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  چکیده

 دریاچه، زاده، معبد، کنیسه، کلیسا، قبرستان، رودخانه،حرم، مسجد، امام همچون مقدس هايمکان

محلی  هستند که مورد احترام و تقدس جوامع در یک منطقه نادر هايپدیده دیگر و کوه، درختان

ها و تري نسبت به سـایر پدیده هاي برجستهویژگی هـا مثل درختانباشند. برخی از این پدیده می

مردم محلی پیرامون حفاظت از برخی  ها و پندارهاي انگیزه رو هاي مقدس دارند. مقاله پیشمکان

 تحلیلی بوده و - توصیفی نوع بررسی از در استان گیالن را مورد بررسی قرار داده است. روش درختان

هاي داراي جامعه آماري مشتمل بر روستا .آوري شده استاطالعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع

هایی از درختان کهنسال با ویژگی مقدس در استان گیالن همراه با نظرسنجی از کارشناسان و  پایه

عنوان نمونه نفر از آگاهان و خبرگان محلی به 100روستا و  12خبرگان بوده است. بر این اساس تعداد 

درختان از دیدگاه بیش از عامل قداست و دلیل حفاظت از این  داد تحقیق انتخاب شدند. نتایج نشان

واسطه استقرار در محدوده اماکن مقدس بوده و تنها درصد کارشناسان به 45درصد مردم محلی و  75

درصد آنان  4درصد مردم محلی این درختان را ذاتاً مقدس پنداشته و همچنین کمتر از  5/2کمتر از 

 همبستگی بین متغیرها بررسی دد رسانند.توانند آنان را در برآوردن حاجات م معتقدند این درختان می

 سطح متغیر بین دار، مثبت معنی به درختان رابط دخیل بستن متغیر و سن متغیر بین داد نشان

 عظمت نماد منفی، بین متغیر سواد با متغیر رابطه برآورندگی درخت ویژگی حاجت متغیر با تحصیالت

 از بیش زنان دهد می نشان روابط موصوف همچنین. دارد وجود مثبت همبستگی درخت بودن الهی

  .دارند اعتقاد درختان برآورندگی توان حاجت و شفابخشی ویژگی به مردان

  گیالن. دخیل بستن، هاي مقدس،کهنسال، انگیزه درختان ي کلیدي:ها واژه

  

 مقاله ترویجی
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  مقدمه

بسیاري از محققان و متخصصان بر این باورند 

و  فرهنگی بر ایفاي نقش دس عالوهقکه درختان م

 در مهمی نقش و جوامع محلی، مردم معنوي نزد

زیستی و منابع ژنتیکی، گردشگري  تنوع از حفاظت

ها و            مذهبی، کاهش فرسایش خاك و مهار رواناب

 ادیاندرخت در همچنین اقتصاد محلی دارند. 

در اسالم  مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است.

