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Abstract 
In “The Pear Tree” from the collection Elsewhere (2000), Goli Targhi presents a 
first-person narrative about a writer and university professor who struggles to 
overcome scientific stagnation, face the past, and reassess his achievements and 
losses. In the background of these struggles, there is the Damavand garden and 
the pear tree which symbolize the flourishing and static contradiction within the 
narrator-character. The present article reads the narrative in terms of Eric 
Erikson’s psychosocial theory to analyze its crises of character development. The 
significance of this study is in explaining the roots of the narrator’s motivations 
and feelings which can lead to a better understanding of the complexity of the 
role of social and psychological concerns in overcoming his personality crises. 
Since the narrator is in his late sixties, the range that can be considered as the 
end of middle age and the beginning of the period after it, the 7th and 8th stages 
of Erikson’s development are used in the analysis of his personality. These stages 
are characterized by the binaries of “generativity vs. stagnation” and “ego 
integrity vs. despair” and can lead to the acquisition of the moral virtues of 
“care” and “wisdom.” This study concludes that while the narrator-character 
succeeds in passing through the 7th stage and acquiring the virtue of care, he is 
somewhat unsuccessful in the struggle for the acquisition of ego integrity and 
wisdom, although at the end of the story he evidently tries to achieve them. 
 
Keywords: “The Pear Tree”, Psychoanalytical Criticism, Personality Crisis, 
Generativity, Integrity  
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Psychological mechanisms, such as projection, association and stream of 
consciousness, play an important role in Goli Taraghi’s “The Pear Tree,” which 
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revolves around the emotions and motivations of the protagonist. The present 
study draws on Erik Erikson’s psychosocial theory to analyze the middle-age 
concerns of the protagonist from a psychoanalytical point of view in order to 
arrive at a better understanding of the protagonist. 
 
2. Theoretical Framework 

Erik Erikson’s psychosocial theory has been adopted as the theoretical 
framework of the present study. The focus of the study is on the 7th and 8th 
characteristics of Erikson theory of development, which cover middle age and 
later. This period is characterized by “generativity vs. stagnation” and 
“integrity vs. despair.” 

 
3. Methodology 
In the present article, Erik Erikson’s psychosocial theory has been used to 

analyze the concerns connected with a specific period of the protagonist of 
Goli Taraghi’s “The Pear Tree.” The characteristics of the 7th and 8th stages of 
Erikson’s theory have been focused on in the study of this text. 

 
4. Discussion and Analysis 
The pear tree symbolizes ‘generativity vs. stagnation’. Numerous references to 
this tree make the narrator remember his sterility. Throughout the story, the 

protagonist struggles in his mind with his sterility and middle-age crisis, with 
the outside world being symbolized through the garden. He finds himself 

destined to fight the stagnation and achieve generativity through writing, 
which in a way makes him isolated in the story. He shows signs of the 
emotional crisis associated with the end of the middle age, which according to 

Erikson is the 7th stage of development. His inability to write can symbolize 

crises associated with the 7th and 8th stages of development.  
 

5. Conclusion 
“The Pear Tree” is packed with descriptions of the psychosocial condition of 
the protagonist. The protagonist experience two crises throughout the story. 

The first half of the story mostly deals with ‘generativity vs. stagnation’, while 
the second part revolves around ‘integrity vs. despair’. The protagonist 

successfully overcomes the ‘generativity vs. stagnation’. The virtue of ‘wisdom’ 

can be gained for him after encountering the ‘integrity vs. despair’ binary 
opposition. 
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 گلی ترقی هنوشت« درخت گالبی»بحران رشد شخصیت در 
 

 *2 سحر خوش سرور  1 مهدی جاویدشاد
 

 چکیده
ش ص  از زب ان ی   ، روایت ی او (9731) رج ایی دی   هاز مجموع « درخت گالبی»گلی ترقی در داستان 

های او برای عبور از رکود علمی و همچنین مواجهه با کند که در آن تقالنویسنده و استاد دانش اه را ارائه می

ها، ب ا  دماون د و این تقال هزمینشود. در پسها به تصویر کشیده میرفتهدستها و ازگذشته و مرور دستاورد

-شصصیت را نشان می-دارند که به شکل نمادین، تضاد شکوفایی و ایستاییِ درون راوی درخت گالبی وجود

اجتماعی اری  اریکسون مورد -روانی هرو روایت شصصیتِ محوری داستان را با مبانی نظریپیش هدهند. مقال

 هین ریشرا تحلیل کند. اهمیت این بررسی در تبی دهد تا بحران رشد شصصیت موجود در آنخوانش قرار می

های اجتماعی و روانی در گ ذر تنیدگی دغدغههمچه بهتر درشصصیت و درک هر-ها و احساسات راویان یزه

ت وان آن را ای که میسال ی است، محدودهآنجاکه راوی در نزدیکی شصت های شصصیتی اوست. ازاز بحران

آنها عبور از  هم رشد اریکسون که مشصصپس از آن دانست، مراحل هفتم و هشت هسالی و آغاز دوراواخر میان

منظ ور کس ف فض ائل اخالق ی به« امیدیبرابر نایکپارچ ی نفس در»و « برابر رکودزایندگی در»های دوگانه

گی رد گیرند. این پژوهش نتیجه م یاست، در تحلیل شصصیت او مورد استفاده قرار می« خرد»و « مراقبت»

هفتم و کسف فضیلت مراقبت موفق است، در جدا  برای کسف  همرحل شصصیت در عبور از-که راویحالیدر

های او برای کسف آنه ا مش هود چه در پایان داستان تالشیکپارچ ی نفس و خرد، تاحدی ناموفق است، اگر

 . است
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 مقدمه -1

روان و  زیب ا، طر نث رنویسان معاصر است که همواره به خاترین داستانگلی ترقی یکی از برجسته

ده د، زبان و امکاناتی که زبان به نویسنده می هاست. مسئلاش مورد تحسین منتقدان بودهسلیس

های مصتل ،، از ل ذت نوش تن است. او در مصاحبههای همیش ی شص ِ ترقی نیز بودهاز دغدغه

 هان فارس ی و وییف گوید و در مصاحبه با فانی و دهباشی، به امکانات زببه زبان فارسی سصن می

 [...]ش ود هم ه ک ار ک رد کنم که با این زبان میمن فکر می»کند: نویسنده در قبا  آن اشاره می

داس تان  (.41: 9781)ف انی و دهباش ی، « باید در نهایت تواضع با این زبان کنار آم د و مه ارش ک رد

گی ری زب ان کارقی در بهدستی ترتوان یکی از بهترین مصادیق چیرهرا می« درخت گالبی»کوتاه 

کارگیری نمای باز و بسته در توصیفات )مانن د آنچ ه در گری تصویری و بهدانست. اختصار، روایت

های روایی در این اث ر اس ت ک ه در توص یفات شود( از بارزترین ویژگیروایت سینمایی دیده می

 رسد:پایانی داستان به اوج می
ه ای ه ا، ان  وردرخشد. ان  وراه باالی سر با  میابتدای شف است، شبی روشن و شفاف. م

ه ای س ر ِ آب دار چش م  ای دارند. گیالسکنندهنورس زیر نور مهتابی آسمان تأللؤ خیره

ه ایش از وف ورِ ب ار و س ن ینیِ ت ر اس ت و ش اخهحا زنند. درخت سیف از همیشه سرمی

ب ا  انباش ته از ت پش و نج وا و  [...]های وزین از میان تا شده، در شُرُف شکستن است میوه

ه ای سرش ار زمزمه است، لبریز از هیاهویِ حیاتی مغرور. درختان فاتح و خوشبصت ش اخه

همه جز درخت گالب ی ک ه ب ا ب دنی خ اموش و  –اند خود را به سوی من و دنیا دراز کرده

ت این ش بدهکار به مالمهمه ولوله و رشد و رویش ایستاده و گوشهایی خالی میان آندست

 .(949: 9731)ترقی،  و آن نیست

ک رات در به« بصشی به اشیاءجان»ادبی  هشده، آرایهای زبانی پیشتر ذکربر ویژگی عالوه

راوی داستان با درخت ان ب ا  در پیرن    هشود که با توجه به رابطدیده می« درخت گالبی»

داس تان ق رار  همای ت درونتوان گفت که ترقی امکانات زبان را نهایت ا  در خ دمداستان، می

دانس ت. راوی « درخ ت گالب ی»اص لی داس تان  همای توان درونرا می« ناباروری»دهد. می

داستان که فیلسوف، نویسنده و استاد دانش اه است، به با  دماون د، ب ا  پ دری خ ود، پن اه 

آغ از داس تان،  ها از نوشتنش عاجز بوده به اتمام برس اند. درکه سا را آورده تا بتواند کتابی 

ش ود. افکار او توسط باغبان پیر پاره م ی هکند، رشتکه نویسنده برای نوشتن تقال میحالیدر

خواه د ک ه ب رای ای ن باغبان حامل خبر ناباروری درخت گالبی است و از او، مال  با ، می

ب ان، در کند، باغتوجهی میآنکه نویسنده مکررا  به درخواست باغبان بی درخت کاری کند. با
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کند تا در مراسمی آئینی، با تهدی د درخ ت گالب ی ب ه ادامه، کدخدای ده را همراه خود می

