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1. Introduction  

There are various theories about what is holy and is unholy, and 

their causative agents. Generally, due to these theories, it can be said 

that communication with supernatural forces, differentiation, 

perfectionism, and being free from any contamination, are the most 

important holy attributes leading to a sense of fear and attraction in 

believers.  

These attributes in the Islamic culture go back to the nature of God, 

and accordingly, the creatures are sanctified to the extent that they 

possess this divinity. Based on these definitions, one of the holy 

manifestations can be the tree. The nature of the tree as a masterpiece 

of creation has always been admired and respected by various 

peoples, as much as it has been praised as a totem. Accordingly, this 

article attempts to examine the concept of holy issue, methods and 
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holiness factors of the tree in the popular culture of the people in the 

field of civilization of Halil Rood. 

  

2. Methodology  

According to the field of study of this paper - which is popular 

culture – the method of collecting data is the field method. In this 

way, the authors have gathered information on this subject by 

attending among people and visiting holy places and phenomena. The 

research method is also descriptive and analytical method. It means 

that firstly by describing the holy phenomena, the characteristics of 

the holy trees are shown.  

Then we analyze the reason and condition of the holy issue 

according to a semiotic approach. "Semiotics is the study of 

everything that points to something else. Semiotics is associated with 

the production of meaning and representation- as the Meta-analysis- 

seeking to show how meaning is constructed through the interaction 

of signs with one another. Meaning is influenced by systems and 

codes, so it is necessary to reach the methods of meaning, to obtain 

the codes or systems that govern the phenomena or texts.  

Accordingly, the goal of semiotics is to classify and regularize the 

structure of texts in order to achieve systems that consciously or 

unconsciously create meaning in the texts. Myth, too, has a very high 

capacity for semiotic analysis because it wants to provide a symbolic 

response to ontological and metaphysical ambiguities. Myths consist 

of signs that symbolically represent the ideal human world. Although 

different myths differ in details, but derived from human mind, it can 

admit that they are similar in structure and pattern. The holy issue- as 

already mentioned - is the basis of religion and mythology, which has 

manifested itself in various forms and traditions in the mental 

structure of man and mythology. Accordingly, the semiotics of myth 

is an attempt to achieve the unifying structure of the human mind and 
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the integration of its mental products. From a semiotic point of view, 

any phenomenon that enters into the mythical structure, based on the 

contradictory structure of the human mind, enters into one of the holy 

antithetical categories, and accordingly constitutes a part of the myth 

as a whole. The holy and the unholy are also understood in this way 

through the contrast.  

 

3. Discussion   

Sanctification (holiness) is a kind of cultural process that connects 

man with the meaningless nature in a supernatural sense. So every 

sacred thing is as a material symbol that is accompanied by an 

immaterial (spiritualistic) sign. This transforms sanctification into a 

process of sign that is achieved through the co-existence and 

succession of signs. The Sanctification of the tree also has a symbolic 

mechanism. It means that the tree, through its succession and 

communion with the sacred phenomenon, transcends its material 

status and becomes an immaterial (spiritualistic) phenomenon.    

Old age and greenness are the factors that can distinguish one tree 

from the other, and this distinction gives the tree a new and 

unmistakable image and brings it into the sacred structure. This 

distinction results in the "perfection" of the tree. One of the trees with 

this feature is the cypress tree. Being old and green as a distinctive 

and natural characteristic of the cypress and its association with saints 

such as Prophet Zoroaster is one of the main factors of sanctification 

of the cypress in Iranian culture.  

Trees and other plants, not through themselves, but for the sake of 

what they discover, become manifestations of power and take on a 

sacred aspect as a religious matter. One of these discoveries is the 

medicinal and medical properties of some trees. Linked to the 

phenomenon of human life, death, and immortality, this gives the tree 

a symbolic aspect.  Symbolism of the tree with the sacred and the 
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cosmic issue has appeared in the myths in the form of the body of 

God in the form of a tree, depicting the plant gods. The medicinal 

property of the tree is the characteristic that separates and transfers 

the tree from the natural status to the sacred or holy status.  

Any phenomenon can be sanctified by being replaced by the divine, 

such as the old age and the medicinal properties mentioned before 

because it indirectly replaces the immortality of God. Sometimes the 

sanctification (holiness) of the phenomenon is made not by the 

substitution property, but by the proximity and co-existence of the 

sign with the sacred or holy issue. Lotus, for example, is sanctified 

because of its proximity to burial places or Imamzadeh or 

Ghadamgah for "something else" on it. In other words, by its presence 

in the proximity of the sacred or holy place and by the natural 

property of its tree (resurrection) it repeats and renews something 

superhuman (female fertility) and becomes a symbol and allegory as a 

matter of divinity.  

In the structure of religions, this sanctification (holiness) usually 

manifests itself in the form of specific individuals (prophets, imams, 

devotees, etc.). Any phenomenon that somehow falls into the 

companionship of these people can have the attributes of the sacred or 

holy issue. The attribution of the palm tree to Ali (AS) is one of the 

reasons for the holiness of this tree.  

In the field of Halil Rood, any tree that is in any way related to the 

world of the dead and the world of jinn, and in general to the 

mysterious forces, is taboo and sacred. This means that it 

simultaneously evokes a sense of admiration and fear. The source of 

this fear is the belief in the supernatural and evil force that exists in 

the tree.   
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4. Conclusion  

The main reason of the holiness or sanctification of the tee comes 

from the natural and intrinsic properties of the tree itself, such as the 

constant growth, renewal, and greenness of the tree that has led to an 

animistic and vibrant thinking about it and has found a supernatural 

power. In some cases, the communion and succession of the holy tree 

has made it sacred. From a semiotic point of view, it can be said that 

the meaning of the holiness of the tree is formed by differentiation 

and difference. That is, the distinction that creates a supernatural 

belief about the tree and turns it into a sacred concept. The results of 

this study show that this distinction and holiness in the tree is mostly 

made through the process of companionship and in some cases by 

substitution with the sacred issue. Until the tree enters into the sacred 

structure of myth through the human mind, it is a sign as other signs 

without any particular meaning, but becomes a holy and meaningful 

element upon entering the sacred structure. This structural character is 

not just limited to the tree and can encompass other broader contexts 

such as place, time, objects, rituals, and so on. In the cultural domain 

of Halil Rood, this sacred inclusive structure is present.  
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                                                                                 چکيده   

طبیعری،  مقدّا، مفهومی است که بر پایۀ آن، یک پدیده به واسطۀ ارتباط با نیروهای مرافو  
رود، درخرت بنرا بره    شرود. در حروزۀ تمردنی هلیرل    مری  متمایز و در نتیجه دارای قوانین ویژه