پرستش هر گونه درخت، اصنام، توتم و هر نوع 

اعمال و پندارهاي خرافی منع شده است. در عین 

هاي مفید و تمام  حال، اسالم به تمام پدیده

اي قابل تأمل  هاي خداوند به چشم پدیده آفریده

  . نگرد می

حفاظت از طبیعت در کشورهایی با تاریخ 

) سابقه دیرینه دارد. یونانو روم  ،کهن (نظیر ایران

دهد پادشاهان مردم را تاریخ ایران باستان نشان می

در عقاید  کردند.ترغیب می زینتیبه کشت گیاهان 

هاي خوب پس از مرگ تبدیل به انسان ،مردم

 به .یافتندشدند و زندگی جاودانه میدرخت می

کاري ناپسند تلقی  ،همین دلیل قطع درختان قطور

هاي در جهان اسالم و خاورمیانه مکان شد.می

واسطه پرستش مقدس زیادي وجود دارد که به

است قدیسین و اشخاص مذهبی تأسیس شده 

)Arráf, 1993; Anabsi, 2008 در این میان در .(

بسیاري موارد درختان مقدس با قبور قدیسین 

نحوي که مردم از قدیسان آرمیده اند بهمرتبط بوده

در پاي درخت همواره طلب نعمت الهی، شفا و 

نمودند ها و مجازات مجرمان میدرمان بیماري

)Canaan, 1927; Dafni, 2007بطه ). در این را

Frese و Gray )1998کنند که در ) اشاره می

درختان مقدس جایگاه  سنتی،بسیاري از جوامع 

هایی مانند تولد، ازدواج،  مهمی براي برپایی آئین

آیند. او معتقد است شمار میشفا و یا مرگ به

خاطر خودش و یا درخت روستایی درخت را به

قدرت دلیل کند، بلکه آن را بهبودنش ستایش نمی

الهی که در روح یک فرد خدایی آرمیده و در آن 

  ). 1پرستد (شکل نهاده شده می

  
 در بقعه   بستهدخیل گوزنیشاخ آزاد و درخت - 1شکل 

  الهیجان، "برزاکله" روستاي ستونچهل
  

) Bhagwat )2010 و Ormsby مانند برخی

هاي مختلف، وجود تمامی معتقدند در بین قومیت

نوعی با اعتقادات حفاظت شده به هاي مقدسجنگل
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ها و خدایان ارتباط دارد. آنها مردمی، معابد، الهه

گویند امروزه این موضوعات در نزد نسل جوان  می

رو به فراموشی نهاده و این تغییر در سنن مذهبی و 

هاي اعتقادي جوامع، حفظ درختان مقدس سیستم

 Dafniرا در َآینده تضعیف خواهد کرد. در پژوهشی،

) سنن و آداب و رسوم مرتبط با درختان 2007( 

هاي قومی مذهبی جهان به مقدس را در بین گروه

  مورد مطالعه قرار داده است. 1شرح جدول 

  

  )Dafni, 2007هاي قومی مذهبی جهان (سنن و آداب و رسوم مرتبط با درختان مقدس در بین گروه - 1جدول 

  نوع مراسم و سنن فرهنگی  نام مناطق و کشورها

  زدن و بستن پارچه به درختگره  اغلب کشورها در سراسر جهان

  قربانی حیوان بعد از اداي نذر  لبنان، سوریه، هند

  اسکاتلند، صربستان، استونی، روسیه، خاورمیانه، آفریقاي شرقی 

  و مرکزي، هند، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند
  هاي فردي و درمان عریضه

  جشن نامزدي زیر درخت  هند

  ها و جلسات اجتماعی مذهبی زیر درختنشست  آمریکا، روسیه، سیرالئون، تانزانیا، هند، کره، اندونزي

  کردن شمع و چراغزیارت، گردهمایی خانوادگی، روشن  لبنان، ترکیه، بالکان، روسیه، اوگاندا، آمریکا، هند

  گرفتن ناخن زیر درخت  مصر، ترکیه، کردستان، اتریش، غرب هیمالیا

  قراردادن گنج و سنگ قبر زیر درخت  کره، روسیه، ایران

  سوزاندن و بخوردادن هنگام دعا در زیر درخت  هندارمنستان، 

  تشییع جنازه و دفن رهبران و قهرمانان زیر درخت  مغولستان، زیمبابوه، کنیا، غنا، موزامبیک، تانزانیا، اوکیناوا، اسرائیل

  در آغوش گرفتن، بوسیدن و لمس کردن درخت  روم باستان

  برگزاري مراسم دعاي باران در زیر درخت  هند، پاپوآها، روم باستان، آفریقاي شرقی و مرکزي، عرب

  قضاوت و قسم زیر درخت  فرانسه، مراکش، آلمان، سوئیس، سومالی، هند، ژاپن و اسرائیل

  

