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 چكیده

های مختلف يافتا اين  تمدنتوان در میان اقوام، قبايل و  را می« ياد و فراموشی»های فراوانی از اسطورۀ  نمونه

خوردا هدف  های کوتاه معاصر به چشم می ها و داستان اصیل همچون موتیفی تکرارشونده، در پیرنگِ رمان ۀماي بُن

در « و فراموشی ياد»ای از اسطورۀ  معرفی و تحلیل نمونه استنباطی به –گیری از روش تحلیل با بهره پژوهش حاضر

، روايتی است از «گلی ترقی»« درخت گالبیِِِِ»ا داستان پردازدمی نويسندگان معاصر ايرانهای  يکی از داستان

فراموشی و سترونی ذهنِِ راوی که به ياری ماجرای درخت گالبی و ياد روزهای روشن پیشین، فرديت خود را 

توجه بوده، باروری و  که کمتر مورد« گالبی»ترين نمادهای  کارگیری يکی از خاصبا به «گلی ترقی»يابدا  بازمی

گیردا زمانی  ها صورت می گرداند؛ اما اين بازگشت با به يادآوردن و مرور خاطره شیرينی را به قهرمان داستان بازمی

هويت « فراموشی»همین امر موجبِِ  و پردازد نهاد، به دنیای بیرونی و سیاست می که راوی بايد به عشق ارج می

کند و با ياد آوردنِِ خاطرات باغ، در  سازدا نويسنده خاطرات باغ را مرور می میمايه  راوی گشته، ذهن او را بی

 يابدا هیئت بازگشت به من اصیل و خويشتنِِ خويش تبلور می
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 مقدمه

اسطوره »در پاسخ به اين پرسش که  روالن بارت

« اسطوره يک گفتار است»گفته است: « چیست؟

(ا اگوستین قديس در پاسخ به 25: 1252)بارت، 

خیلی ساده است، به شرط »اين پرسش گفته است: 

آنکه از من نپرسند! هرگاه خواستم دربارۀ اسطوره 

: 1211پور،  )اسماعیل «توضی، بدهم، عاجز ماندم!

 که کندبیان می 1گونه که میرچا الیاده همان(ا 12

تعريفی جامع از اسطوره که همۀ انواع  ۀارائ

اسطوره و کارکردهای آن را دربرگیرد، کاری بس 

رسد تعريفی که الیاده از استا به نظر میدشوار 

اسطوره يک نوع »دهد، مطلوب باشدا اسطوره می

ای را کند و واقعهتاريخ مقدس را حکايت می

کند که در زمان ازلیِِ آغازين يا همان زگو میبا

رخ داده بودا به عبارت « آغازها»زمان اساطیری 

دهد که چگونه به واسطۀ  ديگر، اسطوره توضی، می

اعمال موجودات فوق طبیعی، واقعیتی به وجود 

آمد، چه کل واقعیت يا همان جهان هستی و 

يک  ا مثلکائنات باشد و چه بخشی از واقعیت

ای از گیاهان، نوعی خاصی از رفتار گونه جزيره،

انسانی، رسم يا آيینی رايجا پس اسطوره همیشه 

کند که است و روايت می« آفرينش»روايتی از يک 

چگونه چیزی ايجاد شد و به وجود آمدا اسطوره 

رخ داده و  کند که واقعاًًفقط چیزی را تعريف می

در  آفرينانآشکار ساخته استا نقش خود را کامالً

)الیاده، « ها موجودات فوق طبیعی هستنداااا اسطوره

 (ا15: 1211

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mircea Eliade 

اسطوره انواع گوناگونی داردا از جمله: 

، «اساطیر رستاخیزی»، «اساطیر ريشه و بُن»

« اساطیر بازايی و نوزايی»، «بخشی اساطیر نجات»

تمرکز اين پژوهش «ا اساطیر ياد و فراموشی»و 

مود آن در و ن« اسطورۀ ياد و فراموشی»بر 

به های معاصر استا بدين منظور، نخست  داستان

 پردازيما مختصر به تبیین اين اسطوره میطور 

اسطوره »، ذيل مدخل بريتانیکاالمعارف ةداير 

انواع اساطیر  ۀمبحثی را دربار« شناسی و اسطوره

« ياد و فراموشی» ۀدارد که يکی از آنها به اسطور

-اختصاص داردا به استناد اين منبع، شايد قديم

را بتوانیم در « ياد و فراموشی»های ترين اسطوره

 :Biritannica, 1991)بیابیما « 3گنوسی»آيینِِ 

24/718) 

فراموشی موقعیتی است که عارف گنوسی 

اما از نظر گنوسیان، يکی » ابايد از آن پرهیز کند

حقیقت آن است که سالک،  های وصول به از راه

تا بتواند  ،فراموشی افکنده شود ۀنخست به ورط

در اين آزمونِِ سخت پیروز آيد و حقیقت و مثال 

از آن پس، عارف و  و اعلی بر دلش کشف گردد

 (ا252 :1215 پور، )اسماعیل« شناسا گردد

پور که مطالعات فراوانی درباره آيین  اسماعیل

« ياد و فراموشی» گنوسی و مانوی داشته درباره

، پايه زندگی و یاد»نويسد:  در آيین گنوسی می

بُن و سرچشمه  فراموشیِِخالقیت است و 

« خويش، به منزله هبوط در ظلمت و مرگ است

 (ا05: 1211)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Gnostic 
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اين اسطوره در اقوام و ملل مختلف قابل 