شده تا از طریق مطالعات میردانی و  ن، تقدّسی خاص دارد. در این مقاله تال دالیل گوناگو
شناختی، به این پرسش اساسی پاسرخ داده شرود   با روشی توصیفی و تحلیلی و رویکرد نشانه

های دیگر، با چره فراینردی شرکل    ها چیست و شیوۀ انتقال آن به نشانهکه دالیل تقدّا نشانه
هرای تجلری قداسرت از طریرق     دهرد کره مهمتررین شریوه    مری نشانهای تحقیق گیرد؟یافتهمی
دادن نشینی درخت با امر قدسی صورت گرفته است. کهنسالی و قدمت درخرت، ارتبراط  هم

درخت با فرد مقدّا، درخت به عنوان جایگاه اجنّه و نیروهای غیبری، همنشرینی درخرت برا     
تقردیس درخرت در حروزه    های طبیعری و دارویری، از مهمتررین عوامرل     مردگان و خاصیت

 شوند.رود محسوب میهلیل
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 مقدّمه. 1
 بيان مسئله .1 -1
شود و چه چیزی نامقردّا و عوامرل بره وجرود     باره که چه چیزی مقدّا نامیده میدراین 

تروان  کل برر اسراا ایرن نظریرات مری      آوردنده آن، نظریات گوناگونی ارائه شده است. در
گفت ارتبراط برا نیروهرای مرافو  طبیعری، تمرایز، کمرال و پراکی و مبررّا برودن از هرگونره            

های امر مقدّا است که منجر به نوعی احساا ترا و جهبه در ترین ویژگیآلودگی، مهم
گردد و بر یها در فرهنگ اسالمی به ذات خداوند بر مشود. این ویژگیباورمندان به آن می

برودن در خرود دارنرد، مجرالی     ای کره از ایرن خردایی   همین اساا، مخلوقات به میزان بهره
ذات توانرد درخرت باشرد.    گردند. با این تعراریف، یکری از مظراهر تقردّا، مری     قداست می

 جرا درخت به مثابه شاهکار خلقت همواره مورد تحسین و احترام اقوام مختلف بروده، ترا آن  
شده تا ضرمن پررداختن   ه است. بر این اساا در این مقاله تال وتم ستایش شددر مقام تکه 

به مفهوم مقدّا، شیوه ها و عوامل تقدّا درخت در فرهنرگ عامره مردمران حروزه تمردنی      
های بزرگ و مهم جنوب اسرتان کرمران اسرت    رود از رودخانههلیل رود  بررسی شود. هلیل

کیلرومتر   911گیرد و با پیمودن مسیری بیش از یکه از ارتفاعات شهرستان بافت سرچشمه م
گرنج( بره تراالب    های جنوبی)جیرفت، عنبرآبراد، کهنروج، رودبرار، قلعره    و عبور از شهرستان

تررین و  شناسی نشان داده کره یکری از مهرم   های اخیر باستانشود. یافتهجازموریان منتهی می
گرفتره  هرای ایرن رود شرکل   کنراره های قبل از مریالد در های شر  در هزارهترین تمدنکهن

ای (. این حوزۀ تمدنی، دارای اشتراکات فرهنگی ویرژه 8-1: 1781است)ن.ك، مجیدزاده، 
در باورها و اعتقادات است که برخی از آنها ریشه در ناخودآگاه جمعری مرردم ایرن منراطق     

اص تروان تمرایزی خر   دارد. این اشتراکات به حدی فراوان است که به لحرا  فرهنگری نمری   
توان ها را میرود متصور شد. به همین دلیل همه این شهرستانهای کرانه هلیلمیان شهرستان

-رود دانسرت. وجرود ایرن جغرافیرای طبیعری در حروزۀ هلیرل       حوزه فرهنگی و تمدنی هلیرل 

فرهنگری ایرن   رود)آب فراوان و درختان و محصروالت گونراگون( و شراید ارتباطرات میران     
ر باعث شده تا درخت هم به عنوان یرک پدیردۀ طبیعری و هرم بره      های دیگحوزه با فرهنگ

 گیرد و حالتی مقدّا و رازگون به خود گیرد. عنوان یک پدیدۀ فرهنگی مورد توجه قرار
 پژوهشپيشينة  .3-1

علیرضرا طراهری در مقالرۀ    مطالعات متنوّعی صورت گرفته اسرت.  درخت مقدّا،  ۀدربار
بره بررسری نقطرۀ مشرترك     « گیرری نقرش وا   لدرخت مقدّا درخت سخنگو و روند شک»

درخت و انسان پرداخته و انعکاا این باورها را در ادبیرات داسرتانی جسرتجو کررده اسرت.      
هرای تقردّا درخرت بره واسرطۀ      بررسری ریشره   بره « درخت مقدّا»ژاك بروکس در مقالۀ 

تجلیرات قدسری   »دی در مقاله ها پرداخته است. حمیرا زمرّارتباط با خدایان و ارواح و انسان



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  77 

هرای گونراگون تقردّا درخرت را برا نگراهی       جلروه « شرناختی درخت از دیدگاهی اسرطوره 
درخت زنردگی و ارز   » ۀتطبیقی بررسی کرده است. مهدخت پورخالقی چترودی در مقال

شناسری و  شناسری، اسرطوره  کرده ترا برا نگراهی نمراد    تال « نمادین و فرهنگی آن در باورها
هفته در درختران را دریابرد و آنهرا را تحلیرل و تفسریر کنرد. ابرراهیم        شناسی رازهای نزیبایی

، بره نقرش اهرورایی درختران از جملره       «سرآغاز گیاهان در اساطیر ایرانری »واشقانی در مقاله 
هرای فراوانری از   نقش آنها در گستر  جهان نیکی و مقابله با اهریمن پرداخته اسرت. نمونره  

ون در مورد درخت صورت گرفته است، امرا ترا کنرون    ها با رویکردهای گوناگاین پژوهش
 رود پژوهشی صورت نگرفته است. پیرامون تقدّا درختان حوزه هلیل

 .  هدف و ترورت پژوهش 3-2
ترین هدف این پژوهش، توصیف و تبیین قاعده و ساختار مفهوم تقردّا در فرهنرگ   مهم

ین دخل و تصرف همراه هسرتند  عامه است؛ چراکه در فرهنگ عامه، مفاهیم بنیادین با کمتر
توان ساختار ذهنی انسان اندیشمند و معناساز را درك کررد. کراو  در   و با تکیه بر آنها می