گرفتن از گالبی، آن را به بار دادن تشویق کنن د. شدن و نهایتا  پادرمیانی کدخدا و تعهدقطع

ش ود و خ اطرات ها، فیلسوف داستان غرق در گذشته م یسفیدمصاحبت با ریش هدر بحبوب

کن د. در پای ان، راوی داس تان از را م رور م ی« م یم»وجوانی خود به دختری به نام عشق ن

گ ردد و ص رفِ شود، مجذوب محیط بی رون و درخت ان ب ا  م یدنیای درون خود خارج می

 کند.ن ریستن به اطراف، او را غرق در شع، می

ه ای راوی رافکنیبصشی به اشیاء، اشاره به فجان همکرر از آرای هدر طو  داستان، استفاد

ه ای ذهن ی ه ا و س یالنداستان بر درختان با  دارد. همچنین، اث ر ترق ی ممل و از ت داعی

ها در داستان بدان معناست که از شصصیتِ محوری داستان است. حضور پررن  این تکنی 

ای روانش ناختی اس ت. ای ن ادع ا توس ط ای زبانی و هم پدی دهنظر ترقی، ادبیات هم پدیده

ه ای ش ود. در مص احبه ب ا ف انی و دهباش ی، ترق ی ب ه دغدغ هرقی نیز تأیید میشص ِ ت

هایم های قصهاند چرا قهرماناز من پرسیده»دارد کند و ایهار میروانشناختی خود اشاره می

نیما و انیم وس( و در ااغلف مرد هستند. چرا ندارد. آدمیزاد ترکیبی از نرینه و مادینه است )

رود. به همین دلیل است که من به ادبی ات زنان ه و سیم بندی از بین میتصیل این تق هحوز

گوی د: یا در جایی دی ر در همان مصاحبه م ی. (78: 9781)فانی و دهباش ی، « مردانه اعتقاد ندارم

روانی دارند. ناخودآگاه اس ت ک ه  ههای جسمانی، اکثرا ، ریشزند. دردبدن ما اغلف با ما حرف می»

ب ا (. 11 هم ان:)« رس اندکوبد و نارضایتی و خشم خود را ب ه گوش مان م یجسم می به در و دیوار

، «درخ ت گالب ی»های روانشناختی فرافکنی، تداعی و سیالن ذهن در کاروتوجه به محوریت ساز

های روانشناختی ترق ی در ادبی ات های تجلی دغدغهتوان یکی از بهترین نمونهاین داستان را می

 دانست.

ه ای روانش ناختی های شصصیت ی ا داس تانداستان هتوان در دسترا می« گالبیدرخت »

های شصص یت اص لی داس تان و جای داد، بدان معنا که تمرکز اصلی اثر بر احساسات و ان یزه

درخ ت »پ ردازی در ب ه محوری ت شصص یت توج هب ا (9)عنوان ی  شص  اس ت.عاقبت او به

را  9اجتم اعی اری   اریکس ون-روانی هنظری در یتشصص رو بحران رشد، پژوهش پیش«گالبی

که شصصیتِ مح وری داس تان آنجادهد. ازعنوان مبنای نظری پژوهش مورد استفاده قرار میبه

ه ای هفتم ین و هش تمین مراح ل رش د سالی و پس از آن ق رار دارد، ویژگ یدر دوران میان

                                                           
1. Erik Erikson 
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یکپ ارچ ی »و « برابر رک ودندگی درزای»های ترتیف تقابل نیروی آنها بهکه مشصصه اریکسون،

 شود.کار بسته میپردازی او بهاست، برای درک بهتر شصصیت« امیدیبرابر نانفس در

 

 تحقیق هپیشین -1 -1

بر روایات موج ود  ،«روایت درخت گالبی، ترجمان امکان امید»در ( 9711)کیصایی  سید وآ 

اختنِ صرف به روایتِ محوری راوی، منجر شوند و معتقدند گذر از پرددر داستان متمرکز می

ش ود و ها ب ه واقعی ت الق ایی م یتنیدگی روایات و کنش و واکنش شصصیتهمبه درک در

اجتماعی را مورد نقد و بررسی قرار داد. وه ابی دریاکن اری -توان وضعیت فرهن ینتیجتا  می

ه ای نماد«  لی ترقیگ« درخت گالبیِ»در « یاد و فراموشی»اسطوره »در  (9711)و حسینی 

هایی از مقاله، رویکرد فرویدی به داستان دارند. کنند و در قسمتموجود در اثر را بررسی می

 ش تنِیو خو لیم ن اص و بازگش ت ب ه  «یو فراموش  ادی» هاسطوراما تمرکز اصلی مقاله بر 

« الب یدرخ ت گ»گرایانه از داستان کوتاه خوانشی بوم» در (9711) نوذر نیازیاست.  شیخو

منظ ور سازی نقش درخت گالبی در داس تان ب همعتقد است که برجسته ،«گلی ترقی هنوشت

گرایان ه از داس تان ب ا انسان با طبیعت است و به همین عل ت خوانش ی ب وم هبازتعری، رابط

ب ر مق االت علم ی کن د. ع الوههای ابزاری و ذاتی به طبیعت ارائه م یگذاریتأکید بر ارزش

-های مروری مورد بررسی قرار گرفته است، اما ه ی در نقد« درخت گالبی»ن مذکور، داستا

ان د. الزم ب ه کدام این داستان را با مبانی نظری شصصیت اریکسون مورد خوانش قرار ن داده

عنوان مبن ای های ادبیِ داخل کشور بهذکر است که مراحل رشد اریکسون در برخی پژوهش

از مراح ل  مقال ه خ وددر ( 9711) و دی  ران محرم یان د. نظری مورد استفاده ق رار گرفت ه

-ابتکار، خالقیت، احساس گناه، عالقه به اس باببرند تا با تمرکز بر مسائل اریکسون بهره می

پردازی کودکان در آثار هوشن  م رادی دس ت شصصیت ، به درک بهتری ازبازی و حیوانات

 س عود هنوش ت بامبو هساقی هویت در رمان هابحران، (9713)و دی ران افضلی هدر مقالیابند. 

مس ائل روان ی، اجتم اعی و  هکنن د و ب ر رابط ک ویتی، را جس تجو م ی هسنعوسی، نویسند

  خ ود، هدر مقال  (9711) و دی  ران ملک یش وند. اقتصادی در زندگی مهاجران متمرک ز م ی

س ون در آث ار مبانی نظری اریک هزمینرا با پس ثمربصشی و امیدواری، ضایت درونیمسائل ر

 کنند. فریدون مشیری واکاوی می
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 مبانی نظری -2

 «مراقبت»و « زایندگی» هسالی و مسئلمیان -2-1

محور از ادبیات مرهون نقد مند و نظریههای نظامها یا خوانشامروزه بصش مهمی از برداشت

امی گ ذار ای ن نهض ت اس ت و تم روانکاوانه است. ب دون ش  ، آرای زی مون د فروی د پایه

دار آنها هستند. اما نباید فراموش فرویدی، چه در مقام موافق یا مصال،، وامپردازان پسانظریه

ب ا  9یاهاؤتعبیر رهای خود همچون ثر از ادبیات بوده و در نوشتهأکرد که شص ِ فروید نیز مت

ن ابراین است. ببصشیدههای خود اعتبار میبه یافته 7هملتو  2ادیپاتکا به آثار ادبی همچون 

 ر هس تند و تعام ل آنه ا ب ه درک ای دوسویه با یکدیادبیات و روانشناسی همواره در رابطه

 شود.اساطیری منجر می -بهتر فردیت تاریصیچههر

ان د. های تفسیری آن ناهم ونهای نقد ادبی روانکاوی، سنتبا توجه به گستردگی روش

ک م ت ا . ام ا تم امی ان وان آن، دس تنقد ادبی روانکاوی مطالعاتی منس جم نیس ت» درواقع

. این (Surprenant, 2006: 200) «اساسا  با روان پیوند دارد [...]ای، معتقدند که ادبیات اندازه

توان از طریق ی  اث ر ادب ی مثا ، میعنواننقد ممکن است در اشکا  مصتلفی تبلور یابد. به

ک ارگیری مف اهیم روانک اوی ب ا ب هت وان آن پی برد؛ یا م ی هخاص به تحلیل روانی نویسند

ه ای ها، آم ا  و ی ا س رکوبادیپ، نهاد، آنیما، سایه و غیره، به تحلیل ان یزه ههمچون عقد

در  های آثار ادبی پرداخ ت. از طرف ی دی  ر، مف اهیم روانک اویروانی شصصیت یا شصصیت

ورد اس تفاده جمله متون ادبی و یا حتی متون روانشناس ی م بررسی ساختار روایی متون، از

شان است، ال وییها ذات کهنی اشتراک آنهای متنون، نقطهگیرند. اما با وجود روشقرار می

 تواند به نتایج جمعی بشری منتج شود.های خاص میبدین معنا که خوانش

گیرن د. او معتق د های جمعی روانکاوی مورد توجه بیشتری قرار میبا یهور کار  یون  جنبه

ه ایی جه ان هایی تش کیل یافت ه ک ه نم ادال وآگاه جمعی بشری از غرایز و کهناست که ناخود