رديابی استا برای نمونه، در يونان باستان ايزد 

استا او « حافظهياد و »تجسم « 2منموسین»بانو 

هر آنچه بوده، هر آنچه هست و هر آنچه خواهد 

که  است« 0موزها»داندا وی مادرِِ بود را می

« موزها»شاعران، تحت سلطۀ آنان هستندا وقتی 

کنند، به طور مستقیم از شاعری را تسخیر می

ها و  دانش خاستگاه -« منموسین»مخزن دانش 

ود را شوند و مطالب خ مند میبهره -آغازها 

(ا همچنین 103: 1211نند )الیاده، ک استخراج می

يا « 0لته»ای به نام  ها به وجود چشمه يونانی

باور دارند و برآنند که هرکس که بدان « فراموشی»

دهد؛ زيرا  خود را از دست می ۀوارد شود، حافظ

 اين رودخانه، رودخانه مرگ استا 

يونان باستان مانند:  ۀبسیاری از فالسف

به تناسخ، باور داشتند « امپدوکلس»و « فیثاغورس»

توانند گذشته خود را  و بر اين باور بودند که می

گويد:  درباره خود می« امپدوکلس»به ياد بیاورندا 

گاه الهی  آواره سرگردانی هستم که از سکونت»

اما در اعصار پیشین هم پسر بودم هم  تبعید شده

هم ماهیِِ  و یاه بودم هم پرندهدختر، هم گ

رو، (ا از اين100-100 :)همان« خاموشی در دريا

ای  حافظه« آيتالیدس»به فرزند خود « هرمس»

مرگ و  تا او را بی ،بخشد پايدار و تاییرناپذير می

طبیبانِِ  -جاودانه سازدا نظیر همین اعتقاد را جادو

کنند که دوران پیش از  آمريکای شمالی ادعا می

ای بنا  آورندا چنین خاطره خود را به ياد می تولد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Mnemosyn 

4. Muses 

5. Lethe 

شناسی ايشان، در میان مردم عادی به  بر اسطوره

 ,Biritannica)دست فراموشی سپرده شده است 

 (ا720 /24 :1991

پس در يونان باستان، به ياد آوردن دو شکل 

-کُلی داشته استا يکی حافظه تاريخی و زندگی

که به وقايعِِ های پیشین فرد و ديگر حافظه ازلی 

آغاز جهان و آفرينش گیتی و پیدايی خدايان و 

شودا افالطون تعبیر و تفسیر ها مربوط میانسان

« گنوسی»دهد که به حکمت ای ارائه میتازه

گويد: روح در میان دو  بسیار شبیه استا وی می

-زندگی بر روی زمین، صور مثالی را مشاهده می

شود؛  وردار میکند و از دانش و شناختی تازه برخ

اما هنگامی که مجدداً در جسمی تازه حلول 

نوشد و آن دانش و  می« لته»يافت، از چشمه 

کندا اين دانش، به صورت  شناخت را فراموش می

بالقوه در جان وی مکتوم است تا روزی دوباره 

 ۀه از اسطوره دست آوردا نزد افالطون آنچآن را ب

« عالمِِ مثال»اهمیت دارد، يادآوری حقايق « ياد»

است که روح در حیات پیشین خود به آنها 

وقوف يافته؛ ولی بر اثر هبوط به عالم محسوس، 

زندانی شدن در جسم و پرداختن به هوی و 

هوس، آن حقايق را فراموش کرده استا به اين 

دلیل افالطون معتقد است دانش به معنی آموختن 

 «يادآوری»و کسب حقیقت نیست، بلکه به معنای 

کسی بود که وظیفه به ياد آوردن « سقراط»ستا ا

اش  مردمِِ خفته را بر عهده گرفته بودا او در دفاعیه

 گويد:  می

از آنجا که مشکل بتوانید کس ديگری مثل »

کنم از خون من  من پیدا کنید، به شما توصیه می

بگذريد و بگذاريد زنده بمانما به گمانم شما از 



 5931بهار و تابستان ، شماره اول پنجم، مرالعات داستانی، ساللنامه تخصصی دوفص       51
 

زدن  حین چُرت اينکه کسی پیدا شده که شما را

غافلگیر کرده و ناگهان از خواب پريده و بیدار 

ايد خیلی ناراحت و عصبانی هستید و شايد شده

توانید  فکر کنید اگر مرا اعدام کنید آن وقت می

طور در خواب بمانید؛ بقیه عمر خود را همین

مگر آنکه خداوند از سر لطف و محبتش به شما، 

)الیاده، « بفرستديک خرمگس ديگر را به سراغتان 

 (ا101-125: 1211

 

 پیشینه پژوهش

ژوه، ـپ نـ( دي1152 -1150اده )ـا الیـرچـمی

ای  شناس و منتقد برجسته رومانیايی در مقاله اسطوره

در دو کتاب « های ياد و فراموشیاسطوره»با عنوان 

، اسطوره و واقعیتو  اندازهای اسطورهچشم

اين روايت  های هندی، يونانی و گنوسی از نمونه

سرود »مانند داستانِِ دهدا وی به شباهت بی ارائه می

 «(1)و گوراخنات 2ماتسیندرانات»و داستان « مرواريد

گیرد که حکمت گنوسی بر  نتیجه می و اشاره کرده

انديشه هندی نیز تأثیرگذار بوده استا الیاده در 

های از اسطوره اسطوره و واقعیتفصل هفتم کتابِِ 

گويدا فصل هفتم کتابِِ  سخن می« ياد و فراموشی»