های تجلی تقردّا،  ها و شیوهساختار ذهنی انسان و چگونگی تقدّا و تمایز برخی از پدیده
چگرونگی   تحلیل ت ثیرات تقّدا برر باورهرای عامیانره و نقرش آن در شریوۀ زیسرت مرردم،       

هرای دیگرر همگری از    گیری ساختار تقدّا در ذهرن انسران و گسرتر  آن بره پدیرده     شکل
تررین ضررورت ایرن    کننرد. ویرژه  هایی هستند کره اهرداف ایرن پرژوهش را ت ییرد مری      گزاره

های گونراگون از  های انتقال تقدّا به پدیدهنبود و کمبود اطالعات در زمینۀ شیوه پژوهش،
هایی که در حوزۀ درخت مقدّا انجرام  که  در پژوهشاست؛ درحالی شناختیدیدگاه نشانه

تاریخی توجه شده اسرت. از طرفری وجرود     -شده، بیشتر بر نمادکاوی و بنیان های اساطیری
تررین  به عنوان یکری از کهرن   -رودآمده از حوزه هلیلدستنقو  مکرر درختان در آثار به

رخرت در ایرن حروزه اسرت کره واکراوی و       حاکی از اهمیّرت د  -های تمدن بشریخاستگاه
تواند سهم بسزای درخت را در فرهنگ پیشراتاریخی ایرانری   های مختلف آن میتحلیل جنبه

گیرری ایرن نقرو     تواند یکی از مهمترین عوامرل شرکل  نمایان کند. تقدّا این درختان می
 یان است.هایی از این باورها در میان مردمان بومی به خوبی نماباشد که هنوز نمونه

 روش پژوهش .4-3
گرردآوری   ۀشریو  -کره  فرهنرگ عامره اسرت     -مطالعراتی مقالره حاضرر    ۀبا توجه به حروز 

اطالعات میدانی است. بدین صورت که نگارندگان با حضرور در میران مرردم و مراجعره بره      
اند. رو  تحقیرق  های مقدّا، به گردآوری اطالعاتی در این زمینه پرداختهها و پدیدهمکان
هرای  هرای مقردّا، ویژگری   توصیفی و تحلیلی است. یعنری در ابتردا برا توصریف پدیرده      نیز

درختان مقّدا نشران داده شرده اسرت. سرپس بره تحلیرل چرایری و چگرونگی امرر مقرّدا           
 پرداخته شده است.
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هرا پاسرخ داده شرود    شود تا به این پرسشبر اساا این مقدمات در این پژوهش تال  می
رود کدامند؟ در صورت براور بره تقردّا درخرت،     ر حوزه هلیلکه شواهد تقدّا درخت د

رود کدامند؟ چره عرواملی باعرث تقردّا ایرن درختران       مهمترین درختان مقدّا حوزه هلیل
یابرد؟  های دیگر چگونه تسرری مری  شده است؟ با مقدّا شدن درخت، تقدّا آن به پدیده

تقردیس و شرگردهای انتقرال     ها، خواننده در ضمن این مقاله برا عوامرل  بر اساا این پرسش
 شناختی روبرو خواهد شد.تقدّا از یک پدیده به پدیده دیگر بر اساا رویکردی نشانه

 
 بحث و بررسی .2
 تعريف امر مقدّ .2-3  

از جملرره  (Eliade)و میرچررا الیرراده  (Otto)رودولررف اتّررو (Durkheim)امیررل دورکرریم،  
اند. دیگر پژوهشرگران نیرز   طی ارائه دادهمحققانی هستند که دربارۀ امر مقدّا نظریات مبسو

اند. دورکیم، جامعه شناا فرانسروی،  ثیر آرای این سه تن، به مفهوم مقدّا پرداخته تحت ت
آنهرایی هسرتند    داند و  معتقد است که الهوتی) مقدّا(امر مقدّا را اساا و بنیان دین می

از لحرا  حیثیرت و قردرت    که محرّماتی در حمایت از آنهرا و جداکردنشران وجرود دارد و    
(. رودلف اترو  99-91: 1747شود )ن.ك:دورکیم،نسبت به چیزهای ناسوتی برتر شمرده می

 دینی تمایز گهاشته و معتقد است:های دینی و غیردر کتاب امر قدسی، میان احساا
ند: واسطه با امر قدسی)خدا( است، معموالی دو ویژگی دارهای دینی که ناشی از معرفت بیاحساا 
ترین مشابه برای احساا احساا وحشت دینی و یک احساا جهبه و شیفتگی دینی. نزدیک یک

احساا یک نفر وقتی  -عادی و مرموز احساا یک امر غیر وحشت و هراا دینی عبارت است از
شود، ترا و لرز هنگام شنیدن داستان جن و روح، و وحشت موی پشت گردنش )از ترا( راست می

شدن برای یک ی که در آن روح وجود دارد. احساا جهبه و ربایش و ارز  قائلناشی از مکان
انگیزاند، هم میل به رهیافت و برخورد با آن واقعیت را موجود عینی که احساا مورد بحث را بر می

آورد و هم احساا این را که شخد وقتی در ارتباط با آن واقعیت جاذب و رباینده لحا  پدید می
اُتّو،  (.. پس رازآلودگی و هیبتناکی دو جنبه مهم از تجربه امر قدسی استارزشی ندارد شود، هیچمی

 (.16-17: 1733به نقل از همتی، 
ترین مفهوم برای تبیین تاریخ دین، مقولۀ مقدّا اسرت. از نظرر وی،   از نظر الیاده، اساسی 

سربت بره نامقردّا    دو وجه از هستی در جهان وجود دارد: مقدّا و نامقدّا. وجه مقردّا ن 
کند تا خود رو انسان دیندار تال  میدارای نظم، هدف ، کمال، غنا و قدمت است از همین

هرای  را به این وجه نزدیک کند. وی برر ایرن اسراا و برا توجره بره تطبیرق اسراطیر فرهنرگ         
های امر مقدّا را شرامل: مانایی)جراودانگی(، غریرب و ناآشرنا     ترین ویژگیگوناگون، مهم

نیرومنررد و اثررربخش، شررگرف و اعجررازآمیز، زایررا، مایررۀ برریم و هررراا، رازگررون و   بررودن،



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  79 

(. الیاده با تعمریم تقردّا از تجربرۀ دینری بره      91-17: 1784داند. )ن.ك: الیاده، سهمگین می
درخت مقدّا یا سنگ » کند. از نظر ویرا مطرح می» انتقال تقدّا«ها، نظریۀ تمامی پدیده

اند. تقدّا مسرری اسرت؛ بره ایرن     درخت مورد پرستش واقع نشدهمقدّا به عنوان سنگ یا 
تواند بره سربب مجراورت و نزدیکری برا شریء دیگرر آن را نیرز         معنا که یک شی مقدّا می