 در خدایان ارواح استقرار به بنابراین، باور

 ذهنیت و تفکر تدریج در بستر تاریخ بردرختان، به

 طلب حتی و ها آن پرستش صورتاولیه بهمردمان 

 گذاشته سالمتی اثر و عمر طول جاودانی، زندگی

 ها عقیده داشتند هاي دور، انسان در گذشته. است

 ببرند، بین از را خشکسالی قادرند درختان که

 کرده، گشایی بخت دهند، شفا را بیماران

 و ساخته بارور را زنان داده، افزایش را محصوالتشان

 به اعتقاد این بقایاي. رسانند یاري آنها به زایش در

 جامعه در هنوز درختان به بستن دخیل صورت

  . است مانده باقی ایرانی

در ایران طبق متون تاریخی موجود حدود 

اي شمال پوشیده از سال پیش مناطق جلگه 150

ها طی جنگل بوده است. بخش مهمی از این جنگل

هاي با رویه گونهبیهاي اخیر تخریب شد. قطع سال

ها به اراضی کشاورزي، ارزش جنگلی، تبدیل جنگل
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استخراج و تولید چوب براي ساخت و ساز و 

سوخت، تهیه ذغـال و ... از دالیل اصلی این 

 زمان از گرانبها میراث زدایی بوده است اینجنگل

 ارث ما به هخامنشیان و هاکاسی بزرگ هايتمدن

 داشتن علیرغم وزهامر متأسفانه .است رسیده

 جدید، قوانین وجود با و غنی فرهنگی پیشینه

در  متعدد اجرایی هايسازمان و آموزشی موسسات

 محیط به توجه عدم و هاجنگل نابودي کشورمان،

. با )1387 برخوردار،( همچنان وجود دارد زیست

هاي کوچکی از شمال کشور وجود این در بخش

رسمی مردم و واسطه مدیریت غیر ها بهجنگل

ها جوامع محلی حفظ شده است. در این بخش

هاي مقدسی وجود دارند  که عامل بقا و حفظ مکان

 به توجه با .)2(شکل  اندتنوع زیستی شده

 جنگلی هاي اکوسیستم به که اي گسترده هاي آسیب

 ذخایر و جنگل از حفاظت امروزه شود، می وارد

  . است ثبح مورد موضوعات مهمترین از آن ژنتیکی

  
   با عنوان کهنسالی سبزقبا و درخت بقعه - 2شکل 

  فومن بازارشنبه روستاي ،»آقادار« یا »مزار درخت«

 

 آثار تنها گیالن استان ايجلگه مناطق در

 هايگونه از باالئی درصد با درختان این از باقیمانده

) هازیارتگاه( مقدسه اماکن در و بلندمازو و آزاد

 از اصله 90 مشخصات تاکنون طوري کهبه بوده،

 به مربوط آن درصد بیشترین که درختان این

 و شناسائی گیالن استان در است، مقدسه اماکن

است  رسیده ثبت به آن اصله 70 مشخصات

در نقاطی از کشور  ).1379 همکاران، و کروري(

ها ها و قدمگاههمچون اماکن مقدسه و قبرستان

که توسط  دید رامصون ماندن درختانی توان می

(سیداخالقی،  اندهیچ ارگانی محافظت نشده

باورها  حال سوال اساسی اینجاست که چه). 1390

این درختان حفظ  تا هایی سبب گردیدانگیزه و

یا روابط اجتماعی و فرهنگی خاصی بر این آ ،شوند

هاي ها حاکم بوده است و یا چه انگیزهانگیزه

رقم زده  چنین مصونیتی را ،فرهنگی و مذهبی

  ؟است

جوامع محلی و  باورها و نگرش مقاله پیش رو

روستایی استان گیالن را براي حفاظت از برخی 

 این به احترامی بی علل و زدایی درختان، قداست

الهی را مورد بررسی علمی قرار داده است و  مواهب

 این از برخی تقویت براي را الزم راهکارهاي سپس

 از یکی عنوانبه مردمی هايانگیزه و باورها
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 درختان و  جنگل از حفاظت فرهنگی راهبردهاي