نیز به همین بحث اختصاص  اندازهای اسطورهچشم

که هر دو با هدف  -داردا نويسنده در اين دو مقاله 

به  -اند اندازی مشترک و مشابه نوشته شدهو چشم

ترين مرتاضان و داستان حماسی يکی از سرشناس

چگونگی و  ختههای هند در قرون وسطی پردايوگی

ماجرای از دست دادن حافظه و دچار فراموشی 

 داردا شدن وی را بیان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. Matsiendranath and Gorakhnat 

-در میان پژوهندگان ايرانی عبدالحسین زرين

که در  -« شیخ صنعان»ای درباره  در مقاله« کوب

به چا  رسانده  1205در سال « ياما»مجله 

کند که برای  به مأخذ ديگری اشاره می -است

الب استا وی به فصلی از بحث مقاله حاضر ج

( 055-010« )ابن جوزی»اثر  ذمّ الهویکتابِِ 

نگار اسالمی اشاره دارد که  فقیه، محدث، تاريخ

در ذکر کسانی که به سبب »عنوان آن چنین است: 

باب چهل و سوم «ا عشق کارشان به کفر انجامید

دو  ادربردارنده پنج حکايت است ذم الهویکتابِِ 

شده از حضرت محمد  آن حديث روايتحکايت 

ا است در همین باب ديگرحکايت و سه  )ص(

( به دو 301: 1205کوب در مقاله خود )زرين

کند که در آن حضرت رسول  حديث اشاره می

گويدا عابدی که اکرم )ص( از عابدی سخن می

سیصد سال از عمر خود را به عبادت گذرانده و 

اما دارِِ شب بوده است؛ دارِِ روز و شب زنده روزه

وی به سبب گرفتاری عشقِِ زنی، به خدا کافر 

کندا سرانجام شده، همه آداب عبادت را ترک می

يابد و به سبب عباداتش او خداوند وی را درمی

دهد )ابن  را به وسیله يکی از افرادش توبه می

 (ا055ـ 051: 1115جوزی، 

روايت بعدی که شباهت بسیاری به روايت 

شود که گفت: نقل می «ابن عمر»پیشین دارد، از 

زنان صواحبات داوود »اهلل فرموده است که رسول

اندا از او پرسیدند که بوده« کرسف»و سلیمان و 

کرسف کیست؟ او گفت: مردی بود که در ساحل 

کردا زنی اعجمی بر دريا، سیصد سال عبادت می

وی گذشت و او به خدا کافر شد؛ اما خداوند به 
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« داد و او توبه کردسبب عباداتش وی را نجات 

 )همان(ا 

دهد که ماجرای  همین دو حکايت نشان می

عابدی که به سبب شیفتگی زنی از ايمان به دور 

کند و دوباره به  افتاده، حقیقت را فراموش می

آورد، از روايات  ياری خداوند آن را به خاطر می

گونه روايات در مشهور و ماندگار بوده استا اين

های روايی متعددی در میانِِ  هطول زمان، به شیو

 شودا ملل مختلف، ديده می

اسطوره پور نیز در کتاب  ابوالقاسم اسماعیل

رود ـس»( از 1252) یـن مانـش در آيیـآفرين

های  به عنوان يک نمونه از داستان (3)«مرواريد

که به زبان سريانی  -گنوسیِِ آغاز دوره مسیحیت 

پردازد که اين  به ذکر اين نکته می و ياد کرده -است

گشتگی و سرگشتگی انسان در  داستان، تمثیلی از گم

ظلمت تن است که با ابتال به فراموشی و سپس 

يادآوری مجدد، به هدف اصلی خود از سفر به 

از « مرواريد»که همان ربودن  -سرزمین مصر 

بردا وی همچنین در  پی می -چنگال اژدهاست

عنوان  با ،های نور آسمانه فصلی از کتاب زير

به « مضمون گنوسی در حکايت شیخ صنعان»

در اين اثر « ياد و فراموشی»بررسی اسطوره 

 .پردازد می

ياد و  ۀاسطور»مريم حسینی در مقاله 

 ،«ايرانی های رمزی و تمثیلی فراموشی در داستان

های تمثیلی  از حضور اين اسطوره در داستان

، «سالمان و ابسال»، «حی بن يقظان»ايرانی چون 

عقل » و سیناابناز « قصیده عینیه»و « رسالۀ الطیر»

سهروردی سخن از « هالاربی هالارب هقص» و «سرخ

 (ا31-05: 1213گويد ) می

جز در عالم  -اسطوره فراموشی و ياد را 

توان در کتاب مقدسِِ  می -هاها و روايتقصه

نیز يافتا اهمیتی که قرآن برای « قرآن»مسلمانان 

)به ياد آوردن( قائل است معطوف به، به « ذکر»