-اند. که نمرد حکیم، سایه، و آنیما و آنیموس تشکیل شدههایی همچون پیراند و از بصششمو 

ش وند، بص ش مهم ی از ه ا پدی دار م یمای هها و درونها که در اشکا  وقایع، اشصاص، نمادال و

ت وان آنه ا و با کاوش در تجربیات شصصی می( Stevens, 2006: 84)هستند  تجارب طوالنی بشر

ه ای هایی که یون  بدان اشاره دارد، احساسات و افکار مربوط به سا را واکاوی نمود. یکی از ال و

                                                           
1. The Interpretation of Dreams 

2. Oedipus 

3. Hamlet 
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پردازان اختالف نظ ر وج ود زمان شرون و پایان آن میان نظریه هسالی است، دورانی که دربارمیان

شود و در شص ت ی ا سال ی آغاز میسالی در چهلترین عقیده این است که میانتداو دارد، اما م

 .(Lachman and Bertrand, 2001: 280)رسد پایان میسال ی بهپنجوشصت

س الی را ترین نظریات مربوط به س المت روان در دوران می انیون  و اری  اریکسون مشهور

یه ر زن دگی ازسالی را بعد. یون  دوران میان(Lachman and James, 1997: 5)اند مطرح نموده

کن د ک ه تغیی رات این دوران هستند. او تأکید م ی هنامد و معتقد است که افراد معدودی آمادمی

تنها نباید دچار سوء تعبی ر ش وند و بح ران لق ف گیرن د، سالی نهروحی و جسمی در دوران میان

نظر گرفته شوند. اگر این تلقی صورت ن ی رد و اف راد ب ا  رعنوان بصش طبیعی رشد دبلکه باید به

سالی نشوند، آنه ا امک ان رش د و تغیی ر را از دس ت اهدافی غیر از اهداف دوران جوانی وارد میان

ت دریج ب ه ای ن دان د ک ه اش صاص ب هعطفی می هسالی را نقطیون  میان (.1 همان:)خواهند داد 

ان د، ب رای ورود هایی که پیش از این در زن دگی بن ا نه ادهها و آرمانرسند که ارزششناخت می

 .(Staudinger and Bluck, 2001: 12)دوم زندگی کافی نیستند  هدار به نیممعنا

س الی را ه ای مرب وط ب ه می انه ای خ اص خ ود چ الشپردازان مصتل،، به روشنظریه

رش د  هین حوزه، بصشی از نظری ترین متفکران اعنوان یکی از برجستهاند. اریکسون بهبرشمرده

 هفروی د و ارائ  هکند. دستاورد مهم اریکس ون در بس ط نظری سالی میخود را معطوف به میان

جنس ی -رشد شصصیت فروید، که رش د روان ی هکه نظریحالیالعمر است. درمفهوم رشدِ مادام

اجتم اعی، -روان یرش د  هنظری هشود، محدود به دوران کودکی است، اریکسون با ارائنامیده می

کند و ب ر العمر به رشد جای زین میفروید را با ن اه مادام همحور موجود در نظریرویکرد کودک

وی معتقد بود که  .(Lachman and Bertrand, 2001: 281)کند های اجتماعی تأکید میجنبه

کن د؛ تأکی د م ی ش ناختی و جنس ی، ب یش از ح دزیس ت هکنندفروید بر اهمیت عوامل تعیین

شناس ی اس ت. اریکس ون که در نظر اریکسون، شصصیت محصو  تاریخ، فرهن  و زیستحالیدر

وسط ژنتی   تعی ین کند که مراحل رشد از قبل تقائل به اصل اپی ژنتی  بود. این اصل بیان می

حا  او معتقد بود که کیفیت آشکار شدن مراح ل رش د، بس ت ی ب ه اجتم ان اند، اما درعینشده

. (Burston, 2007: 32)ش وند شصصیت تلقی می هجارب اجتماعی، مهمترین عامل سازنددارد و ت

ش مرد های مراحل رشد انسان از بدو تولد تا کهنسالی را برم یاریکسون در هشت مرحله، ویژگی

گی رد. در ه ر مرحل ه از زن دگی، تعام ل نظر م یرشد در هعنوان هفتمین مرحلسالی را بهو میان

 هرد؛ یعنی هر مرحله دارای ی  طی، مثبت و منفی است و به همین دلی ل، نظری اضداد وجود دا
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شود که در آن، رشد سالم شامل رش د بیش ترِ طی ، دو ارزشی محسوب می هاریکسون ی  نظری

 مثبت است.

شود، اریکس ون یاد می« بحران»مربوط به هویت و شصصیت با عنوان  که از مسائلآنجااز

کن د: ف رد خ ود از بح ران را ارائ ه م یب هتعری، منحص ر 9و بحرانهویت: جوانی در کتاب 

، بلک ه ام روزه «الوقون را در خود ن داردقریف همعنای فاجع« بحران» هبرخالف گذشته، واژ»

اس ت « طریقی از آن گذر کندحساس که رشد باید به هتحو ، ی  لحظ هی  نقط»معنای به

(Erikson, 1968: 16) ،،ش نیده « س الیبحران میان»عنوان کرات بهآنچه به. بنا به این تعری

تحولی اس ت ک ه اف راد  های حساس و نقطشود، ی  فاجعه یا مصیبت نیست، بلکه لحظهمی

را « برابر رکودزایندگی در» هیا مسئل« بحران»باید با آن مواجه و از آن عبور کنند. اریکسون 

 .(Lachman and James, 1997: 6)داند سالی میاصلی دوران میان هدغدغ

ها و ی   مزی ت شود، ی  تقابل نیروای که متصور میاریکسون برای هر ی  از هشت مرحله

ه ا، ویژگ ی او  را ت رجیح گیرد، بدین معنا که اگر فرد در مواجهه با تقابل نیرونظر می اساسی در

 ها ، در اول ین مرحل مث عن وانرسد. بهدهد و به آن دست یابد، به مزیت مذکور در آن مرحله می

اعتم ادی براب ر ب ی اعتم اد بنی ادی در»شود، تقابل رشد شصصیت، که در دوران نوزادی واقع می

تحو ، اعتم اد بنی ادی را  هقرار دارد. اگر کودک موفق شود در این نقط« امید»، با مزیت «بنیادی

م، ک ه در دوران هف ت هب رد. در مرحل را با خود ب ه مراح ل دی  ر م ی« امید»کسف کند، مزیت 

 صورت غلب هقرار دارد که افراد در« برابر رکودزایندگی در»های شود، تقابل نیرومیانسالی واقع می

آورن د دس ت م یه را ب « مراقب ت»بر این مرحله از طریق ترجیح نسبی زایندگی بر رکود، مزیت 

(Vide. Erikson, 1977: 222-247). 

اعتم ادی؛ براب ر ب یرش د )اعتم اد در هاولی هش مرحلطبق نظر اریکسون، اگر فرد بتواند ش

برابر حقارت؛ هویت دربرابر برابر گناه؛ سازندگی دربرابر شرم و تردید؛ ابتکار عمل دراستقال  در

 هتوان د ب ه مرحل سر گذارد، او م یسردرگمی نقش؛ صمیمیت دربرابر انزوا( را با موفقیت پشت

 هدر مرحل « زاین دگی». منظ ور از (Gideon, 2008: 387)وارد ش ود « برابر رکودزایندگی در»

توان د مت رادف ب ا است و این مفهوم می« ایجاد و هدایت نسل  بعدی هدغدغ»هفتم اریکسون، 

. ناتوانی در حصو  اق دامات (Erikson, 1977: 240)نظر گرفته شود در« خالقیت»و « باروری»

تداوم خودمحوری و خودشیفت ی در فرد ش ود،  تواند منجر بهمی« زایندگی»مولد برای نیل به 

                                                           
1. Identity: Youth and Crisis 
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های خود، و نه نیازهای دی  ران، گ ردد و ب ه ق و  اریکس ون ب ه آن فرد عمدتا  متمرکز بر نیاز

 .(Ibid)مبتال شود « احساس فراگیر رکود و فقر فردی»

ک ه ها به نسل بعد از خود است. درح الیسا معنای نیاز میانسالی بهزایندگی در دوران میان

اس ت، اریکس ون ب ا تأکی د ب ر توج ه واق ع ش دهابست ی کودکان ب ه بزرگس االن موردهمواره و

نی از واق ع انسان ب ال  نی از دارد ت ا مورد» دارد کهاعالم می« وابست ی نسل قدیم به نسل جدید»

دانست، اما بای د « زایندگی»ترین تبلور پروری را متداو شاید بتوان فرزند(. Ibid: 240« )شود

ه ای تولی دی و ه ای دی  ر مانن د فعالی تدانست که در تفکر اریکسون، زایندگی در حوزه

(. حت ی گ اهی McAdams, 2001: 401خالقانه، تدریس و رهبری نیز قابل حص و  اس ت )

ب ه مح یط موفقیت بیشتری اق دامات مول د را نس بت ممکن است افراد در محیط عمومی با

ده د اریکسون نشان م ی ،(9111) 9حقیقت گاندیدر کتاب انجام برسانند. خانوادگی خود به

که چ ونه گاندی در نقش ی  رهبر معنوی مراقبت پدرگون ه از مردم ان خ ود داش ت و در 

توانست نقش پدر خ وب را که در خانه نمیحالیکرد، درمی« زایندگی»محیط عمومی مشق 

قبت از نسل بعدی ممکن است در و مرا« زایندگی. »(Ibid: 424)برای فرزندان خود ایفا کند 

اشکا  مصتل،، مانند مراقبت برای فرزند یا ی  ملت، یاهر شود، اما در هر شکلی که باش د، 

کنن د ان د ک ه از آن مراقب ت م یبزرگساالن نیازمند کسف تشویق و دل رمی از همان نسلی

(Erikson, 1977: 240.) 