   .ارائه داده است جنگلی

  روش بررسی

ها، باورها نگرش بررسی در سعی پژوهش این

 و کهنسال درختان حفظ مردمی هايانگیزه و

 و اسنادي تحقیق هايشیوه از استفاده با مقدس

استفاده  با نیاز مورد هاي	داده. داشته است میدانی

 و خبرگان محلی و روستایی پرسشنامه از

 .است گردیده آوري	جمع کارشناسان پرسشنامه

هایی  جامعه آماري مشتمل بر روستاهاي داراي پایه

از درختان کهنسال با ویژگی مقدس در استان 

گیالن  همراه با نظرسنجی از کارشناسان و 

 100خبرگان محلی بوده است. بر این اساس تعداد 

 12از آگاهان و خبرگان محلی در سطح  نفر

 رودبار، رضوانشهر، تالش، مناطق در روستاي واقع

عنوان نمونه رودسر به و الهیجان رشت، سیاهکل،

- تحقیق انتخاب شدند. جامعه کارشناسی نیز به

نفر از میان  70شماري و به تعداد صورت تمام

اجرایی، آموزشی،  هاي مختلف بخش کارشناسان

 کل حوزوي استان شامل ادارات علوم و تحقیقاتی

 ،گردشگري و فرهنگی میراث ،طبیعی منابع

 و تحقیقاتی مراکز ،زیست محیط حفاظت

غیردولتی   و زیستی محیط هايانجمن دانشگاهی،

 منظورانتخاب و مورد نظرسنجی قرار گرفتند. به

 و SPSS افزار نرم از مطالعه، مورد متغیرهاي تحلیل

 همبستگی هايآزمون توصیفی و آماري هاي شیوه

 . است شده استفاده

  هاها و تحلیلیافته

هاي موسسه بر اساس مطالعات و بررسی

 و کروري(ها و مراتع کشور تحقیقات جنگل

 90، در سطح استان گیالن تعداد )1379 همکاران،

پایه درخت کهنسال وجود دارد که تاکنون 

است. پایه از آنها به ثبت رسیده  69مشخصات 

اي این درختان در سطح استان بررسی توزیع ناحیه

درصد این درختان در  24/4نشان داد حدود 

درصد در حوزه گیالن  4/64قسمت گیالن مرکزي، 

غربی شامل مناطق رضوانشهر، تالش و آستارا و نیم 

دیگر این درختان در ناحیه گیالن شرقی شامل 

ر و هاي الهیجان، سیاهکل، املش، رودسشهرستان

رودبار پراکنش دارند. توزیع تعداد و نسبت این 

درختان به تفکیک نوع درخت نمایانگر غالب بودن 

درصد،  05/13درصد چنار با  7/37درخت آزاد با 

 72/8درصد، بلوط و شاه بلوط با 15/10شمشاد با 

 8/5درصد، بلند مازو با  26/7درصد، زربین با 

رختان باشد. بقیه نیز شامل سایر ددرصد می

ازجمله گردو، سرخدار، افرا، اوري، پلت و نمدار 
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  باشد. می

در این بررسی نتایج نظرسنجی از    

کارشناسان پیرامون اهمیت و راز ماندگاري درختان 

هایی کهنسال و مقدس نشان داد که ویژگی

عنوان منابع و ذخایر همچون اهمیت این درختان به

طبیعی و ملی، و میراث تاریخ زنده طبیعت ژنتیکی، 

 ،شناسیاهــمی و گیـعل هاي ارزشواجــد 

هاي  ارزش، هاي اکوتوریستی و تفرج منديارزش

نماد و الگویی براي حفظ  ،عمیق فرهنگی و محلی

، اي از عالیق دیرین مردم به طبیعت شانهها، نجنگل

هاي مذهبی و واجد ارزش و نماد صلح و آرامش

حفظ و بقاي  هايعنوان دالیل و انگیزهبه مقدس

  آیند.  شمار میاین درختان به

درصد کارشناسان استان،  71/45از دیدگاه 

واسطه استقرار عامل بقاء و حفظ این درختان به

 28/34آنها در اماکن مقدس و متبرکه بوده و 

درصد آنان حفظ درختان را معطوف به رخداد یک 

). 2اند (جدول  واقعه تاریخی و مذهبی دانسته

درصد نیز اظهار داشتند که این  7/5همچنین 

هاي داراي هویت و نشانه یذاتطور درختان به

درصد از کارشناسان  10هستند. همچنین مقدس

و دفع بالي این درختان  ویژگی شفابخشی نیز به

  اند. اشاره داشته

  