ياد آوردنِِ حق و حقیقت استا در قرآن، داستان 

اند و با هیچ ذکری به ياد  که از ياد برده  آنان

« وَ إِِذا ذُکِّرُوا الَيذکُرُون»آورند، آمده است:  نمی

( و اين شیطان است که آنان را از 12صافات/)ال

« فَاَنساهُ الشَّیطانُ ذِکرَ رَبِِِّه»دارد  به ياد آوردن، بازمی

که با ذکر و   ( همچنین احوال آنان03)يوسف/

گیرد؛ زيرا  هايشان آرام می يادآوری نامِِ حق، قلب

ااَل بِِذِکرِِاهللِِ »شود:  دريچه نور بر ايشان گشوده می

 (ا35)الرعد/« القُلُوبُتَطمَئِنَّ 

در قرآن بارها خلقت انسان و چگونگی آن به 

اَواَل يَذکُرُ االِنسانُ أنِّا خَلَقناهُ »وی يادآوری شده 

( و نیز امر شده 20)مريم/« مِن قَبلُ وَ لَم يَکُ شَیئاً

هايشان از ياد  که پیروی کسانی را نکنید که قلب

تُطِع وَ ال»شان هستند  ما غافل است و مطیع نفس

« ا وَ اتَّبَعَ هَواهُمَن اَغفَلنا قَلبَهُ عَن ذِکرِِن

(ا همچنین آنگاه که از کافران سخن 35)الکهف/

شان داند که بر چشمانراند، آنان را کسانی می می

پرده و بندی است که فرصت يادآوری و ذکر را 

اَلَّذينَ کانَت اَعیُنُهُم فی غِطاءٍ » :گیرد از ايشان می

 )الکهف/« وَ کانُوا اليَستَطیعُونَ سَمعاًعَن ذِکری 

آورد؛ تا  های فراوانی می (ا خداوند مثال151

و يَضرِِبُ »تذکری و يادآوری باشد برای مردمان 

(ا 30)ابراهیم/« اهللُ االَمثالَ لِلنِّاسِِ لَعَلَّهُم يَتَذَکَّرُونَ

تأکید فراوانِِ قرآن بر ذکر و فراوانی فعل امرِِ 

که آدمی فراموشکار است و  از آنجاست« أذکروا»

شودا  هموار می« ذکر»اش با  راه نجات و رهايی
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« اِلِّا تَذکِرَهً لِمَن يَخشی» :قرآن خود تذکره است

 (ا2)طه/

آيا » که کند حال اين پرسش به ذهن خطور می

های معاصر  ها و داستاناين موتیف مکرر در رمان

 در پژوهش حاضر سعی داريم «انیز کاربرد دارد؟

« گلی ترقی»وتاهی از با ارائه و تحلیل داستان ک تا

ای از  پاسخ مثبت دهیم و نمونه به اين پرسش

 کارکرد اسطوره در داستان مدرن را آشکار سازيما

 

 درخت گالبی

ای در آستانۀ شصت سالگی از شهر و  نويسنده

تا در  رودهیاهوی آن گريخته، به باغ دماوند می

که کار نوشتنش، شش سال و  -آنجا کتابش را 

بنويسدا او در اتاقی در  -دو ماه به طول انجامیده

اما قادر  ،سازدباغ، همۀ لوازم نگارش را فراهم می

سوی، باغبانِِ باغ دماوند و  به نوشتن نیستا از آن

خواهند که فکری به  کدخدای ده از راوی می

ندا درخت کب« درخت گالبی»حال ناباروریِِ 

هیچ دلیلی به  گالبی، بدون هیچ هشدار قبلی و بی

بار ننشسته استا راوی از انجام اين کار طفره 

اما  ،شود اتاقش را ترک کندرود و حاضر نمی می

باالخره پیرمردها، با يادآوری خاطرات گذشته و 

اينکه درخت گالبی چقدر برای نويسنده مهم 

 آورندا بوده، او را به باغ می

ر باغ با کمک اين دو پیرمرد، خاطرات د

شودا نويسنده  دوران نوجوانی نويسنده روايت می

، خاطرات عشقِِ نخستینش را «رجوع به گذشته»با 

« میم»به دختری متفاوت و مدرن، با نام مستعار 

آوردا او تمام خاطرات آخرين  به خاطر می

کندا مرور می را تابستانی را که در باغ بوده است

شکستگی  به فرنگ و دل« میم»آن، رفتن  پس از

با هم « میم»دا ابتدا نويسنده و شوراوی بیان می

ده به صحنۀ اما با ورود نويسن ،مکاتبه دارند

-بی« میم»دا راوی از شو حذف می« میم»سیاست، 

د که شو که در زندان مطلع میتا اين ،خبر است

 بر اثر تصادفی، جان سپرده استا« میم»

ستان، نويسنده به سبب درک در انتهای دا

اينکه سترونی او همچون درخت گالبی است و 

درخت در اين رنج همدرد اوست، با درخت 

کندا اين ارتباط  ای دوستانه برقرار می گالبی رابطه

داستان  ،باعث باروریِِ ذهن او میشود و در نهايت

 يابدا با کامیابی وی در نگارش کتابش پايان می

 

 تحلیل داستان. 5

ند ابتدايی داستان در نهايت ايجاز، نکات مهمی ب

کندا  از داستان را برای خواننده مشخص می

قهرمان و با زاويۀ ديد اول  -داستان به شیوۀ راوی

شودا مکان داستان، باغی در  روايت می شخص

دماوند استا در همین بند، اولین تنشِِ داستان را 

یما تنش میانِِ نويسندۀ فیلسوف و هست شاهد

 درختِ گالبی ابلها

د که شو با خواندن بندهای بعدی مشخص می

 اای نیستروايت به شکل خطی و لحظه«ِِ ترتیب»

داستان دارای تسلسل زمانی ديگر،  به عبارت

سیالیت »با استفاده از تکنیکِ « گلی ترقیا »یستن

پردازدا داستان  به روايت اين داستان می« ذهن

استا  «حال»و « گذشته»دارای دو خطِ حرکتی 

رفتی به خواننده همزمان با حرکت در حال، پس

ها و خاطراتِ  گويی گذشته نیز دارد که شامل تک

دوران نوجوانی و جوانی نويسنده استا به نظر 
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به جريان « گلی ترقی»رسد داستان کوتاهِ  می