 ء( پس هر تجلی یا انتقال تقردّا برر فررض گرزینش و جردایی شری      17همان: «)مقدّا کند
سبب شی مجالی قداسرت،  مجالی قداست از تمامی محیح پیرامونش مبتنی است؛ به همین 

 (.79-77: 1784گردد ) الیاده، کم از لحا  خود  ممتاز و تافته جدابافته میدست
 
 شناسیشناسی و اسطورهنشانه 2-2
شناسری،  شناسی، مطالعه هر چیزی است که بر چیز دیگری اشاره دارد. از منظر نشانهنشانه»
)چنردلر،  « ، اطروار و اشریا ظراهر شروند    توانند به شکل کلمات، تصاویر، اصروات ها مینشانه«

یعنری در مقرام    ؛شناسی با تولید معنا و بازنمایی در ارتباط اسرت حقیقت نشانهدر (.19: 1786
هرا برا   کند تا نشان دهد چگونه معنی از طریق تقابرل و ارتبراط نشرانه   یک فرارو  تال  می

یرد، پس الزمۀ رسریدن  گشود. معنی تحت ت ثیر نظام و رمزگان شکل مییکدیگر ساخته می
ها یا مترون اسرت.   های  حاکم بر پدیدهها یا نظامسازی، دستیابی به رمزگانهای معنیبه شیوه

مندکردن  ساختار متون است تا بتوانرد  بندی و قاعدهشناسی طبقهبر همین اساا، هدف نشانه
معنی در متون  هایی دست پیدا کند که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه باعث خلقبه نظام
شناسرانه و  خواهرد بره صرورت نمرادین بره  ابهامرات هسرتی       شوند . اسطوره نیز چرون مری  می

 شناسی دارد.طبیعی، پاسخی روایی بگوید، ظرفیتی بسیار باال برای تحلیل نشانهماوراء
هرایی  هسرتند کره بره نحروی نمرادین بیرانگر دنیرای آرمرانی          ها متشرکل از نشرانه  اسطوره 

اگرچه اساطیر گوناگون در جزییات با همدیگر متفاوتند امّا از آنجا که برگرفته  انسانهاست.
توان اذعان کرد که در ساختار و الگو به هم شبیه هسرتند. امرر مقردّا    اند میاز ذهنیت انسان

شرود کره بره اشرکال و     بنیان دین و اساطیر محسوب می -که پیش از این نیز اشاره شدچنان-
ساختار ذهنی انسان و اساطیر نمرود پیردا کررده اسرت. برر همرین اسراا        روایات مختلف در 

شناسی اسطوره تالشی اسرت بررای رسریدن بره سراختار وحردت بخرش ذهرن انسران و          نشانه
ای کرره وارد سرراختار شناسرری،  هررر پدیرردهیکپررارچگی تولیرردات ذهنرری وی. از منظررر نشررانه

های متضراد مقردا یرا    د یکی از دستهای شود بر پایه ساختار تقابلی ذهن انسان، واراسطوره
شود و بر همین اساا به عنوانی جزئی از کلیرت اسرطوره دارای معنری و ارز     نامقدا می

 یابند.شود. مقدّا و نامقدّا نیز در این شیوه، از طریق تقابل معنی میمی
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 . عوامل تقدّ 2-1
گونره نیسرت کره ابتردا     ای ذهنی و قراردادی است؛ یعنی اینمقدّا، از یک منظر برساخته

عینیت و حقیقت مقدّا در طبیعت موجود باشد و سرپس کشرف گرردد؛ بلکره امرر مقردّا       
رو در پراکنردگی امرر مقردّا و    ایرن ساخته و پرداخته ذهنیت انسان و به ویژه زبان اسرت. از 

شرود.  تجلی آن از یک پدیده به پدیدۀ دیگر نیز نوعی نسبیت و قراردادی بودن مشاهده مری 
معنرا را بره معنرایی    شدن نوعی فرایند فرهنگی است که انسان، طبیعت بری قیقت، مقدّاحدر

ای شده، نوعی نشانۀ ناسروتی اسرت کره برا نشرانه     دهد. پس هر امر مقدّافراطبیعی پیوند می
ای تبردیل  نشین شده اسرت. ایرن امرر، تقردیس را بره فراینردی نشرانه       و الهوتی هم فراطبیعی

شود. تقدّا درخرت  ها با یکدیگر حاصل مینشینی و جانشینی نشانهکند که از طریق هممی
نشینی برا پدیردۀ مقردّا،    ای دارد، یعنی درخت به واسطۀ جانشینی و همنیز سازوکاری نشانه

شرود. یراحقی   رود و تبردیل بره امرری الهروتی مری     از ساحت ناسوتی و مادی خود فراتر می
 اعتقاد دارد:

خت نه تنها از از آن جهت به زندگی انسان وابسته اسرت کره   در»در تفکر ایرانی اسالمی  
بلکره وقتری بره زمرین هرم       ،آدم در بهشت از درخت معرفت تناول کرد و به زندگی بینا شرد 

هبوط کرد به ویژه در مناطق خشرک و کرویری آن را مایره حیرات و زنردگانی یافرت و بره        
ر و دودمان انسانها را با درخت) جهت نیست که تباقداست و اهمیت آن اعتقاد پیدا کرد. بی

: 1786)یراحقی،  « کنند و در معابد هم قداست و حرمت تمام یافتهشجره نسب( مشخد می
791 .) 
ای کره در زبران و ذهنیرت انسران مطررح شرود،       توان گفت هرر پدیرده  با این مقدمات می 

اطبیعری بره خرود    ای اسرتعالیی و  فر قابلیت تجلی تقدّا را دارد. کافی است این نشانه جنبره 
 بگیرد.