  منظر کارشناسان و مردم محلیهاي حفظ و علل قداست درختان از انگیزه - 2جدول 

 علل قداست و حفاظت
 دیدگاه مردم محلی دیدگاه کارشناسان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  04/2  2 5/7 4 اند.ذاتاً مقدس

  49/24  24 28/4 3 شفابخش و عامل دفع امراض و چشم زخم هستند

  12/6  6 7/5 4 عامل دفع بالیا هستند

  51/75  74 47/45 32 متبرك و مقدس مورد احترامندواسطه استقرار در مکانی به

  28/14  14 28/34 24 اند اي مورد احترام واقع شده واسطه رخداد واقعهدر مسیر تاریخ و به

  08/4  4 86/2 2 برآورنده حاجات هستند

  2/10  10 10 7 ابزاري براي ارتباط با خداوند هستند

  0  0 10 7 این درختان داراي روانی خردمندانه هستند

  0  0 43/11 8 سایر

  12/6  6 57/8 6 اظهار نشده

  

از طرف دیگر دیدگاه مردم محلی به این 

درصد آنان عامل  51/75اي است که  گونهموضوع به

واسطه استقرار آنها در اماکن بقاء این درختان را به

درصد دیگر، حفظ  28/14مقدس و متبرکه، 
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را معطوف به رخداد یک واقعه تاریخی و درختان 

). 2اند (جدول مذهبی در مسیر تاریخ ذکر نموده

طور ذاتی اند این درختان بهدرصد نیز گفته 04/2

 40. هستند یمقدسهاي داراي هویت و نشانه

درصد مردم محلی به ویژگی برآورندگی حاجات، 

و دافع امراض  درصد به ویژگی شفابخشی 24/ 49

درصد  2/10اند. همچنین  م اشاره داشتهزخ و چشم

عنوان ابزاري براي ارتباط با مردم این درختان را به

  دانستند. خداوند و بندگان مقرب و صالحش می

هاي قطع درختان کهنسال و ترین انگیزهعمده

مقدس از منظر کارشناسان، عواملی مانند پایین 

بودن سطح آگاهی و دانش افراد نسبت به اهمیت و 

هاي اکولوژیکی این درختان، عــدم ارزشمندي

پرستی از  برخورد قانونی با متخلفان، تلقی خرافه

هاي مذهبی با استناد سوي برخی افراد و شخصیت

هاي موجود در اجراي به روایات و احادیث و ضعف

ها را شامل صحیح قوانین مربوط به حفاظت جنگل

  شود.می

 بر اساس مشاهدات این پژوهش، مردم

هاي قطع روستایی بر این باورند که علل و انگیزه

این درختان متفاوت است. از دیدگاه مردم محلی، 

درصد علل قطع درختان مقدس، به عوامل  4/39

 4/5 و ضعف در اجراي صحیح قوانین قانونی مثل

عدم برخورد قاطع با متخلفان قطع  بهدرصد 

بوط مر از قوانین مربوطه افراد اطالعی بیو  درختان

درصد نیز این اقدام را  57/33). 3شود (جدول می

 75/8خواهی افراد و  طلبی و منفعت ناشی از جاه

علت ذهنیت غلـط تلقی از  را بهدرصــد آن 

  ).3دانند (شکل پرستی میخـرافـه

  

  مردم محلیهاي قطع درختان مقدس از نگاه کارشناسان و انگیزه - 3جدول 

 علل قطع
  از دیدگاه مردم محلی  از دیدگاه کارشناسان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0  0  42/61  43 آگاهی پایین بودن سطح دانش و