 شودا نزديک می« مدرن»

 ،«نويسنده»های مهم اين داستان  شخصیت

 ،)باغبان پیر( «سینمشد ح» ،«درخت گالبی»

 «میم»)کدخدای سالخورده ده( و  «شکراهلل»

)نخستین عشقِِ نويسنده( هستندا اولین شخصیت 

استا درخت گالبی « درخت گالبی»مهم داستان، 

های نمادين  نمادی شخصی است؛ زيرا تمامِِ مالک

 را داراستا

ت از: ـارت اسـاد عبـاخت نمـای شنـه مالک 

داشتن در پیرنگ   شنق ا3، تکرار در متن ا1

 دار ای که حذف نماد باعث خدشه داستان، به گونه

نماد بايد در هر دو اليۀ  ا2شودا شدن پیرنگ 

داستان کارکرد داشته باشد، هم در سط، و هم در 

ها  (ا تمام اين مالک3/120: 1211عمق )پاينده، 

الی ؤاما س ،کند صدق می« درخت گالبی»در مورد 

نمايد، اين است که  درگیر میکه ذهنِِ خواننده را 

 نماد چه چیزی است؟« درخت گالبی»

 

 «درخت. »5-5

يکی از مضامین نمادين غنی، رايج و « درخت»

طور کلی  گاهی با معانی متفاوت استا به 

های فرو رفته در زمین و  درخت، با ريشه

های برافراشته به سوی آسمان، به عنوان  شاخه

ان شناخته شده نماد ارتباطی میان زمین و آسم

(ا عالوه بر 2/151: 1255است )شوالیه، گربران، 

آن، درخت سه سط، زمین را به هم مرتبط 

درخت زندگی در مرکز عالم واقع »سازدا  می

)دوزخ( را  است و آسمان و زمین و جهان زيرين

و به علت  (350: 1250)الیاده، « پیوندد به هم می

وجش به می خود، نماد زندگی و با عرئتاییر دا

سوی آسمان، مظهر قائمیت است )شوالیه، 

(ا برای مسلمانان شیعۀ 2/150: 1255گربران، 

يعنی »اسماعیلیه، درخت نشانۀ حقیقت است؛ 

بازگشت به مرحلۀ ازلی، جايی که عارف از 

گذرد و به حقیقت غايی  دوگانگی ظاهر می

کنند  رسدا جايی که مخلوق و خالق تالقی می می

 (ا115 :)همان« رسند میو به وحدت اصیل 

باروری و »نماد  ،ها درخت در بعضی از تمدن

که  -استا از جمله، در يک رسم باستانی « زايش

درختی زيبا را  -شود از مديترانه تا هند ديده می

که جدا از ديگر درختان رويیده و اغلب کنار 

چشمۀ آبی است، برای باطل کردن سحر و جادو 

های قرمز بر  ا با دستمالکنندا زنان ناز انتخاب می

 :بندند تا بارور شوند )همان درخت دخیل می

که در آيین « وصلت عرفانی»(ا مراسم 110

ها، میان درخت و انسان صورت  «دراويدی»

نیز به سبب افزايش ظرفیت زايش زن  ،گیرد می

 استا

 

 «گالبی». 1-5

رودا  گالبی يکی از نمادهای مؤنث به شمار می

گالبی نماد عشق، محبت و دوستی استا از  خودِ

موجود « مريم مقدس»ای از  دورۀ رنسانس، نقاشی

کش را در بال گرفته و در جلوی است که کود

ها روی میز، يک گالبی قرار داردا اين گالبی، آن

نماد عشق مادر به فرزندش استا در نمادپردازی 

« مسی،»به « مريم»مسیحیت، گالبی نماد عشق 

المعارف  (ا در دائرهJanick, 2002: 42است )

ها نیز درخت  نمادها آمده که در فرهنگ چینی
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ها روندا آن هايش بسیار به کار می هگالبی و شکوف

ناپذير  معتقدند که درخت گالبی نماد عشقِِ پايان

گاه عشوق است و بر اين باورند که هیچعاشق و م

 دـف کننـان نصـش وقـا معشـد آن را بـايـنب

(Myth Encyclopaedia)ا 

 :در فرهنگ نمادها به طور کلی چنین آمده است

بارگی و  يا گالبی به طور خاص نماد شهوتؤدر ر»

اط با اين تفسیر احتماالً در ارتب الذايذ جسمانی است

و همچنین به  طعم شیرين و آب بسیارش است

« خاطر شکلش که يادآور تصويری زنانه است

 (ا 002/ 0: 1250)شوالیه، گربران، 

پس با توجه به ظاهر گالبی، که شکلی زنانه را 

توان آن را نماد و مظهری از  شود، می يادآور می

که با  -«گلی ترقی»دانستا « زايش و باروری»

 -ها آشناست و مطالعاتی در اين حوزه دارد اسطوره

به شکل يک نمادِ شخصی « درخت گالبی»از 

نمايۀ ای که فهم درو استفاده کرده است؛ به گونه

 داستان بدون توجه به اين نماد، تقريباً ناممکن استا

در حقیقت، درخت گالبی نمادِ خود نويسنده 

است که مانند درخت گالبی ديگر قادر به زايش 

که اند؛ حال آن ها سترون شدهنیستا هر دوی آن

زمانی در اوج بودندا در بخشی از داستان، 

 کندا اش را مرور می نويسنده گذشتۀ ادبی

ام و صدها مقالۀ سیاسی و  ها کتاب نوشته ده»

