هيچ كس پوشيده نيست و اين موضوع در كنار آموزه هاى دين مبين اسالم 
ــم ياد شده است، علت توجه فرهنگ و ادب اين سرزمين  ــمانى آن به انجير و زيتون قس كه در كتاب آس
به اين امر مقدس را تشريح مى نمايد. حضور ايرانيان در طبيعت، در روز سيزدهم فروردين ماه و سپردن 
ــتر طبيعت اهورايى، از نمونه هاى تجلى حضور و لمس طبيعت، درخت  اهريمن پليدى به آغوش مهرگس

و فضاى سبز در فرهنگ اين مرز و بوم است.
آنچه به عنوان بزرگ ترين دغدغه اينجانب طى ساليان گذشته بوده است، تبديل اين جشن ملى از يك پديده 
فرهنگ ـ  محور به امرى دولت ـ  محور در قالب برنامه هاى توسعه فضاهاى سبز است. ضمن نكوداشت تنها حركت 
يادبود اين جشن ملى، الزم است تا داليل كم رنگ شدن اين ارزش ملى بررسى و تقويت خودمحورى افراد در 

اقدام به كاشت درخت و به دنبال آن فرايند خطير نگهدارى آن ها مورد توجه قرار گيرد.
وجود مقررات يك سويه نگر در حوزه حفظ درختان شهرى سبب شده است تا شهروندان از كاشت درخت 
ــازى، ترس و دلهره داشته باشند كه با كاشت  در اندك عرصه هاى باقى مانده از تاراج و حمله ساختمان س
ــيارى از  ــت خواهند داد. لذا بس هر درخت، آزادى عمل خود در بهره بردارى از عرصه مورد نظر را از دس
درختانى كه در روز جشن درختكارى در شهرهاى بزرگ توزيع مى شود، در نهايت در باغچه هاى شخصى 

خارج از شهر و يا شهرستان ها كشت مى شود.
موضوع مهم ديگر فرار مديران شهرى از مقوله آمارـ  محورى در حوزه فضاهاى سبز است كه گاه در روز جشن 

درختكارى آمار بااليى از كاشت گونه هاي متفاوت درختان در نقاط مختلف كشور به چشم مى خورد. 

امـا بخـش اعظم اين درختـان به علت نگهدارى غيـر صحيح، فقدان منابـع آب كافى و يا 
مديريت نادرست، طى سال هاى بعدى خشك مى شوند.

استفاده از گونه هاى بومى و يا غيربومى سازگار با شرايط آكرواكولوژيكى هر منطقه با رعايت اصل ديرزيستى 
و مصرف آب پايين و عدم آلرژى زايى بايد مورد توجه تمامى عزيزان در اين جشن ملى باشد.

در پايان ضمن آرزوى سالمتى و شادكامى براى تمامى جامعه انسانى طبيعت دوست در سال نو از درگاه 
ايزد منان توفيق افتخار كاشت نهال و نگهدارى آن را براى تمامى ايرانيان خواستارم. زيرا در وصف درخت 

آمده است :
گذشت و سرفرازى را عزيزم از درخت آموز                        كه سايه از سر هيزم شكن هم برنمى دارد
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