گی ری ک ارکنند، بهشایانی می که مراحل رشد اریکسون به تحلیل شصصیت کم ازآنجا

تواند به پردازی در آنها محوریت دارد، میآنها در نقد آثار ادبی، مصصوصا  آثاری که شصصیت

ای ن، هم  ام ب ا ب رهای اشصاص درون آثار منجر شود. عالوهدرک بهتر رفتار، اعما  و ان یزه

 2لوتر جوانشد روانی آنها در اشصاصِ تاریصی از منظر ر هناماقدام اریکسون به تحلیل زندگی

توان از آرای اریکسون در تحلیل روانی نویسندگان ادب ی به ره ، میحقیقت گاندیو  (9148)

ای شود، منجر به تولید آثار برجستهیاد می« بیوگرافی روانی»برد. این نقد که از آن با عنوان 

 4مارک ت واین و دنی ای اوو  1لئون اد  نوشته( 9132-9147) 7هنری جیمزدر نقد ادبی مانند 

                                                           
1. Gandhi's Truth 

2. Young Man Luther 

3. Henry James 

4. Leon Edel 

5. Mark Twain and His World 
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ه ای اس ت. در ای ن رویک رد، عوام ل بیرون ی و نوش تهشده 9جاستین کاپالن هنوشت( 9131)

ه ای پنه ان و شوند که توس ط آنه ا، ان ی زهشص ِ نویسنده به شواهد و مدارکی تبدیل می

ش وند. کاربس ت مب انی رش د اریکس ون در تحلی ل مسائل شصصیتی نویسنده واک اوی م ی

ه ای ادبی ات و بح ران هرابط هتواند به نتایج ارزشمندی دربارنویسندگان ادبی، می شصصیت

 اجتماعی منجر شود.-روانی

 

 سنگین ناباروری هسای -2-2

ب ین  هگانه در طو  داستان اش اره دارد، رابط ای سهبه رابطه« درخت گالبی»آغازین  هجمل

گری باغبان ایج اد و ا  با میانجیشصصیت محوری داستان و درخت گالبی که این رابطه مکرر

درخ ت طن از و - اند جز درخ ت گالب یتمام درختان با  دماوند بار داده»شود: یادآوری می

دادن کننده را باغبان پیر س مج، ه ر ص بح، هن  ام آبو این حقیقت رسوا -خودنمای گالبی

مش ترک  هنقط  .(924: 9731)ترق ی، « رس انددرختان با ، با اندوه و خشم، به گوش من م ی

خاص است: درخت گالبی  هشان در آن برهشصصیت داستان با درخت گالبی، ناباروری-راوی

 [ش]ته کشیده و کفکیر [یش]هاحرف»گوید، گونه که خودش میدهد و راوی، همانبار نمی

راوی ک ه اس تاد، نویس نده و س صنران بزرگ ی اس ت،  (.928 همان:)« استبه ته دی  خورده

اس ت و ه از دوران اوج تولید آثار سیاس ی، اجتم اعی و فلس فی فاص له گرفت همدتی است ک

آخرین کتابی که همچنان در حا  نوشتن آن است به طلسمی تبدیل شده که ی ارای اتم ام 

 آن را ندارد.

ای اس ت ک ه باع ن رنج ش یادآوری ناباروری درخت گالب ی توس ط باغب ان پی ر مس ئله

ان  اری درون داستان با نادی ده هبه این یادآوری، نویسندشود. در واکنش شصصیت داستان می

کند از این مسئله عبور کند و به حقیقت آن فکر نکند. در چندین موقعیت که باغب ان سعی می

محل ش »درخت گالبی صحبت کند، او در ذه ن خ ود ب ا عب ارات  هخواند تا درباراو را فرا می

روی خود طفره( 923 همان:)« جانزهر مار و آقا»و  (921 همان:)« خفه»(، 924 همان:)« گذارمنمی

توجه این است که هر بار باغبان، ارباب خود قابل هدهد. نکتاز مواجهه با این مسئله را نشان می

درون داس تان پ س از  هناباروری درخت گالبی سصن گوی د، نویس ند هخواند تا درباررا فرا می

 گوید:نوشتن سصن می هتوجهی، درباربی

                                                           
1. Justin Kaplan 
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ببصشید. حا  شما خوب است؟ خیلی ببصشید. اگر ممکن است ن اهی به ای ن »گوید: می

 .«درخت گالبی بیاندازید

-کنم که اگر ساعتی ی  صفحه بنویسم و روزی ده ساعت کار ک نم م یبا خودم حساب می

اگ ر مث ل -ای هفتاد صفحه. ی  ماه آخر تابستان و سه ماه پاییز شود روزی ده صفحه. هفته

ام و دو جلدِ مقوایی زرکوب آم اده تا او  زمستان نزدی  به هزار صفحه نوشته -کار کنمآدم 

 ام.دی ر هم نوشته هدارم. جلدی دو کیلو. اگر تا سا  آینده کار کنم هزار صفح

ه ا، مث ل زم انی وقتباید حرفی تازه برای گفتن پیدا کنم. حرفی که به آن اعتقاد دارم. مثل آن

 .(923-921 همان:) ام، خودم را عوض کنما را عوض کنم. شهرم، کوچهخواستم دنیکه می

شصصیت مشصصا  ناباروری -شود تا راویباغبان به ناباروری درخت گالبی سبف می هاشار

ن وعی ب ا آورد ت ا ب همی ان م ی سرعت سصن از تولید بهیاد آورد. در واکنش، او بهخود را به

توجهی و انک ار وض عیت درخ ت و خ ود، او ا علیرغم بیحقیقت ناباروری خود مقابله کند. ام

توانم بنویس م. اعتراف ی تل خ. هم ین نمی»شود: تدریج با حقیقت ناباروری خود مواجه میبه

دان م نم ی-اگر-تر. اگر هم بصواهم بنویسمخواهم بنویسم. اعترافی تلخاست که هست و نمی

ان، شصص یت در کش اکش تص میم ب ه در طو  داست(. 928-923 همان:)« چی بنویسم هدربار

تولید و اعتراف به ناباروری قرار دارد و دنیای بیرون از ذهن او، یعن ی دنی ای ب ا ، ب ه نم اد 

که درخت گالبی نماد ناباروری است، دی  ر گیاه ان حالیشود. درهمین کشاکش تبدیل می

ا در کانون توجه ق رار با ، نماد باروری هستند و شور موجود در با ، ناباروری درخت گالبی ر

کند، شور که دنیای با ، وضعیت فردی شصصیت داستان را به او یادآوری میآنجادهند. ازمی

 شوند:گیاهان با  سبف حسادت در او می
باز، پر از ولوله و جنبش و جوشش است. پر از هی اهو کوچ ِ نیمه هبا ، پشت این پنجر

وَرگ ل، ب ا  و گیالس، سر  و سبز و تَرگل هت حرامزادهای نباتی. درخمَنمو تپش، پر از مَنم

 هه ای گش ودخصوص ج وانی( ب ا ش اخهستاییِ جوانی )بهاش، لبریز از خودفر همیش یقرو

راض ی  خوددهد. درخت ابله ازمعقو ، حرصم میمغرور، رودرروی من ایستاده و، به دلیلی نا

دهن ده در چ ه هس ت، چی زی آزار. هردانمگیرد. حسادت؟ شاید. مسصره است. میلجم می

 .(921 همان:) کندام میگریِ موذیانه و شکوفاییِ دلربایش است که کالفهعشوه

روی آن مش اهده دنیای با  فضایی است که شصصیت داستان کالف ی درون خ ود را ب ر

دنی ای شود، گاهی آنها را ب ر که او گاهی با تعارض و ناتوانی خود مواجه میحالیکند. درمی

کند، گاهی های خود را مشصصا  بر روی با  مشاهده میکند. او گاهی دغدغهبا  فرافکنی می
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شود مقاومت خود در با  می همقابل دعوت باغبان پیر به توجه به با  که منجر به مشاهد در

به های فراوان توجهیاندازد. هن امی که پس از بیکند، و گاهی این توجه را به تعویق میمی

او گ وش ف را ده د، ب ا شود به س صنان درون داستان مجبور می ههای باغبان، نویسنداصرار

 ج ا(،)همان« آینده هپس باشد برای بعد. هفت»و  (979 همان:) «جان، برو فردا بیاپدر»ایهارات 

سن ین ناباروری و ت رس از  هاندازد. آنچه مبرهن است، سایمواجهه با مسئله را به تعویق می

