مــنظـر ایــرانـی

وحدت طبیعت و معیشت

آیینها و شیوههای زندگی آدمیان در زمین ،منظرههایی میآفریند که به چشم انسانهای صاحبنظر قابل فهم است .سیر در
زمین 1و مالحظه منظرهای خاص هر قوم که در بوم آنها پراکنده شده ،منبعی پایانناپذیر برای شناخت قلمداد میشود .این
منظرها محصول تعامل عوامل متعدد محیطی ،تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیباییشناسانه و  ...هستند.
درختان کهنسال توت در کنار جویبارهای قدیمی در نواحی مرکزی ایران با گرههای درشت و برجسته و قامت کوتاه از مهمترین
راویان چگونگی معیشت ساکنان سرزمین و سازنده منظر طبیعی آنها هستند.
در این نواحی ،به دست آوردن آب و انتقال آن برای باغداری و زراعت ،اقدام مهمی است که به تمهیدات زیادی نیاز دارد .عرض،
شیب ،عمق ،جنس و امتداد جوی نقش مهمی در انتقال آب دارد .به غیر از آنها ایجاد سایه برای حفاظت آب از تبخیر ،درختان
مختلفی را به لب جوی میآورد .بید و توت از مهمترین آنها هســتند؛ به خاطر نقش دیگری که در اقتصاد ایفا میکنند .بید
شاخههای سختی دارد که برای دسته بیل و کلنگ و سایر مصارف صنعتی ،چوب خوبی تولید میکند .توت نیز برگش خوراک
کرم ابریشم است و بنیاد صنعت نساجی ابریشم .هر دو درخت نیز از گیاهان مقاوم و کمآفتند که نیاز چندانی به مراقبت ندارند.
درخت توت هرسال شاخههای جوانی میرویاند با برگهای نازک که خوراک کرم ابریشم است .برای زیاد کردن خوراک ،شاخهها
را از گره رویشگاه آنها هرس میکنند تا در فصل بهار که دوره رشد کرم ابریشم است ،نو به نوشاخه زند .تکرار هرساله این کار مانع
از آن میشود که درخت قد بکشد .فرصت گستردگی شاخهها را هم نمییابد .در نتیجه تنه درخت در طی سالیان دراز ،کلفت
میشود با گرههایی در دسترس که شاخههای جوان زیادی بدهد.
این درختان که مالکان مشخصی دارند ،وظیفه سایهاندازی بر آب جوی و حفظ جداره و مسیر آن را نیز یدک میکشند .نتیجه
آنکه پیرامون شهرها و آبادیهای سرزمین مرکزی ایران ،میتوان ردیفهایی از درختان را دید که بسته به قدرت بهرهبرداری
مالک آنها ،در گذر ایام به شکل خاصی آرایش شدهاند و امروز از عناصر اصلی منظر ،که راوی پیوند طبیعت و معیشت مردمان
آن ناحیهاند ،به شمار میروند.

سردبیر
ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮرى
amansoor@ut.ac.ir
amansoori@ut.ac.ir

َ
ِين م ِْن َق ْبل ِ ِه ْم َكان ُوا أَشَ َّد ِم ْن ُه ْم ُق َّو ًة َوأَثَ ُاروا ال ْْر َ
ض َو َع َم ُرو َها أَ ْكث ََر ِم َّما َع َم ُرو َها َو َجا َءتْ ُه ْم
يروا فِي ال ْْر ِ
ان َعاق َِب ُة الَّذ َ
ض َف َي ْن ُظ ُروا َك ْي َف َك َ
 .1أ َول َ ْم يَسِ ُ
ُر ُس ُل ُه ْم ب ِال ْ َب ِّي َناتِ (قرآن کریم ،سوره روم).