 سالی و جانشينی با الوهيّت. کهن2-1-3

توانند یک درخت را از دیگر درختان متمرایز  سالی و سرسبزی عواملی هستند که میکهن
بخشد و آن را وارد ساختار مقردّا  ای نام نوا و نو به درخت میکنند و همین تمایز وجهه

 شود.  درخت می« کمال»کند. این تمایز منجر به می
ترین جوامع از قدیس یا نابغه دارد در کمال، موجب دهشت است و تبیین خوفی را که حتی  متمدّن

همین ارز  قدسی یا جادویی و سحر انگیز کمال باید جست. کمال و تمامی، آنِ جهان ما نیست. 
 (79: 1784، ) الیاده .چیزی سوای این جهان است و از جای دیگر آمده و به عالم ما راه یافته است

یکی از درختانی که چنین ویژگی را دارد، درخرت سررو اسرت. درخرت سررو، بره دلیرل        
ظاهرای سرو مظهرر  » ا ، در بینش اساطیری نماد جاودانگی است و به تعبیریسبزی همیشگی

برودن و سرسربزی در مقرام    (.کهنسرال 114: 1741پیررایش،  « ) ایزد مهر بره شرمار مری آمرده    
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نشرینی آن برا قدّیسری چرون زرتشرت      ده و طبیعی سرو و از طرفی هرم های متمایزکننویژگی
پیغمبر از عوامل اصلی تقدّا سرو در فرهنگ ایرانیان است که نمود برارز و مشرهود آن در   

 -sarv-eشود. سروی کهنسال و سرسبز در روستای سرروتُمین) رود مشاهده میحوزۀ هلیل

tomin) ی وجود دارد که حرمرت و قداسرتی خاصری    از توابع جیرفت واقع در جبالبارز شمال
تابنرد. مرردم   احترامی به آن را بر نمری گونه بییافته است، به همین دلیل مردم این روستا هیچ

را بره عنروان تبررك و برا      -که احتمراالی شرکل مقلروب سررو اسرت     -میوه این درخت )سول(
ن معتقدنرد آنهرا را در   چرو  ،نماینرد احترام فراوان در منزل نگهدای یا همراه با خود حمل می

 کند.  مقابل حوادث محافظت می
انرد )طبقره بنردی و تمرایز(. بره همرین       این درخت را با دیواری از سایر درختان جدا کرده

سازی اسرالمی، زیارتگراه امیرالمرومنین نیرز     که  برای مشروع-دلیل زمان ورود به این مکان 
آورنرد و بعرد از خوانردن دعرا و ذکرر       های خرود را بیررون  باید حتمای کفش -شودنامیده می

ای امید آن را دارنرد کره بعرد از بررآورده شردن حاجرات       حاجات  با بستن نخ یا تکّه پارچه
 بازگردند و آن گره را باز کنند.  

داننرد و کسری کره    احترامی به آن را ممنوع مری شکستن شاخه این درخت و یا هرگونه بی
 ال و یا مصیبتی خواهد شد. چنین عملی را مرتکب شود، دچار شرّ، ب

نکتۀ قابل توجه درباره این اعتقادات، تغییر کارکرد درخت یرا دگردیسری اسرت. درخرت     
سرو بنا به هر دلیلری چره درونری) سرسربزی، کهنسرالی( و چره بیرونری )ارتبراط برا شرخد           
ا مقدّا(، کارکرد طبیعی خود را از دست داده و بنا به تعامالتی که با بافت و ساختار تقردّ 
 ءپیدا کرده، کارکردی غیرطبیعی و ماورایی یافته است. درخت در این ساختار، از یک شری 

ای پویا و معناساز شده اسرت.  منفعل و تحت اختیار و تسلح انسان فراتر رفته و تبدیل به نشانه
بر همین اساا، کارکرد مادّی آن ضعیف شده، و کارکرد الوهیّتی آن برجسته شرده اسرت.   

وارد نوعی تعامل بینرامتنی برا   ، رود و باورهای حوزه هلیلفرهنگ  تعاملی با آیند در فرسرو 
نرد ترا   کشناختی خود را جابه جا مری های وجودعالمتشود و ساختار و باورهای مقدّا می

شرود. برر   جایی که دیگر سرو بودن آن مهم نیست بلکه کارکردهای تقدّا آن برجسته مری 
شناختی دانست که برر پایرۀ آن یرک    یک فرایند انتقالی و نشانه توان تقدّا رااین اساا می

هرای معنرایی و کرارکردی    شرود و ارز  پدیده و نشانه از بافتی بره برافتی دیگرر منتقرل مری     
 کند.جدیدی کسب می

؛ این تغییر کارکرد در سرو تمین، تحت عنوان محافظت و برکت خود را نشان داده اسرت 
یه رفته و جنبه قدسی و رازآلود و تروتمی درخرت برجسرته    یعنی درخت بودگیِ سرو به حاش

شده است. نهرکردن برای درخت جهت برکت محصوالت، قربانی کردن گاو و گوسرفند،  
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های سرو به عنوان محافظ و حرز، در دهان گهاشتن خاك زیرر سررو بررای    همراه بردن دانه
 است.شفا یافتن و... همگی از نتایج تقدّا این درخت در این روستا 

 خاصيت دارويی .2-1-2

های دیگر نه به واسرطۀ خودشران، بلکره بره خراطر چیرزی کره مکشروف         درخت و رستنی
شوند و به عنوان یک موضوع مرههبی جنبره تقردیس بره خرود      کنند، نمودگار قدرت میمی
هاسرت. ایرن   گیرند. یکی از این مکشوفات، خاصیت دارویی و پزشکی برخی از درختمی

ای خورد، به درخت جنبهدیدۀ مرگ و حیات انسان و جاودانگی پیوند میموضوع چون با پ
د دهد. تقارن درخت با امر مقدّا و کیهانی، در اسراطیر بره شرکل تجسّر    نمادین و رمزی می

 خدا در قالب درخت نمودار شده، خدایان نباتی را به تصویر کشیده است.
ک و انتقرال درخرت از   ای است کره باعرث تفکیر   خاصیت دارویی درخت همان مشخصه

شود. در این انتقال، درخرت برودگی تبردیل بره نمراد و      ساحت طبیعی به ساحت فرهنگی می
 شود.  ای از باورها و اعتقادات ماورائی مینشانه

« کَررك » ای بیایرانی و بسریار تلرخ بره نرام      رود، درختچره هلیرل  ۀدر مناطق گرمسریر حروز  
گیری  افسانه ها و باورهایی ختچه  باعث شکل)استبر ( وجود دارد. خواص دارویی این در

را بره آن داده انرد. مُلّرا    « مُلّا کَرك» دربارۀ آن شده است تا جایی که یا جانداربخشی عنوان 
شود که به واسطۀ آگاهی به ادعیه و کترب مرههبی، از وی جهرت    به افراد باسوادی گفته می

 کنند.مداوای بیماریها درخواست دعانویسی می
هرای دیگرر، فررد بیمرار     درد یا بیماریعتقاد نیز وجود دارد که در صورت بروز شکماین ا

های این درخت را بر روی زمین بخواباند و سنگ و کلروخی را روی آن  اگر یکی از شاخه
یابرد. یرا حتری در    بگهارد) نوعی دخیل بستن( بعد از مدت کوتاهی بیمراری وی بهبرود مری   

این درخت جنبه توتمی به خود گرفته و بر این باورنرد اگرر    رود،برخی از مناطق حوزۀ هلیل
یابد. این خاصیتی که درختان دارویی فرد بیمار سه مرتبه این درخت را طواف کند، شفا می