است و او در کشاکش پذیرش، انکار و جهه با آن شصصیتِ محوری داستان را احاطه کردهموا

 است.فرافکنی این حقیقت محصور شده

 

 جبر روانی زایندگی -2-0

حکای ت از بحران ی « درخت گالبی»تعارض باروری و ناباروری در شصصیتِ محوری داستان 

 هحساس یا نقط  هارتی دی ر، او در همان لحظعبطریقی از آن عبور کند. بهدارد که او باید به

ای از رشد با آن مواجه ش ود. تحولی قرار دارد که طبق نظر اریکسون، فرد باید در هر مرحله

سؤا  این است که او در کدام مرحله از رشد قرار دارد. تعارض باروری و ناباروری موج ود در 

های آن تقابل نیرو هدارد که مشصص ی هفتم اریکسونداستان، بیشترین شباهت را به مرحله

ط ور ک ه ده د و هم انسالی ر  میمیان هاست. این مرحله در دور« برابر رکودزایندگی در»

گیرد. ف رد ممک ن پنج سال ی را دربر میوهای چهل تا شصت یا شصتپیشتر ذکر شد، سا 

آ  ک ه ش کل ای دهحالیاست که تغییرات روحی و جسمی این دوران را بحران تلقی کند، در

 نظر گیرد.آن است که آنها را بصشی از فرآیند طبیعی رشد در

کنن د، در وض عیت سالی که یون  و اریکس ون ب ه آنه ا اش اره م یمیان هخصوصیات دور

شود. او در جایی ب ه س ن خ ود اش اره مشاهده می« درخت گالبی»شصصیتِ محوری داستان 

« زودی شصت سالم خواهد شد. ابت دای س رازیرید. بهگذرنها مثل برق و باد میروز»کند: می

یاب د: و در جایی دی ر، علت ناباروری خ ود را در تغیی رات روح ی و جس می م ی (؛928 همان:)

 (.921 هم ان:)« ست و افو . شاید ی أسست و نیاز به تنفس و مکن. شاید خست یشاید پیری»

کند و از طریق آنه ا، ب ه ش رایط ه میهای اطراف خود توجاو حتی به تغییرات جسمانی انسان

خ دا آی د. آن زم ان، ک دشناسم. یادم میسفید را میمن این کدخدایِ ریش»اندیشد: خود می

ها کس ی دی  ر از او س اخته اس ت )و از م ن؟(. آب رفت ه. نبود. این شکلی هم نبود. گذر سا 

و در ج ایی  (.971 هم ان:) «اش اثری نمان ده اس تمچاله شده و از هیبت دهاتی و اندام جن لی
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م ردی  هرو رفت وتوی آینه تصویر رن »کند: وضوح به تغییرات جسمی خود اشاره میدی ر، به

-سنی و دغدغه هبه محدود توجهبا (.911 همان:) «بینم که شباهت دوری با من داردمسن را می

« ی دربرابر رک ودزایندگ» هگانتوان گفت او در دوهای جسمانی و روحی شصصیت داستان، می

 قرار دارد و برای عبور موفق، باید ویژگی او  را ترجیح دهد.

ه ای تولی دی و خالقان ه، هم ام با تفکر اریکسون که امکان تبلور زایندگی را در فعالیت

های نویس ندگی و اس تادی ک ه شصص یت داس تان توان نقشبیند، میتدریس و رهبری می

نظر گرفت. او در ط و  داس تان سف زایندگی در زندگی دراست را تالشی برای کاتصاذ کرده

از انتصاب جبری ب ین  های مذکور، مصصوصا  نقش نویسندگی، برآمدهکند که نقشاذعان می

ای اس ت ک ه گرایی نکت هاو به جبر هگریزی از آنها وجود ندارد. اشارهایی است که راهدوگانه

بدان معتقد است. طبق نظر اریکسون، در ه ر هن ام تبیین مراحل رشد خود اریکسون نیز به

ش ود و کند، او ب ا ی   دوگان ه مواج ه م یای که انسان از آن عبور میی  از هشت مرحله

دی ر، در ه ر مرحل ه از رش د، انس ان در جب رِ عبارتیمحکوم به انتصاب یکی از آنها است. به

تنه ا ب ین دو کیفی ت از پ یش های زیادی ن دارد و گیرد، انتصابی که گزینهانتصاب قرار می

سالی، انسان مجبور است یا متمایل به زایندگی ی ا ب ه رک ود میان هشده است. در دورتعیین

 دوستی یا فقر فردی است.آن نون هباشد، که نتیج

کند و تبل ور زاین دگی سالی اشاره میمیان هبه جبر دور« درخت گالبی»شصصیت اصلی 

چه کسی مرا محکوم ب ه »پرسد: داند. او در جایی میخود می ناپذیردر نوشتن را تقدیر گریز

کش یدن، ن  اه  نوشتن. مثل نف س»گوید: ؛ در جایی دی ر می(921 همان:)« کند؟نوشتن می

کردن، خواستن. مثل بودن. به همین سادگی. اتفاقی ضروری، طبیعی، ممکن. ک اری ک ه از 

 هم ان:)« ج ور وی ار، م رض، اعتی اد.ی جور نیاز حیاتی، جوشید. ی جوشد یا میدرونم می

ک اش »گوی د: برابر میل به زایندگی س صن م ی؛ و سپس از ناتوانی خود در مقاومت در(923

شفا یافت و برای زمانی کوتاه به چشم نیام د.  ‘ بودنکسی’ناپذیرِ شد از این بیماری عالجمی

 ب ا (.971 همان:)« انتشارِ خود-تشاربه ان-به تکثیر-یا نیاز به این رؤیت نداشت، نیاز به انعکاس

توان گفت که نوشتن برای او ی  جبر اس ت ک ه سالی، میمیان هبه میل تولید در دور توجه

 انجام برساند. باید آن را به

منِ محص ور در ای ن »هن ام روایت داستان خود، شصصیت در رکود تولید و ایده قرار دارد: به

ای اس توار، ب ه ز یافتنِ حرفی برای گف تن، از آویص تن ب ه عقی دهدیواری، ناتوان از نوشتن، اچهار
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ه ای . بنابراین، در تقاب ل ب ا نی روجا()همان «کم، به عشقی، عشقکی، رؤیاییایمانی مطلق، یا دست

منظور مقابله با این وض عیت و حص و  دوم بر او غالف است. به ه، مشصص«برابر رکودزایندگی در»

ش ود. او ب ر رک ود خ ود م ی شصصیت داستان، معطوف به غلبه هدغدغزایندگی، بصش مهمی از 

ح ائز  هشود. علیرغم رکود فعل ی او، نکت ثمر میکند که بنویسد، اما مکررا  این تالش بیتالش می

ن اس ت و ای ن ب داب وده« براب ر رک ودزایندگی در» هاهمیت این است که او قادر به ورود به مرحل

ص میمیت »و « براب ر س ردرگمی نق شهوی ت در»معناست که مراحل پیشین شصصیت مانن د 

موفقیت شصصیت داس تان در  هبه سابق توجه است. باسر گذاشتهرا با موفقیت پشت« دربرابر انزوا

معن ای شکس ت قطع ی او در  توان رکود فعلی او را بهسازی شصصیت سالم در خود، نمینهادینه

 لی دانست.سامیان همرحل

توان د در هم ان گیری شصصیت داس تان در ب ا  پ دری، ک ه م یبررسی دوران پیش از پناه

براب ر زاین دگی در» هده د ک ه او در مواجه ه ب ا دوگان سالی باشد، نشان م یمیان هدور همحدود

بی نم ک نم. م یام را مرور میگذشته»، در کسف ویژگی او ، بسیار موفق عمل کرده است: «رکود

 هم ان:) «امسیاسی و اجتماعی و فلسفی. ی  عمر حرف زده هها مقالام و صدها کتاب نوشتهدهکه 

ه ای است، او مدتی است که از تولید آث ار و ای دهای که در با  پدری پناه گرفته. اما در برهه(928

ی د حرف ی با»گوید: جدیدی که بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند، ناتوان است. او با خود می

ش اگردانش از او راهک ار  (.923 هم ان:)« تازه برای گفتن پیدا کنم. حرفی که ب ه آن اعتق اد دارم

 هو استاد و نویس ند (.928 همان:)« استاد محترم، چه کار باید کرد؟»پرسند: خواهند و میمی

 داند که باید سصنی کاربردی و شایسته به زبان آورد:موجود در داستان می
ح رف -صبر کنید. مهلت بدهید تا کتاب جدیدم تم ام ش ود. آخ رین ح رف م ن گویم می

 است. تحمل کنید.عرفانیِ من در این کتاب نوشته شده-فلسفی-سیاسی

کنن د کاله ی خواهند و ح س م یهای مکرر را نمیشاگردهایم وقت و حوصله ندارند. گفته

هند، حرف ی درس ت، راس ت، خوااست. حرفی تازه میبزرگ و نامرئی بر فراز سرشان نشسته

گونه چن ین س صنِ مح الی را پی دا خالی از الفاظِ رن ین و احکامِ مطلق. و من از کجا و چه