  75/8  12  28/34  24 پرستی تلقی خرافه

  4/5  8  20  14 اطالعی از قوانین مربوطه بی

  57/33  46  7/35  25 خواهیسودجویی و منفعت

  4/39  54  30  21 ضعف در اجراي صحیح قوانین  

  46/1  2  8/12  9 زدایی در راستاي تهاجم فرهنگی فرهنگ

  4/5  8  40  28 عدم برخورد قاطع با متخلفان قطع درختان

  0  0  3/4  3 سایر عوامل

  94/10  15  8/2  2  اظهار نشده
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  کارشناسان و مردم محلیهاي قطع درختان مقدس از نگاه اي انگیزهنمودار مقایسه - 3شکل 

  

درختان از منظر مردم به نحوه ابراز احترام 

درصد آنان به  81ایست که بیش از ، به گونهمحلی

 کنندنذر می درصد 12/71، بندنددخیل میدرخت 

کرده و پاي درخت شمع روشن درصد در  47/73و 

درصد آنها  16/8). البته، 4(جدول  خواننددعا می

رو بیش از دهند. از اینهیچ  اقدام خاصی انجام نمی

درصد افراد به طریقی که گفته شد در نزد این  75

واسطه این کنند و بهدرختان، ابراز احترام می

اي را در پیشگاه هاي الهی، هر یک خواسته نشانه

  کنند.خداوند مطرح می

  محلی مردم منظر از درختان به احترام نحوه - 4 جدول

  درصد  تعداد نحوه احترام

  63/81  80 کنندو نذر می بندنددخیل می

  12/71  70 کنندپاي درخت شمع روشن می

  47/73  72 خواننددعا می

  16/8  8 کدامهیچ

درصد مردم محلی، داللت بر  35/67اظهارات 

این دارد که درختان کهنسال مستقر در روستاي 

قابل احترام هستند و اغلب مورد بازدید آنان، 

 96/97باشند. همچنین روستاییان اطراف نیز می

دلیل تبعات ناگوار مسئله، اند بهدرصد آنها گفته

برداري دیگري از این درختان همچون  هیچ بهره

شود و یکی از دالیل قطع سرشاخه و ... نشده و نمی

م حفظ این درختان همین امر بوده است. از مرد

پرسیده شد، اگر از بذر و یا نهال این درختان تکثیر 

و در مکان دیگري کشت شود باز قابل احترام و 

مقدس خواهند بود یا خیر؟ که در پاسخ به این 

درصد آنها پاسخ منفی دادند و  59/79سوال 

 13/6درصد آنان اظهار نظري نکردند و تنها 3/14

ین درصد به این پرسش پاسخ مثبت دادند. همچن

کنند چنانچه این  درصد از مردم اظهار می 4/71
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هر دلیلی قطع شوند یا بر اثر عوامل  درختان به 

انسانی، حوادث طبیعی نظیر تغییرات اقلیمی و 

سیل، قطع یا از بین بروند، باز قابل احترام و محل 

توسل و تمسک آنان خواهند بود یا خیر؟ در پاسخ 

درصد  4/18 درصد به این پرسش، پاسخ مثبت، 75

دادند  درصد نیز پاسخ منفی 2/10بدون نظر و 

  ). 4(شکل 

  
   دستوربه رضوانشهر در شدهقطع درخت- 4 شکل

  )1387( گیالن خیریه امور و اوقاف کلاداره وقت رئیس

  

در ارتباط با سنجش باور مردمی به احتمال 

بروز حوادث و رویدادهاي ناگوار بعد از قطع و 

افراد و منطقه سوالی طرح  تبعات خاص آن براي

درصد مردم با قاطعیت و یقین  04/2شد که تنها 

کامل اظهار کردند پس از قطع حادثه ناگواري رخ 

درصد با  6/30خواهد داد. اما از سویی دیگر 

دهد. اي رخ نمیقاطعیت اعالم کردند هیچ واقعه

درصد با تردید گفتند  5/24جالب توجه آن که 

درصد  6/42دهد. اما  شاید حوادث خاصی رخ

جرأت اظهار نظر در این مورد را نیافتند و پاسخی 

  بیان نکردند. 