دهند، حاکی از الوهیتی است که یک حالت وجودی متفراوت از وضرعیت   از خود نشان می
بخشد که از دسترا انسان بره  ویی میگهارد و به درخت نیرویی جادبشری را به نمایش می

 تر نیز مطرح کرد. ایتوان تحلیلی اسطورهدور است. برای این قضیه می
شان برای بودن آنها و تواناییریختی در درخت نمایانگر چندجنبه الوهیتی و تقدّساین 
ه پیوندهایی تی، ب. این تلفیق گیاه با خاصیت الوهیّاست داشتن همزمان در سطوح مختلف هستیوجود

انگار این خدایان در  -غیرقابل درك میان خدایان و بعضی جانوران و گیاهان خاص اشاره دارد
ها ناشناخته است، حیاتی سرّی در هیات جانوران و گیاهان شان که برای انسانبخشی از زندگی

 ( 117: 1741)الیاده،  .داشتند
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مرگی ا ویژگی خدایی یعنی همان بیدرختان دارویی چون به نحوی غیرمستقیم انسان را ب
انرد و در  دهند، جنبۀ تقدیس به خود گرفتهیا نامیرایی یا تجدید جوانی و عمر دراز پیوند می

 گیرند. شناختی مههبی قرار میساختار کیهان

 نشينی انتقال تقدّ  به درخت. خاصيت هم2-4
شرود ماننرد کهنسرالی و     توانرد مقردّا  هر پدیده به واسطه جانشین شدن برا امرر الهری مری    

که بره صرورت غیرر مسرتقیم جانشرین نرامیرایی و       به آنها اشاره شد؛ چرا خاصیت دارویی که
شده است. گاه تقّدا پدیده نره بره واسرطۀ خاصریت جانشرینی، بلکره بره         بودن خدایانقدیم

گیررد. جیمرز فریرزر از ایرن     نشینی نشرانه برا امرر قدسری، صرورت مری      واسطۀ مجاورت و هم
 کند.  یاد می« جادوی مسری» نی تحت عنواننشیهم

در ساختار مههب و جادو، چیزهایی که زمانی مجراور و پیوسرته بره هرم     »وی اعتقاد دارد 
ای همدالنره برا هرم    اند، بعدها نیز اگر کامالی از یکدیگر جردا شرده باشرند، چنران رابطره     بوده

«) یگرری خواهرد گهاشرت   خواهند داشت که هر چه بر یکی واقع شود، اثر مشابهی برر آن د 
 (.119: 1783فریزر، 

های مترداول در  این شیوۀ انتقال و تجلی تقدّا از یک نشانه به نشانۀ دیگر، یکی از شیوه 
 رود است.ها در حوزۀ هلیلتقدیس نشانه

 هاها و قدمگاهنشينی با زيارتگاههم. 3 -4 -2

هرا و  کره در اطرراف قردمگاه   نارهرای تنومنردی   کُ ،طبق باور و اعتقادات مردم ایرن منطقره  
درخت کُنرار   .ندقرار دارند، جزو اموال این بقاع متبرکه و از این نظر قابل احترام هازیارتگاه

وجود دارد که اعتقاد بر  کهنسالی در بهشت زهرای شهرستان عنبرآباد در مجاورت امامزاده
و زاینردگی دسرت    ویرژه برارداری  توان بره حاجرات خرود بره    آن است که با توسّل به آن می
هرای آن در  ای دارد و نمونره ای اسرطوره کرردن زنران، ریشره   یافت. قدرت درخت در برارور 

در  (.11-3: 1747شود ) ن.ك: انصاری و زارعری،  ها و باورهای گوناگون دیده میفرهنگ
شناسریک اسرت کره یرا بره خراطر       تمامی باورها، وجود این قدرت نتیجه نروعی انتقرال نشرانه   

نشرینی درخرت   عی درخت) شکل خاص، تمایز میوه و...( است، یا به واسطۀ همخاصیت طبی
 با امری مافو  طبیعی.

چیرز  »هرا بره خراطر    گران یرا قردمگاه   جرواری برا  مردفن امرامزاد    درخت کُنار به واسطۀ هم 
شود. به تعبیرری دیگرر هرم بره     کند، مقدّا میی که در خود دارد و آن را آفتابی می«دیگر

در همجرواری برا امرر مقرّدا و هرم بره واسرطه خاصریت طبیعری درخرت           واسطۀ حضور  
ا ) تجدید حیات( چیزی مافو  بشری) قدرت باروری زن ها( را تکررار  و تجدیرد   بودگی
شود که الوهیّرت را در خرود جرای داده اسرت. تقردّا      کند و تبدیل به رمز  و تمثیلی میمی
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های دیگر دریافتنی ا که برای فرهنگتوان موضعی و محلی دانست، چرها را میاین درخت
 افتند.و قابل دستیابی نیستند و سرانجام هم در همان فرهنگ منسوخ گشته و از رواج می

 درخت و فرد مقدّ . 2 -4 -2

اشاره شد که عامل تقدّا، امری متعالی و برتر از طبیعت است. در ادیران توحیردی، خردا    
سراا میرزان برخرورداری از الوهیرت، مقردّا      هاسرت و هرر آفریرده،  برر ا    منش  همه تقدّا

شود. در این میان برخی از آفریده ها) انسان، طبیعت و...( به دلیل ارتباط خاص، تقدّسری  می
مراتبری اسرت. در سراختار ادیران، ایرن      پس تقدا خرود دارای سلسرله   ،کنندویژه کسب می

شرود. هرر   و...( متجلری مری   تقدّا معموالی در قالب افراد خاصی ) پیامبران، امامران، عابردان  
هرای امرر مقردّا را    تواند ویژگری نشینی با این افراد شود، میپدیده که به نحوی مشمول هم

 به خود بگیرد.
رود اسرت. از مهمتررین   های بومی حوزه هلیرل درخت نخل یکی از پرکاربردترین درخت

عری آن اسرت.   هرای طبی دالیلی که باعث تمایز این درخت از درختان دیگر شرده، خاصریت  
نخل، درختی است که در بین درختان بیشترین شباهت را به انسران دارد، اگرر درختری را از    

میرد. بر اسراا ایرن   کند اما درخت نخل را اگر قطع کنند میکمر قطع کنند بازهم رشد می
رود برر  شباهت، واحد شمار  درخت نخل، نفر است. مردم جنروب کرمران و حروزۀ هلیرل    

کره خرمرای زرد، منسروب بره حضررت علری اسرت و خرمرای سررخ، کاشرتۀ            انداین عقیده
غالمش قنبر. انتساب وجود نخل به حضررت علری)ع( یکری از دالیرل تقرّدا ایرن درخرت        

های عالی امرر مقردّا محسروب کررد     توان درخت نخل را از نشانهاست. با این مقدمات می
هرایی از  مرایز و و جلروه  هرای ت چرا که از یک سو به صورت خودبسرنده، در خرود ویژگری   

هرایی  پنداری( و هم به صورت ضمنی) ارتباط با فرد مقدّا( به مدلولتقدّا را دارد) انسان
 مقدّا اشاره دارد.  