 جا()همانای را؟ کنم؟ چنین فکر سازنده

رفِ تولی د  هراهکار درمیان است، دغدغ  ههن امی که پای مسئل اص لی ب یش از آن ک ه ص ِ

ده د ک ه او در ام ر تولی د، تولی د در ان میشصصیت داستان نش هباشد، خالقیت است. گذشت

رفت کنونی، خالقیت در ایجاد راه برون هاست. اما در برهمعنای نوشتن، همواره زایندگی داشته

توان گفت که در شرایط فعلی، تعری، شصص یت داس تان از کنونی مسئله است. می هاز مصمص
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اس ت، ام ا گفت هوشته و سصن م یناست. او پیش از این نیز میزایندگی دستصوش تغییر شده

فک ر »و « حرفی درس ت»شاید امروز از تولید پیشین خود رضایت ندارد، زیرا معتقد است باید 

 یافت.« ایسازنده

آنکه شصصیت داستان در مقطع کنونی دچار رکود اس ت، او توان گفت که بابا این اوصاف، می

اس ت. سالی داشتهمیان هدر دور« برابر رکوددر زایندگی» هگانآمیزی از دوکلی عبور موفقیتطوربه

عنوان ی   اس تاد هن ام روایت داستان، رکود بر زندگی او حاکم است، اما جای اه اجتماعی او بهبه

پرکار، نشان از سن ینی وزن زایندگی نسبت به رکود در زن دگی او دارد. یک ی  هدانش اه و نویسند

ذیف این ادعا، اکتساب یا عدم اکتساب فض یلتِ مص ت  ب ه ها در تصدیق یا تکاز مهمترین نشانه

طور که پیشتر ذکر شد، کسف کیفیت زاین دگی و فض یلت سالی، یعنی مراقبت، است. همانمیان

همراه دارد. ای ن دغدغ ه مشصص ا  سا  بههدایت نسل بعدی را برای شص  میان همراقبت، دغدغ

گوی د و اع الم و از شاگردان خ ود س صن م یدر گفتار و عمل شصصیت وجود دارد. هن امی که ا

 دهد.مراقبت به بهترین شکل ممکن خود را نشان می هنویسد، دغدغخاطر آنها میدارد که بهمی

ع دم نی ل ب ه  هنتیجممکن است تصور شود که انزوای این نویسنده و استاد در با  دماوند در

ک  ه رک  ود واقعی  ت ح  الیاش  د. درش  یفت ی او بمح  وری و خ  ودزاین  دگی و نهایت  ا  رک  ود، خ  ود

او در ب ا  دماون د، فرص تی مناس ف ب رای  هخواس تهای او است، انزوای خودانکار این روزغیرقابل

افتاده ن ه آدم ی هس ت ک ه در این با  دور»است زیرا « لعنتی هشداین کتاب طلسم»کردن تمام

بک وبی، ن ه زن و ه بزم و طرب و بزنحرفی و بحن و مصاحبه تل، کند، نه بروبیایی، نوقتم را با پُر

بنابراین، انزوای موجود در فضای داس تان تالش ی  (.924 همان:)« چیز جز وقت فراوانای، هی بچه

 برای رهایی از رکود مقطعیِ فعلی و متعاقبا  کسف زایندگی و مراقبت از نسل بعدی است.

 

 یکپارچگی نفس -2-0

س ال ی ورود ب ه شص ت هکند که در آس تانن اعالم میطور که پیشتر ذکر شد، راوی داستاهمان

« امابتدای سرازیری. هنوز به ج ایی نرس یده»گوید: است و بالفاصله پس از اشاره به سن خود می

س الی می ان ههمین اطالعات مصتصر نشان از حضور بیولوژی  و روحی او در مرحل  (.928 همان:)

فوریت که زمان رو به پایان است و کارهای زی ادی سالی ممکن است احساس در میان»دارد، زیرا 

. در ط و  داس تان، (Lachman and James, 1997: 4)« برای انجام مانده است سرا  انسان بیاید

ش ود. کرات دیده میهای راوی بهسالی که همان زایندگی باشد در دغدغهمیان هویژگی اصلی دور



 913 642-181ص ، 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی  ... «درخت گالبی»بحران رشد شخصیت در 

 

پ س از  ههای روح ی مرب وط ب ه مرحل که او حالتآید میحا ، از کالم شصصیت داستان براینبا

هف تم  هس الی، ی ا هم ان مرحل می ان هپایان دور هسال ی را نقطسالی را نیز دارد. اگر شصتمیان

ای مرزی قرار دارد و در حا  اتم ام توان گفت که شصصیت در نقطهنظر ب یریم، می اریکسون، در

. ی رش د اریکس ونی باش دمان هشتمین مرحل ه، که هاست ای دی ری  مرحله و ورود به مرحله

شاید عدم توانایی او به نوشتن در این بره ه از زن دگی، ریش ه در هم ین گ ذر و ب روز اقتض ائات 

 جدید دارد.

توص ی، « برابر ناامی دییکپارچ ی نفس در»رشد خود را با دوگانه  هاریکسون هشتمین مرحل

را برای او درنظ ر « خرد»، کسف فضیلت اخالقی صورت عبور موفق فرد از این مرحلهکند و درمی

ه ای مرب وط ب ه ه ا و ناامی دیپی روزی»از انطباق فرد با « یکپارچ ی نفس»گیرد. از نظر او، می

 هپ ذیرش چرخ »و « ب ه نظ م و معن ا لی تما»های آن جمله ویژگیشود و ازحاصل می« هستی

(. در ای ن Erikson, 1977: 241ت )اس « توانس ت ب وده باش دعنوان تنها چیزی که میزندگی به

ص ورت احس اس رض ایت و موفقی ت، ب ه خود بن رد و در همرحله، فرد ممکن است که به گذشت

آن  هرض ایتی بوج ود آی د، نتیج دست یابد و اگر در این بازن ری، احساس نا« یکپارچ ی نفس»

صص یت داس تان ش-ب ه اق دام راوی توج ه (. ب اSollod and Monte, 2009: 295ناامیدی است )

توان گفت ک ه او آمدن با وضعیت خود، میبه بازن ری گذشته و تالش برای کنار« درخت گالبی»

 دهد.هشتم اریکسون را از خود بروز می ههای مرحلتدریج نشانهبه

شصصیت داستان را ب ه -کند توجه روایکه باغبان پیر سعی میدر ابتدای داستان، هن امی

کن د ک ه ب رای او خ ود راوی اش اره م ی های از گذشته درباربه نکتهدرخت گالبی جلف کند، 

خاطرتان هست که چقدر به این درخ ت گالب ی عالق ه و توج ه داش تید )ی ادم »غریف است: 

آید( و چندین بار به من تذکر دادید که با  دماوند بدون این درخ ت لط ، و ص فا ن دارد نمی

توان این انک ار را اق دامی ب رای که میحالیدر (.972 :9731)ترقی، « )من این مزخرفات را گفتم؟(

تواند بی ان ی او با خود و گذش ته باش د. فرار از حقیقت ناباروری خود دانست، معنای دی ر آن می

 توان د ب هآنجاکه درخت گالبی نماد خود راوی است، توجه او در گذش ته ب ه درخ ت م یاز

توان د توجهی امروز او به درخ ت، م یفی نیز، بیمعنای توجه و مراقبت از خود باشد و از طر

 از شصص یت-جای کس ف یکپ ارچ ی، راویفراموشی خود باشد. این بدان معناست به هنشان

 برد.گسیصت ی نسبی رنج میهماز
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را ک ه ارب اب کن ونی  شصصیت-است تا راویباغبان که کدخدا را نیز با خود همراه کرده

ناباروری درخت نماید و او را متقاعد به اجرای مراس م  هسئلراضی به پرداختن به م با  است،

گوی د و کدخ دا نی ز در ی ادآوری ای ن تهدید درخت به قطع کند، از خاطرات کودکی او می

خواهند از طریق خاطرات، اهمیت درخت گالبی شود. آنها که میگذشته، با باغبان همراه می

دارن د. راوی در خود در با  وا م ی هبه مرور گذشت و با  دماوند را به راوی یادآور شوند، او را

بیند و سپس دوران مهم ی از سال ی میکشاکش حضور در حا  و گذشته، خود را در دوازده

گیری هوی ت شغلی و شکل هگیری برای آیندورزی نوجوانی، تصمیمزندگی خود مانند عشق

گ ر ب ه اعم ا  و  اهی قضاوتکند. در مسیر سفر به گذشته، راوی نسیاسی خود را مرور می

 تصمیمات خود نیز دارد که نشان از تقال برای کسف یکپارچی دارد.