 نشان متغیرها بین روابط همبستگی بررسی

 رابط دخیل، بستن متغیر و سن متغیر بین داد

 متغیر بین ).5دار دیده شد (جدول  و معنی مثبت

 برآورندگی حاجت ویژگی متغیر با تحصیالت سطح

 نماد متغیر با سواد متغیر منفی، بین رابطه درخت

دیده  مثبت همبستگی درخت، بودن الهی عظمت

 زنان داد که نشان موصوف روابط همچنین. شد

 حاجت توان و شفابخشی ویژگی به مردان از بیش

  .)5دارند (شکل  اعتقاد درختان برآورندگی

 
 از یکی در مقدس دخیل بستن به درخت - 5 شکل

سرا صومعه روستاهاي
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  ا میزان همبستگی تعدادي از متغیره - 5جدول 

 دخیل بستن متغیرها
مقدس بودن 

  درخت
  شفابخش نشانه قبور

  عامل 

  دفع بال

  برآورنده 

  حاجات

  نماد 

  عظمت الهی

وقوع حوادث 

  پس از قطع

  135/0  -316/0 *  046/0  -268/0  099/0  113/0  00/0  -510/0*  سن

  -013/0  299/0* -295/0*  040/0  -194/0  032/0  146/0  150/0  مدرك

  -035/0  -060/0  -003/0  -014/0  127/0  -112/0  050/0  -031/0  سابقه سکونت

  018/0  -272/0  347/0*  039/0  410/0**  -303/0  -087/0  046/0  جنس

  -269/0  261/0  -109/0  -012/0  -027/0  206/0  145/0  089/0  شغل

  -052/0  127/0  196/0  424/0**  222/0  -222/0  -054/0  177/0  تاهل

  080/0  353/0 *  152/0  055/0  -097/0  -074/0  084/0  120/0  بعدخانوار

  درصد 95همبستگی در سطح  داريمعنی *        درصد 99داري همبستگی در سطح معنی **       

  

  گیريبندي و نتیجهجمع

بسیاري از پژوهشگران و متخصصان بر این 

-باورند که درختان کهنسال مقدس در کنار ارزش

 نقش جوامع محلی، نزد فرهنگی و مذهبیهاي 

زیستی و منابع ژنتیکی،  تنوع حفاظ در مهمی

توسعه گردشگري و اقتصاد محلی دارند. این 

مختلف از جایگاه خاصی  ادیاندر درختان 

طوري که در بین مذاهب و اقوام ند. بهبرخوردار

ها و درختان مقدس حفاظت مختلف وجود جنگل

نوعی با اعتقادات مردم، معابد و خدایان شده به

ارتباط دارند. اگرچه امروزه این موضوعات نزد نسل 

جوان رو به فراموشی نهاده است. سوابق تاریخی و 

شناسی منطقه گیالن، بیانگر باورهاي مختلفی  مردم

پیرامون درختان در میان عامه مردم بوده است. 

دخیل  تصورها به باورداشت این هنوز آثاري از 

ویژه جوامع شمال ایران به در درختان به بستن

بر پایه نتایج حاصل از این  . است مانده گیالن باقی

پژوهش، تکریم و تقدیس درختان کهنسال در 

اي اماکن مقدس روستایی گیالن داراي پیشینه

دلیل استقـرار درازمـدت اسـت کـه اغـلب بـه

و ... در  هازادههاي مختلف، مثل امامزیارتگاه

باشد. این بررسی نشان  مجاورت این درختان می

داد هنگامی که یک درخت در کنار مقبره یک 

شود، هدف شخصیت مذهبی سر برافراشته می

جوامع محلی، تقدیس آن جایگاه مقدس است و 

 75درخت در اهمیت بعدي قرار دارد. بیش از 

درصد کارشناسان، عامل  45درصد مردم محلی و 

فظ و  قداست این درختان را به واسطه بقاء و ح

اند. استقرار آنها در اماکن مقدس و متبرکه یاد کرده

دلیل ویژگی درصد مردم محلی به 25حتی 
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زخم بودن برخی از شفابخشی بیماران و دافع چشم