کند و تقدّا را بره حردی از   ها خود را آشکار میمعنای ضمنی تقدّا از تمامی این نشانه
واسرطه روبررو هسرتیم. خاصریت     ای خودانگیختره و بری  رساند که گویی با نشرانه شفافیت می

های مختلفی است که مجموعای یک سراختار را شرکل   تقدّا نخل، حاصل پیوستگی ویژگی
نشینی عناصر گوناگونی است که هر عنصرر  گیری تقدّا، حاصل همداده است، یعنی شکل

تواند آن را آشکار کند؛ بلکه تقردّا را بایرد در همبسرتگی و پیوسرتگی کرل      به تنهایی نمی
 وعه جست وجو کرد. مجم

چرین  رود، درختانی وجود دارد که در گهشته، برا سرنگ  در جای جای حوزۀ تمدنی هلیل
هرا تقریبرای بره    چرین اند. ارتفاع  این سرنگ ای محصور شده و برای آن  درب تعبیه کردهدایره

و  هایی پاكها به واسطه انسانچینرسد. مردم قدیم بر این باورند که این سنگیک متر می
اند، گوشرۀ دامرن   رسیدهاند. از این رو وقتی  به نزدیکی این درختان میباورمند درست شده
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بسرتند.  شدن حاجات خود به درخرت مری  کردند و به نیت برآوردهیا پیراهن خود را پاره می
هرا در تمرامی حروزۀ    لتره ای از این پیرر مشهورند . نمونه 1چین به پیر لَتِههای سنگاین محوطه

رود وجود دارد و کارکرد همره ایرن درختران شفابخشری اسرت.  در همرۀ ایرن مروارد،         لهلی
ساختار توزیعی امر مقدّا باعث شده تفاوت وجودی میان درخت و انسان از میران برداشرته   

 شود و آنها به هم متصل گردند.
 درخت، تابو و قداست .2 -4 -1

ای کره در آگراهی   واسطۀ حسری ثر بیای، هر پدیده به واسطه ت در ساختار اندیشۀ اسطوره
ها، قلمرو خود بسامان و رساند. این پدیدهکند، وجود خویش را به اثبات میانسان ایجاد می

دهند که از طریرق آن برا محتویرات وجرود تجربری و امرور عرام        محصوری را شکل میخود
( transcend)ای از طریرق تعرالی   گردنرد. ایرن محتویرات آگراهی اسرطوره     روزانه متمایز می

واسرطۀ ایرن محتویرات دارای رمرز و     یابند. وجود محپ بری یافتن، با آگاهی دینی پیوند می
کنرد. همرین   کند و هم آن را مخفی میرازی است که هم از طرفی امر متعالی را آشکار می

برودن را  دینری خصرلتی اساسری یعنری مقردّا      -ایوجه دوگانه است که به محتوای اسطوره
اساا هر محتوایی هرچند کره نراچیز و   این(. بر191-191: 1783: کاسیرر، بخشد )ن.كمی

تواند مقدّا شمرده شود به شرط اینکه از لحراظی مرورد توجره و اشرتیا      حقیر هم باشد می
 اسطوره قرار بگیرد. 

هررای محسرروا، ای شرردن و برره تبررع آن مقرردّا شرردن پدیررده  یکرری از دالیررل اسررطوره 
امحسوا و رمزآلود است. ترا، امید، خوف و تحسرین، عواطرف   یافتنشان با امری نارتباط

کنند که تقریبای نمایرانگر  متضادی هستند که هنگام برخورد انسان با چنین امری بروز پیدا می
گیری اندیشۀ تابو در ساختار اسطوره است. فرویرد اعتقراد دارد هرر چیرزی کره دارای      شکل

. به معنی دقیق کلمه آیدشد تابو به حساب میخاصیت اسرارآمیز و یا منش  و سرچشمه آن با
هر چیزی که مقدّا و برتر از کیفیت عادی و در عین حرال خطرنراك، پلیرد یرا اسررارآمیز      

 (.79-13: 1761شود )ن. ك: فروید، باشد، تابو شمرده می
رود نیز هر درختی که به نحوی با دنیای مردگان و اجنّه و به طرور  در حوزۀ فرهنگی هلیل

ا نیروهای مرموز و غیبی در ارتباط باشد، جنبۀ تابویی و مقدّا به خود گرفتره اسرت و   کل ب
شرود. منبرع ایرن تررا،     گیرد، یعنی همزمان باعث برانگیختن حس تحسرین و تررا مری   می

اعتقاد به نیرویی مراورایی و شریطانی اسرت کره در درخرت وجرود دارد و برر همرین اسراا          
باعرث بررانگیختن ایرن خشرم شریطانی و در نتیجره برروز         حرمتی به ترابو هرگونه تعدّی و بی

 شود.  حوادث و عواقبی وخیم می
در چین از زمان های دیرین رسم بود که کنار گورها درخت بکارند تا روح مردگان را نیرو دهد و 

کردند که سرو همیشه سبز و کاج بیشتر از چون فکر می و به این ترتیب جسد را از تباه شدن باز دارد
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سان درختانی که در شدند. بدینها نیروی حیات دارند، برای این کار ترجیح داده میایر درختس
 (198: 1783) فریزر،  .شوندرویند، گاهی با ارواح مردگان یکسان پنداشته میها میگورستان

رود نیز رواج دارد و بازماندگان متوفی، معموالی کنار قبرر درختری   هلیل ۀاین باور در حوز 
داننرد. طبرق   کارند. بر همین اسراا درختران قبرسرتان را برا مررده مررتبح و یکری مری        ا میر

تواند زنردگان را بره   اعتقادات این حوزه، مرده دارای نیروهای ماوراطبیعی است که حتّی می
رو مررده دارای نیرویری ترابویی اسرت کره باعرث تررا و احتررام         ایرن سمت خود بکشد، از

نشرینی و انتقرال قردرت    روید به واسطۀ خاصریت هرم  ر قبرستان میشود. درختی که نیز دمی
شردن درخرت نیرز    تابویی، نیروی مرده و تابو را در درون خود دارد و همین امرر باعرث ترابو   