اماااا اجتماعی و فلسفیا يک عمر حرف زده

در صفحۀ ادبی  سخنرانی پشت سخنرانیااا

ام و  ها، راديوها، سمینارها حضور داشته روزنامه

ام نوشتن و گفتن، بخشی اساسی از حیات فکری

بوده و حاال؟ اين خاموشی و فراموشی را چگونه 

 ا(135: 1253)ترقی، « کنم؟تعبیر 

درخت گالبی نیز زمانی، سوگلی باغ و مايۀ 

سوگلی باغ و »اما حاال  ،تفاخرِِ کدخدا بوده

اش بال و پر و دُمش را بسته،  طاووسِِ پر طاليی

اعتنا به زخم زبان و  سر توی الکش فرو برده و بی

 (ا101 :)همان« تحقیرِِ ديگران سکوت کرده است

سرنوشتِ »عتقد است هر چند که نويسنده م

نويسنده و »ربطی به او که « ماموم گیاهان ابله

د؛ اما او فقط زمانی بر است، ندار« فیلسوف

درخت »شود که ناباروریِِ  ق میمشکلش فائ

تأمل در زندگی ای برای مرور و  ، انگیزه«گالبی

دا نويسنده با آشتی کردن شو اش می فراموش شده

، هويت «بیدرخت گال»با طبیعت، به ويژه با 

 يابدا اش را باز می فراموش شده

 

 «درخت گالبی»در « یاد و فراموشی». اسرور  1

 -گريزد و به اتاقی  نويسنده از جامعۀ شهری می

بردا او  در باغِِ دماوند، پناه می -فرسوده و قديمی

ای از تنهايی برای خودش بافته  در اين اتاق، پیله

 منِِ»و حاضر به خارج شدن از آن نیستا 

محصور در اين چهار ديواری، ناتوان از نوشتن، 

-از يافتنِِ حرفی برای گفتن، از آويختن به عقیده

ِِکم به عشقی،  ای استوار، به ايمانی مطلق، يا دست

 (ا125 :)همان« عشقکی رويايی
 

 «غار»یا « اتاق. »5-1

« غار»شود، شبیه به اتاقی که در داستان تعريف می

استا اتاقی تنها که در درون باغی دور افتاده و 

خالی از سکنه قرار داردا  نويسنده به آنجا پناه 

برده استا در اتاق را بسته و دوست ندارد از 

در نمادپردازی، الگوی « غار»آنجا خارج شودا 



 51          «گلی ترقی«ِ »درخت گالبی»در « یاد و فراموشی»اسرور  
 

شود و نماد تولدِ دوباره ازلی رحم مادر دانسته می

در خاور نزديک، غار مانند » گرددا محسوب می

« ها و تولد دوباره است زهدان، نماد خاستگاه

ورود »(ا بنابراين 225/ 0: 1250)شوالیه، گربران، 

 (ا201 :)همان« به غار، بازگشت به مبدأ است

، نمادی از زهدان و «اقـات»ب ـبدين ترتی 

گزينی استا نويسنده به زهدانِِ مادر و خلوت

دا شوگردد تا بار ديگر متولد  دورانی ازلی باز می

برای تولدِ دوباره، نیاز به راهنما دارد تا او را از اين 

درخت »پیلۀ سکوت و تنهايی خارج کندا در 

، باغبان و کدخدای ده )مشدحسین و «گالبی

را دارندا « پیر راهنما»دهنده و  شکراهلل(، نقش آگاهی

کوبد و ناباروریِِ باغبان دائم به پنجره اتاق می

اما  ،شود را به نويسنده، يادآور می« درخت گالبی»

کندا کدخدای ده به کمک  ی نمینويسنده توجه

گشايد  آيد، او لنگۀ پنجرۀ اتاق را می حسین میمشد

باغبان را  ۀکوبدا کدخدا گفت و بار ديگر به پنجره می

سرنوشت باغ »گويد:  کند و به نويسنده می تکرار می

« د صادر کنیددست شماستا حکم را شما باي

 (ا121: 1253)ترقی، 

0باغبان و کدخدای ده، نمايندۀ فرامن
يا پیر  

راهنما هستندا پیران راهنما برای شکستن سکوت 

« مرور خاطرات گذشته»نويسنده، از دستاويزِِ 

آورند که  کنندا آنها به ياد نويسنده میاستفاده می

مند بوده استا  او چقدر به درخت گالبی عالقه

پس از کشمکشی درونی، خاطرات باغ و  سرانجام

کودکی نويسنده، از انتهای ذهنِِ تاريکش هويدا 

 شودا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. super ego 

باغ بچگی، دماوند کودکی، محو و رنگ »

باخته، مثل تصويری خیالی آرام آرام، از انتهای 

« شود ام، پديدار می ذهنِِ مکدر و غبار گرفته

 (ا123 :)همان

باريک پس از اين نويسنده، از خالل شکافِ 

که در گذشته باغبانِِ باغ بوده  -چشمانِِ کدخدا 

روزهای گذشته را چون خوابی ناتمام و  -است

بیندا قدم بعدی، ورود نويسنده به باغ  مکرر باز می

کند و نويسنده  استا کدخدا در اتاق را باز می

 شودا آلود، وارد باغ میهای خواب مثل آدم

باغ،  و ورود به« ناخودآگاهی»، مظهرِِ «باغ»