شمردند. بر پایه آنچه که  درختان، آنها را مقدس می

دست در سطح مناطق منتخب در استان گیالن به

د، در بسیاري از موارد، درختان مقدس با قبور آم

نحوي که مردم از اند، بهقدیسین مرتبط بوده

هاي مقدس آرمیده در پاي این درختان، شخصیت

ها همواره طلب نعمت الهی، شفا و درمان بیماري

نمودند. همچنین در این یررسی مشخص شد  می

حفاظت و راز ماندگاري درختان کهنسال و مقدس 

عنوان طقه به دلیل اهمیت این درختان بهدر من

تاریخ منابع و ذخایر ژنتیکی و همچنین نشانگر 

 هاي ارزشو میراث طبیعی و ملی، زنده طبیعت 

و باورهاي خاص مردم محلی  شناسیگیاه ،علمی

هایی از استان، رو در بخشآنها بوده است. از این

هاي مقدسی وجود دارند که عامل بقا و حفظ مکان

واسطه مدیریت هایی بهاند، جنگل وع زیستی شدهتن

غیر رسمی مردم و جوامع محلی حفظ شده است. 

هاي مذهبی توان گفت در بین قومیترو میاز این

مختلف استان، حفظ درختان کهنسال و مقدس، به 

  نوعی با اعتقادات مردمی در ارتباط بوده است. 

توان گفت که احترام  بندي نهایی میدرجمع

به درختان کهنسال هنوز در منطقه زنده است و 

ادامه دارد. این تداوم در مناطق غرب گیالن بیشتر 

بینی  رخنمون دارد. براساس نتایج این مطالعه، پیش

ویژه در دلیل ضعیف شدن باورها بهشود به می

 اعتقادي جوامع محلی تر در سیستمهاي جوانگروه

منطقه، حفظ درختان مقدس در َآینده دستخوش 

به  توجه تغییر و تضعیف خواهد شد. از طرفی، با

تغییر  مانند  سوم هزاره محیطی هايابرچالش بروز

 درختان این از حفاظت ها، اکوسیستم زوال و اقلیم

 احساس شدتبـه آینده ژنتیکی منابـع عنوانبـه

  . شود می

  توصیه ترویجی

 نسال و مقدس مستقر در ثبت درختان که

هاي جنگلی هیرکانی در فهرست آثار و رویشگاه

 میراث طبیعی و فرهنگی کشور

 در از اقلیمی با توجه به تأثیرات آشکار تغییرات 

 طوربه و طبیعی منابع روزافزون رفتن دست

 دل در کهنسال مقدس درختان خاص

شود  منطقه هیرکانی، توصیه می هاي جنگل

از  بیشتري هايمراقبت حفاظتی هاي سازمان

  عمل آورنداین درختان به

 و دانش بخشی به سطح  سازي و ارتقاء ظرفیت 

آگاهی مردم و جوامع محلی از طریق آموزش و 

 فرآیندهاي توانمندسازي و مشارکت

 حسابگاه نباید بهباورهاي مردم محلی هیچ 
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طور که پرستی آنان تلقی شود، همان خرافه

عنوان نشان و نمادي از رختان بهگفته شد این د

 قدرت الهی مورد توجه بوده است.

   قطع این درختان همچون درختان جنگلی

مشمول قوانین حفاظتی بوده و باید در این 

 رسانی شود. زمینه اطالع

 هاي الزم بـراي توسعـه  تقویت زیرســاخت

 گردشگري در حوزه درختان مقدس
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