نتیجره،  شرود؛ در جرواری درخرت برا ترابو باعرث سررایت و انتقرال ترابو مری         شود. پس هممی
اعرث بررانگیختن نیروهرای شریطانی و     حرمتی بره آن ب درخت، خودِ مرده است و هرگونه بی

کردن درخت ت قطعئشود. طبق این باور ناخودآگاهانه است که کسی جرعواقب وخیم می
 که تبعات شومی را در پی خواهد داشت. چرا در قبرستان را ندارد؛

شدن درخت به واسطه اعتقاد به وجود پریان و اجنّه در درخت است کره ایرن امرر    گاه تابو
گفتنررد دریادهررا، داری برخرروردار اسررت. یونانیرران مرری رود از غلبررۀ معنرریلدر حرروزۀ هلیرر

(daryade)  رب النّوعی که نام دیگر  نمف(numphe) زید و موکّل ها میاست در جنگل
بروده  رزاران است. این موجرودات در درخرت سرکنی دارنرد و مقرّ    درختان و نگاهبانان بیشه

 ، زیر پوست درختان جنگلی است. است که اقامتگاه ثابت این الهگان ظریف
در قرون وسطی نیز باور بر این بوده است که درخت، منزل پریان است از این رو در نزدیکی هر 

آراستند و دختران جوان روستا در اطرافش شد که آن را با تاج گل میروستا، درخت پریان یافت می
ها، طنین آوای داشتند که در زمزمه برگ پرداختند. بعضی از اقوام نیز دعویبه رقد و پایکوبی می

کردند دادند و غیب گویی میها از آینده خبر میشنوند از این رو با شنیدن صدای برگخدایان را می
 (.186: 1781) زمرّدی، 
کننرد. در یکری از   هرا در گزهرا زنردگی مری    رود نیز اعتقاد بر ایرن اسرت کره جرن    درهلیل

ی حول یک درخت برا نرام کَهکُرم وجرود دارد کره در      روستاهای اطراف جیرفت زیارتگاه
زدگری  اعتقاد عامه، افراد هنگام غروب به تنهایی از آنجا نباید عبرور کننرد زیررا دچرار جرن     

شوند. مردم این منطقه بر این باورند که درخت کُنار شوم اسرت و اجنّره در اطرراف ایرن     می
باورها این است که معموالّ جرن   کنند. نکتۀ مشترك و قابل توجه در ایندرخت زندگی می

کند کره انبروه هسرتند و درجرایی دور از رفرت و آمرد انسرانها قررار         در درختانی زندگی می
شروند. همرین   دارند. پس فضاهای مبهم به واسطۀ همین وضعیت نامفهوم با جنّیان مرتبح مری 

ه ایجراد یرک   هرا و در نتیجر  ابهام و انبوه درختان باعث تمایز ایرن درختران از دیگرر درخرت    
هرای جدیردی   شود. هرگونه ارتباط با این درختان تابویی، باعث ممنوعیتحصار تابویی می
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شود . فی المثل فردی که به هر نحوی جن زده شرده اسرت از خروردن    زده میبرای فرد جن
کره در باورهرای عامیانره، ایرن     چرا شود؛جات منع میها مانند لبنیات و ترشیبرخی خوراکی

تروان  هرا مری  شود. با این شاهد مثرال عث غلبۀ جن بر فرد و در نتیجه مرگ وی میخوردن با
گفت که تقّدا، امرری عینری و مطلرق نیسرت؛ بلکره بره منزلرۀ فرمری از اندیشره اسرت کره            

 هایی چون نسبی بودن، تجدید و نوزایی و تعمیم دارد.ویژگی
 
 گيرینتيجه .1

یعنری   ؛گرردد تی خود درخت برمری تقدّا درخت به خصوصیات طبیعی و ذا علت عمدۀ
شوندگی و سرسبزی باعث شده نوعی تفکرر آنیمیسرتی و   عواملی چون رویش مدام، تجدید

پنداری دربارۀ آن شرکل بگیررد و نیرویری مراوراطبیعی پیردا کنرد. در مرواردی نیرز،         جاندار
نشینی و جانشینی درخت با امری مقدّا باعث تقدیس آن شده است. خاصریت دارویری   هم
هرای طبیعری درخرت هسرتند کره بره صرورت        فره لّؤرخت و کهنسالی و سرسبزی از جمله مد

شود و همین امر باعرث تمرایز و   بودن خداوند در اساطیر میضمنی، جانشین نامیرایی و قدیم
گردد. در برخی موارد نیز درخت به واسطۀ همنشین شردن برا   تقدّا یک درخت خاص می

کند که همجواری با امامزاده یرا قردمگاه و ارتبراط    ا میامری مقدّا به این تقدّا دست پید
با فرد مقّدا یا نیروهای غیبی همچرون ارواح و اجّنره از جملرۀ ایرن دالیرل هسرتند. در ایرن        

توانند با توسل و دخیرل جسرتن بره آن    شود که مردم میای زمینی میموارد درخت نماد الهه
 ند. های خود بپردازبه رفع و دفع مشکالت و بیماری

رود، درختانی چرون َکررك، کُنرار، کَهرور، َگرز و سررو، معمروالی        در حوزۀ فرهنگی هلیل
توان گفت معنای تقردّا درخرت از   شناختی، میاند. از نگاه نشانهبیشتر مجالی قداست شده

یعنی تمایزی که باعث ایجاد نروعی براور مراورایی در     ؛گیردطریق تمایز و تفاوت شکل می
دهرد  کند. نتایج این تحقیق نشان میآن را به مفهومی مقدّا تبدیل می مورد درخت شود و

که این تمایز و تقدّا در درخت بیشتر از طریق فرایند همنشینی و در مواردی نیز به واسرطه  
گیرد. درخت ترا زمرانی کره از طریرق ذهنیرت انسران وارد       جانشینی با امر قدسی صورت می
هرا کره داللرت معنرادار خاصری      ی است چون دیگر نشانهاساختار قدسی اساطیر نشود، نشانه

ندارد؛ اما به محرپ ورود بره سراختار تقرّدا، خرود بره عنصرری مقردا و معنامنرد تبردیل           
توانرد مصرادیق گسرترده    شود. این خصلت ساختاری فقح منحصر به درخت نیست و مری می

رود ایرن  وزه فرهنگی هلیلها و... را در بر بگیرد. در حدیگری مانند مکان، زمان، اشیا، آیین
 های گوناگون ساری و جاری است.ساختار فراگیر مقدّا در مورد پدیده

 هاياداشت
 است پارچه از ای تکه معنای به . لته1
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