استا کدخدایِِ پیر، بار « ناخودآگاهی»ورود به 

پردازد و بدين  ديگر به مرور خاطرات گذشته می

، برايش «میم»ترتیب عشقِِ نخستین نويسنده به 

« قاصدان زمان»شودا او پیرمردها را  تداعی می

برايش پیام « میم»داند که از دنیای گذشته و از  می

 آورندا می

« باغ»يادِ روزگاری که  قاصدان زمان، او را به

اندازندا مفهوم عشق و باغ با هم  ، می«عشق»بود و 

گونه که در ازل، باغ بود  پیوند خورده است؛ همان

جوی وو عشق بود و درختا نويسنده در جست

علتِ فراموشی عشقش است و برای کشف آن، باز 

رود و تمام خاطراتِ تابستانِِ آخری  به گذشته می

آورد؛ حتی هنگامی  ، به خاطر میرا که در باغ بود

گردد، اين خاطرات مرور که به اتاقش برمی

هنگام، بار ديگر کدخدا و باغبان  شوندا صب، می

خواهند برای  آيند و از او می سراغ نويسنده می

وارد باغ شودا اين « درخت گالبی»مراسم بريدنِِ 

بار نويسنده با اراده خود و برای خالصی از 

 شودا پیر، وارد باغ میمزاحمتِ مردان 
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-نويسنده در برابر مراسم بريدن درخت بی

شود که  تفاوت است و وقتی از او پرسیده می

گويد: می« نظرت دربارۀ بريدن درخت چیست؟»

درخت  در انتهای مراسم«ا ببريد و خالصش کنید»

شود و همه با خنده و شادمانی آنجا را  بخشوده می

 و درختا ماند کنندا نويسنده میترک می

هر  -مانم و درختِ سر به زير گالبی من می»

پرسم که دو مبهوت و سخت در فکرا ازش می

جناب درخت، خودمانیم: منظور از اين لجبازی و 

 ا(100 :)همان« سکوت چیست؟

گردد و بار ديگر، به راوی به اتاقش بازمی

يابد پردازدا آنجاست که درمیمرور خاطراتش می

عشقش از صحنۀ زندگی  ،«میم»آن زمان که 

گیرد، او شود و جايش را سیاست میخارج می

دخیل شدن در سیاست؛ »دا شودچار فراموشی می

يعنی پرداختن به امور زمینی، اموری که بنا به 

شان با عوض شدنِِ مقتضیات و بند و ماهیت

کنند، درست های آشکار و پنهان تاییر میبست

بخش و ینانبرعکس ِِعشق که امری پايدار و اطم

 (ا130/ 3: 1211 )پاينده،« وجدآورنده است

نويسنده به تدريج از عشق، طبیعت و باالخره  

دا شوهويتش دور شده تا اينکه ذهنش سترون می

ست و قهر  درخت گالبی ناراضی که يابد او درمی

هايش را جمع بندد و اسبابکردها پنجره را می

ز به کند و درصدد آن است که فردای آن رومی

شهر باز گرددا پس از آگاهی نويسنده به علت 

ا، ـراهی راهنمـدون همـبود ـاش، خوشیـفرام

 گذاردا پا به درون باغ میشباهنگام 

کشم تا اول غروبا از باغبان و دراز می»

آيم توی باغا ابتدای شب کدخدا خبری نیستا می

-است، شبی روشن و شفافا ماه باالی سرِِ باغ می

درخت گالبی که با بدنی خاموش و درخشداااا 

هايی خالی میان آن همه ولوله و رشد و دست

رويش ايستاده و گوشش بدهکارِِ مالمت اين و آن 

کنم، اين بار با چشمانی جوينده نیستا نگاهش می

 (ا101: 1253)ترقی، « و کنجکاو

نگردا به اين بار با نگاهی ديگر به درخت می

ی درخت را رود و با مهربانطرف درخت می

کند و پس از آن درخت را در آغوش نوازش می

کشدا در حقیقت خود را به روح طبیعت و می

 کنداهستی وصل می

پس از اين سفر درونی و يافتن خويشتنِِ  

خويش و  بیدار شدن از خواب فراموشی، ذهن 

نگارد که نامزد گرددا او کتابی می راوی بارور می

که  -رخت گالبیشودا ددريافت جايزه نوبل می

 داشو نیز بارور می -خود نويسنده است نمادی از 

 

 گیریبحث و نتیجه

ست «ياد و فراموشی»ها، اسطوره از انواع اسطوره

توان در میان های فراوانی از آن را می که نمونه

های مختلف يافتا میرچا  اقوام، قبايل و تمدن

پژوه رومانیايی در مقاالتی به تبیین اين الیاده، دين

هايی از آن را در میان  اسطوره پرداخت و نمونه

دا کريونانیان، هندوان، گنوسیان و مانويان معرفی 

ست، نمونه عالی  که اثری گنوسی« سرود مرواريد»

اين اسطوره است که مضمون فراموشی و به 

مايۀ  خاطر آوردن در آن نمايان استا اين بُن

ل همچون موتیفی تکرار شونده، در پیرنگِ اصی

-های کوتاه معاصر به چشم میها و داستانرمان

« سرود مرواريد»در روايت کهنِِ گنوسیِِ  خوردا
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و « دنیا و خاور»بینیم که سرزمین مصر، نماد می

استا شاهزاده که رمز « وطن»يا دنیای شرق، رمز 

است، سرانجام به هدايتِ پدر/ شاه « جان و روح»