 هه ای مصتل ، در کس ف یکپ ارچ ی نف س در مرحل توج ه، اهمی ت دورانقاب ل هنکت

 هشصصیت در مرور خاطرات گذشته، نقط-شود که راویکهنسالی است. این ارتباط سبف می

ترین هدف رشد در این مرحل ه، اح راز دهد، دورانی که مهمیشرون را دوران نوجوانی قرار م

اریکس ون،  هاست که به عقید« بلو »جنسی اصلی در این مرحله، -هویت است. حالت روانی

شناختی اهمیت دارد زی را آغ از کند اما بیشتر به لحاظ روانبحران جنسی خاصی ایجاد نمی

دس ت ه طریق تالش برای کسف هویت ب  های بزرگسالی در آینده است که ازانتظارات نقش

شصص یت -ش ود ک ه راوی(. اهمیت ای ن ارتب اط س بف م یHammak, 2015: 17آید )می

ناچ ار ب ه های بزرگسالی در دوران میانسالی و پس از آن، بهها و دستاوردهن ام مرور نقشبه

 دوران نوجوانی برود و تحوالت بلو  را نیز مرور کند:
ه ای اشتهایی، با وجود ت رس و لرزه ای مجه و  و غص هخوابی و بیبا وجود الغری و بی

ان د )ان ش تانِ دراز( و ناشناخته، با وجود پاهایم که به طور ترسناکی ی  مرتبه رش د ک رده

نهای ت اغتش اشِ حس ی و فک ری و دهد )بوی بلو ( و با وجود بیبدنم که بوی تند عرق می

 .(974: 9731)ترقی،  فت و زهر مار دی رنهایت کوهای مبهم، و بینهایت دلهرهبی

ه ای ت اریصی و اجتم اعی، من ابع هوی ت را های دوران کودکی و موقعی تهمانندسازی

گیری هویت ض روری اس ت و در ای ن راس تا، دهند. سردرگمی هویت برای شکلتشکیل می

ب ه پ ردازد و هنجاره ای اجتم اعی را های کودکی مینوجوان گاهی به تکذیف همانندسازی

دان م ک ه می [...]ام از قماشی دی ر هستیم من و دختری که انتصاب کرده»کشد: چالش می

ه ای نازنین مرا دوست ندارند چون پشت پا به عادت« میم»های معقو  و محتاطِ فامیل آدم

در (. 912-919 هم ان:)« هایش با همه تف اوت داردهمیش ی و رسومِ رایج زده و کارها و حرف



 911 642-181ص ، 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی  ... «درخت گالبی»بحران رشد شخصیت در 

 

های خود را انتصاب و یابد که ارزشن، نوجوان زمانی به احساس هویت دست مینظر اریکسو

نسبت به اهداف یا افراد خاصی، احساس وفاداری نماید و خصوصیت مثبت وفاداری ناش ی از 

(. در Bridgers and Snarey, 2010: 213آمی ز بح ران در ای ن مرحل ه اس ت )حل موفقیت

دو تص میم ب زرگ »ش ود: م رور نوج وانی دی ده م ی وضوح در، این مسئله بهدرخت گالبی

، ب ه «م یم»ام ب ه که قسم خوردهخواهم نویسنده شوم. شاید هم شاعر. دی ر آنام: میگرفته

ام، تا آخرین روز، آخ رین دقیق ه، حت ی که زندهام، وفادار بمانم. تا زمانیعشق بزرگ و ابدی

. در نهایت، (974: 9731)ترقی، « ا که باشمجر آن دنیا، در بهشت، در جهنم، هربعد از مرگ، د

عنوان ی  شص  یکپارچه احساس نماید و جامعه، وی را ب ه نوجوان نیاز دارد که خود را به

ش ود: (، نیازی که مشصصا  در داستان بیان میHammak, 2015: 17عنوان ی  فرد بپذیرد )

خواستم معروف و باشد. میها خواست شعرهایم را چاپ کنند و عکسم توی روزنامهدلم می»

 هدر دور (.914: 9731)ترق ی، « ام کنن دها ب ویند این فالنی است و تحسینمشهور شوم و آدم

است که بای د می زان موفقی تِ نی از ب ه ای شدهشصصیت وارد مرحله-اواخر بزرگسالی، راوی

 کسف یکپارچ ی در نوجوانی و دوران پس از آن را ارزیابی کند.

شود تا شصصیت داستان به مرور مراح ل زن دگی خ ود بپ ردازد، گ ذر از آنچه سبف می

اصرار به انکار در مواجهه با خود است، گذری که تا حد زیادی توس ط باغب ان و کدخ دا ر  

های این دو به توجه به با  و ی ادآوری اهمی ت آن در گذش ته ب رای راوی دهد. پافشاریمی

ارتباط برقرار کند و ای ن ام ر منج ر ب ه برق راری  شود تا او با محیط پیرامون خودسبف می

س ت ک ه در ابت دای داس تان، مکانیس م انک ار س بف ا حالی شود. این درارتباط با خود می

فهمد ک ه سرنوش ت مغم ومِ نمی»توجهی به با  باشد: شصصیت مصر به بی-شود تا راویمی

به من ندارد )به منِ نویسنده و خوشی سبزه و چمن و علوفه ربطی گیاهانِ ابله و خوشی یا نا

ه ای کوچ   فیلسوف( و متوجه نیست که حواس من جایی دی ر است، جایی ماوراء اتف اق

های باغبان و کدخدا، محیط، . اما پس از اصرار(924 همان:)« های حقیر روزانهزمینی و حادثه

، مث ل تص ویری باخت هبا  بچ ی، دماوندِ کودکی، محو و رن  »بیند: خاطرات و خود را می

ش ود. پش ت درخت انی س بز ام، پدیدار میگرفتهآرام، از انتهای ذهنِ مکدر و غبارخیالی، آرام

به ارتباط نمادین شصصیت و ب ا ، مراقب ت از  توجه با (.972 همان:)« ای الغر ایستادهبچهپسر

هش تم  هشصصیت در مرحل-شده است، خودی که راویمعنای مراقبت از خودِ فراموشبا  به

 رشد باید تکلی، آن را مشص  نماید.
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-های خود را مورد بازبینی ق رار م یشصصیت نیت-طو  مسیر مرور گذشته، راوی در

ه ای مرب وط ب ه که پیش از این او عمدتا  میل به زایندگی خود را در دغدغهحالیدهد. در

بین د: آن دخیل می شدن را نیز درخود به دیده هخواهاندید، اکنون نیاز خودنسل آتی می

تواند چش م از به این خودِ متکثرِ بزرگ، که نمی -به کی بدهکارم؟ او  از همه به خودم »

زرق و برقش بردارد، که معتاد به حضور و شکفتن و گفتن، و نیازمند به تصویر رن ین و پر

چن ین  پ ردازد وم ی« خ ود»راوی مشصص ا  ب ه  (.911 هم ان:)« گری و نمایش استجلوه

دادن تصوری از عملکرد خ ود در گذش ته نظری نشان از آن دارد که او در حا  شکلیهارا

اس ت، از او ب وده هرسد که زاین دگی ویژگ ی ب ارز گذش تکه او به نتیجه میحالیدارد. در

 برآیند اقدامات گذشته احساس رضایت ندارد:
ع ارف(،  -مب ارز  -وف فیلس  -خواهید رویم ب ذارید: ادیف که بودم )هر عنوانی که میهر

ام. ها مقاله. زیادتر از توان و شعورم کار کردهام و صدها کتاب نوشتهام. دههایم را زدهحرف

گ اه معاش قه( و حض ور در محاف لِ داخل ی و نص، بیشتر عمرم به بحن و مراوده )و گ ه

-تلویزیونها، های بومی و جهانی، در رادیوخارجی گذشته، به مشارکت در جمع، در اتفاق

ها. و امروز که موهای س رم س فید و ش کمم ها، مهمانیها، کنفرانسها، کن رهها، روزنامه

اوج و شکوفایی رسیده باشم،  هبایست به نقطهاست، و میبرآمده شده و اسمم بر سر زبان

کن د. ب ه برعکس، هی  احساسی ندارم و آن کاله قدیمی، از نو، روی س رم س ن ینی م ی

ریش ه، پنب ه هایی پوک و بیودم نیز اعتقاد ندارم و باورهایم همه، مثل رشتهآنچه گفته ب

 .جا()همان اندشده

فقدان احساس رضایت و موفقیت نسبت به گذشته نشان از آن دارد که در مواجه ه ب ا 

صص یت ب ه کیفی ت برت ر دس ت ش-، راوی«براب ر ناامی دییکپ ارچ ی نف س در» هگاندو

است. عدم رضایت نسبت به گذشته بدان معناست ک ه ف او شدهاست و نامیدی نصینیافته

زندگی خ ود  هدر چرخرا شود و آنچه او وضعیت متفاوت و بهتری را در زندگی متصور می

های موفقیت یا عدم موفقیت داند. از دی ر نشانهاست بهترین شکل ممکن نمیتجربه کرده

کن د صراحت اعالم م ید. اریکسون بهتواند نون ن اه به مرگ باشهشتم رشد می هدر مرحل

(. ای ن 242 :1977های فقدان یکپ ارچ ی نف س اس ت )یکی از نشانه« ترس از مرگ»که 

ده د و ب ر س رعت زم ان، خ ود را نش ان م ی« درخت گالب ی»نشانه در تأکید شصصیت 

وق ت طالس ت و م رگ »رس د: مستقیم او به زمان و مرگ به اوج خود می ههن ام اشاربه
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معن ای توان د ب ه. تأکید بر زمان و مرگ می(971: 9731)ترقی،  «استکمین گرفته پشت در