تواند، مرواريدِ وجود خود را از چنگال می

رهايی دهد و با شناخت و « نفس امارّه»اژدهایِِ 

معرفت به وطن اصلی بازگرددا اين روايت را به 

مايۀ تکرار شونده در برخی از صورت يک بن

توان ديدا های کوتاه معاصر میها و داستانرمان

نمونۀ  ای، يک کهن اين داستان مکررِِ اسطوره

اصیل و ازلی دارد و آن ماجرای آفرينش آدم در 

بهشت و رانده شدنش از آن مکان، به واسطۀ 

ستا هبوط آدمی بر زمین و ماجرای  نافرمانی ا

غريبی و غربت وی در اين جهان مادی، پیرنگ 

 های متعددی بوده استا روايت

روايتی است از « گلی ترقی»ِِ درخت گالبی

عشق و  هبوط نويسنده )راوی( از بهشتِ

معصومیت به دنیای سیاست و تنهايیا راوی با 

يابدا او کمک راهنمايان، دلیل اين هبوط را درمی

نهاد، به دنیای  در زمانی که بايد به عشق ارج می

 -که جزئی از آن است -بیرونی و سیاست 

هويت « شیفرامو»پرداخته، همین امر موجبِِ 

دا سازد و ذهن نويسنده را سترون میشو راوی می

کند و به ياد آوردنِِ او خاطرات باغ را مرور می

خاطرات باغ در هیئت بازگشت به من اصیل و 

 يابدا  خويشتنِِ خويش تبلور می

 

 نوشتپی

هايش درباره اسطوره الیاده در فصلی از کتاب ا1

، حکايت عابدی هندی و استادی «ياد و فراموشی»

آورد که به را می« ماتسیندرانات»جوکی به نام 

سبب شیفتگی بر ملکه، هويت خود را به کلی از 

دا شوياد برده، تسلیم هوی و هوس می

به اسارت « 5کادالی»در سرزمین « ماتسیندرانات»

« گوراخنات»افتدا  آيد و در بند میزنان در می

يابد که مرگ استادش درمی« ماتسیندرانات»شاگردِ 

رود و می« 1يما»ست؛ پس به قلمرو حتمی و قطعی

، برگه ها و مقدراتقسمتپس از مطالعۀ کتاب 

ربايد و سرنوشت او را مربوط به استاد را می

کندا سپس به هیئت زنی دستخوش تاییراتی می

رود و با رقص، آواز و رقصنده نزد استاد می

را « ماتسیندرانات»آمیز، هويتِ حقیقی  کلماتی کنايه

 (ا 111 :1252آورد )الیاده،  به ياد او می

« ياد و فراموشی»اين داستان روايتی از اسطوره 

در میان هندوان استا سقوط روح در مدار وجود 

-و در نتیجه فقدان شعور به هويت را مجسم می

دانند  کندا آنها فراموشی را برابر خواب و مرگ می

و معتقدند که وقتی خدايان دچار فراموشی شوند 

-سقوط می شان پريشان گردد، از آسمانو حافظه

(ا از نظر هندوان که به تناسخ 133 :کنند )همان

توان بر می  «15مايا»اعتقاد دارند با دريدن حجابِِ 

نادانی و غفلت غلبه کرد و به بیداری دست يافتا 

ست که صاحب علم کامل «بودا»عیار هم بیدارِِ تمام

 و معرفتِ مطلق استا

نیز « مرواريد»مضمون سرود تمثیلیِِ  ا3

خواب و گذر از آزمونِِ دشوار سلوک  فراموشی و

و ستیز با نفس امّاره استا ترجمه اين روايت را 

در ضمیمه « جامه فخر»کوب با عنوان استاد زرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8. Kadali 

9. Yama 

10. Maya 



 5931بهار و تابستان ، شماره اول پنجم، مرالعات داستانی، ساللنامه تخصصی دوفص       58
 

منتشر کرده است  ارزش میراث صوفیهکتاب 

(ا شاهزاده پارتی به 350: 1253کوب، )زرين

شود تا  فرمان پدر از مشرق زمین راهی مصر می

در دهان اژدهايی اسیر شده به مرواريدی را که 

چنگ آورد و متعاقب آن خلعت فخر پوشد و 

پس از آن به سرزمین خود بازگردد تا بر جای 

پدر بر تخت شاهی بنشیندا به جهت تمتعات 

و  شودمادی و دنیوی، شاهزاده دچار فراموشی می

 ایرودا منجی وی، پرندهبه خواب جهل فرو می

ای از پدر  آوردن نامهست که با خواندن آوازی و ا

آورد و مادر، سرزمین اصلی وی را به ياد وی می

و او را به حرکت و جدال با اژدها و به دست 

 کندا آوردن مرواريد ترغیب می
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Abstract 

Several examples of the “awareness and oblivion” myth can be found among different 

nations, tribes, and civilizations. This authentic theme is seen in the foundation of 

contemporary novels and short stories, like a repetitive motif.The aim of this study id 

to analyze an example of the “awareness and oblivion” myth in one of the stories of 

Iranian contemporary authors. The story of “Derakht-e-Golabi” by “Goli Taraghi” is 

the story of the narrator’s forgetfulness, who regains his individuality with the help of 

the story of the pear tree and the memory of the good old days. Goli Taraghi has 

implemented one of the most special and less known symbols of “pear” to bring back 

fertility and sweetness to the protagonist of her story. This return, however, comes 

with the recalling of the past memories. When the narrator should have valued love, 

he had attented to the matters of the outer world and politics instead. This has led to 

the “oblivion” of the narrator’s identity and has emptied his mind. The author recalls 

the memories of the garden and through this, he returns to his true self.  

 

Key words: The “Awareness and Oblivion” Myth, Goli Taraghi, Short Story, 

Derakht-e-Golabi 
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