 توانست طوری دی ری باشد، جبران شود.ای که میتمایل به ایجاد تغییر باشد تا گذشته

ورزی نی ز خود رضایت ندارد، بلک ه در عش ق هتنها از برآیند حرفشصصیت داستان  نه

اش اره « م یم»عشق دوران نوجوانی و جوانی خود ب ه ن ام  کند. او بهامیدی میاحساس نا

خبر نداشتم که عش ق منتظ ر »داند: کند و خود را در عدم حصو  این عشق مقصر میمی

 هم ان:)« کشداند میطلفماند و خط بطالن روی آنها که حساب ر و ترسو و جاهها نمیآدم

در درگیر حزب توده ش ده اس ت ک ه ای آنق. پشیمانی راوی از تعلل است. او در برهه(941

دهد. تصمیم او این است که دهد و کار را بر عشق ترجیح میرا پاسخ نمی« میم»های نامه

ک ار و  هرابط  ج ا(.)هم ان ب رود« م یم»س را  « های پُربا دست»به شهرت برسد و سپس 

 هش اراگی رد از مس ائل موردتأکید ق رار م یی که در این قسمت از داستان موردورزعشق

هنج ار را کند که فروید انسانِ ب های از فروید نقل میاریکسون نیز است. اریکسون خاطره

از نظ ر اریکس ون، همنش ینی «. عشق بورزد و کار کند»کند: به همین سادگی تعری، می

وری شغلی معمو  است که تا آن حد اف راد ی  بهره»معنای عشق و کار در تفکر فروید به

ورز د که حق یا یرفیت خود برای ایفای نقش ی  موجود جنسی و عش قکنرا درگیر نمی

خ الف ی   بر« درخت گالبی»شصصیت -(. راویErikson, 1968: 136« )را نادیده ب یرند

اس ت و هم زدهورزی را برای از زندگی خود تعاد  بین کار و عشقهنجار، در برههانسانِ به

 است.امیدی شدهنارضایتی و ناهشتم زندگی، این مسئله موجف  هدر مرحل

ورزی خود با مس ائل ک اری و عقی دتی مستقیم از جای زینی عشقطورراوی داستان به

شده، در قالبی بزرگتر یهور ک رده و تب دیل ب ه گم« میمِ»ابدی، « میمِ»»گوید: سصن می

ر ای آنق در داو در بره ه(. 911: 9731)ترق ی، « اس تسیاه و زحم تکش ش دهرفیقی سبیل

پاس خ از خ ارج از کش ور را ب ی« م یم»های ارسالی است که نامهتفکرات حزبی غرق شده

گی رد. ج زای ورز نادی ده م یعنوان ی  موجود عشقدی ر، خود را بهعبارتیگذارد و بهمی

یل به خارج که در برای کار و تحص« میم»شود: این عدم تعاد  در همان جوانی حادث می

دهد. پیش از ای ن، آنه ا تصادف جان خود را از دست می هر اثر سانحاست، باز کشور رفته

شصصیت داستان، تعل ل و ع دم -تصمیم به دیدار در جوانی داشتند که نشد و امروز، راوی

جواب داده ب ودم « میم»های اگر به نامه»داند: تعاد  خود را در سرنوشت خود دخیل می
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ورزی رضایتی به عش قاین نا(. 941 همان:)« کم، سرنوشت منشد، دستچیز عوض میهمه

امروز به خریت خودم »دهد: وضوح خود را نشان میشود و در کار و عقاید نیز بهختم نمی

عواق ف (. 911 هم ان:)« ام ب ودخندم اما آن زمان قلف و روحم در اختیار ایمانِ سیاس یمی

ه ای ش ود و در م روریورزی و کار به دوران جوانی خ تم نم عدم ایجاد تعاد  بین عشق

سالی و پیری، فقدان یکپارچ ی نف س و احس اس ناامی دی را ب رای مربوط به دوران میان

 همراه دارد.شصصیت به-راوی

شصصیت داستان در تالش اس ت ت ا تص ویری -ها، راویها و ناامیدیعلیرغم نارضایتی

ص ورت ود است که بهمثبت از خود برای خود برجای گذارد. مهمترین اقدام او، آشتی با خ

-های بسیار، انعک اس م یتوجهینمادین در توجه او به درخت گالبی، پس از اصرار به بی

-هر دو مبهوت و س صت در فک ر. ازش م ی -زیر گالبی بهمانم و درخت سرمن می»یابد: 

 (913 هم ان:)« پرسم که جناب درخت، خودمانیم: منظور از این لجبازی و سکوت چیست؟

کند. این ارتب اط حقیقت سؤالی است که از خود پرسش میپرسد، درز درخت میآنچه او ا

دهد. در مراس می طور معناداری پس از مراسم آیینی مربوط به درخت ر  میو پرسش به

می انی کنند و ب ا پ ادرکه باغبان، کدخدا و راوی حضور دارند، درخت را تهدید به قطع می

ش دن س ا  بع د، ب ار ده د. پ س از مراس م و متف رقگیرند که کدخدا از درخت قو  می

عل ت  هدی  ر از خ ود، درب ارعب ارتیماند و از او، بهدی ران، راوی با درخت گالبی تنها می

معنای مراقب ت از خ ود، ف ار  از پرسد. این برقراری ارتباط با درخت و خود، بهناباروی می

 هاست.آ گونه دغدغه برای دی ران و ایدههر

ش وند و راوی، برقراری ارتباط با خود است که خاطرات عشق ناک ام م رور م یپس از 

ش ود ک ه او کند. آنقدر مسائل شصصی برای او مهم م یخاطرات شصصی خود را مرور می

بین  د. ای  ن ب  دان معناس  ت ک  ه ه  ای ف  ردی م  یمس  ائل ک  اری را دلیل  ی ب  رای ناک  امی

حق ایق  هی، جای خود را به تعمق درب ارهای اجتماعهای مربوط به دستاوردپردازیآ ایده

هش  تم رش د اریکس  ون اس ت. علی  رغم  هده  د، وض عیتی ک  ه مص ت  مرحل ف ردی م ی

کن د ک ه از خ ود های خود در زن دگی، ت الش م یها، راوی با اشاره به دوندگینارضایتی

-دهم به این رفیقِ سبز، این پیرِ حکیم. پاه ایم را دراز م یتکیه می»رضایت داشته باشد: 

ام و چه راه درازی را افت ان و خی زان، فهمم چه خستهکنم. تازه میهایم را میکنم. کفش
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در خاطرات  (.942 همان:)« امزنان، شتابان، جلوتر از دی ران، پیمودهبا چن  و دندان، نفس

و تعمقات او، درخت گالبی در کنار راوی است و در مواردی، نق ش منب ع اله ام او را ایف ا 

ی ان ار به نظ اره»کند: در اواخر داستان، راوی به سکوت معنادار درخت اشاره میکند. می

. و این سکوت به منبع (947 همان:) «استجهان نشسته و به خودش فرصت ن ریستن داده

نش یند و آرام ش و حسی ساده و س الم در ج انم م ی»شود: الهامی برای راوی تبدیل می

کن د. ی   ش ف، ی   س اعت فراغ ت، ی   ایت میخاموشی درخت گالبی به من نیز سر

زایندگی، نی از روح ی  ه. برخالف مرحل(941 همان:)« فرصتِ موقتی برای بودن و ن ریستن

شصصیت، سکوت، توجه به خود، حضور در لحظه و لذت از دوران بازنشست ی -امروز راوی

 دهد.است، کاری که درخت گالبی مدتی است که انجام می
 

 گیرینتیجه -0

اجتم اعی شصص یتِ مح وری -مملو از توصیفات وض عیت روان ی« درخت گالبی»داستان 

شصصیت -اند و راویهای فردی و اجتماعی درهم تنیده شدهاست. در طو  روایت، دغدغه

ه ای م ذکور همزم ان ب ا دغدغ ه ههای شصصیتی خود، راهی جز مواجهبرای حل بحران

-چنین وابست ی خود به حزب توده اشاره میندارد. او به شغل نویسندگی و استادی و هم

-اصلی راوی هنماید. مسئلکند و بر نقش آنها در سرنوشت و وضعیت روحی خود تأکید می

ه ای اجتماعی خود، عب ور از بح ران-شصصیت در مرور گذشته و تمرکز بر وضعیت روانی

ها، نق اط نهای مصتل، زندگی است. این بحراشصصیتی است که ناشی از اقتضائات دوران

طریق ی گیرد و ب ههایی قرار میتحو  در زندگی هستند که شصصیت در مواجهه با دوگانه

-روان ی هکه شصص یت داس تان در م رز عب ور از ی   مرحل آنجاباید از آنها عبور کند. از

 هکن د. در نیم دی ر است، او دو نون بحران را در طو  اثر تجرب ه م ی هاجتماعی به مرحل

اس ت و در « زایندگی دربرابر رک ود» هتحو  عمدتا  مربوط به دوگان ه، نقطنصست داستان

ده د. ر  می« امیدیبرابر نایکپارچ ی نفس در» هگانتحو  در دو هدوم داستان، نقط هنیم

شصص یت -های باغبان و کدخدا برای جلف توجه راویآنچه در این بین قرار دارد، مداخله

ن  ری را ن  ری و خ ودگذش ته هدین دعوت او به مرحلبه درخت گالبی است که نقش نما

زایندگی دربرابر » هگانآمیز از دوکه محصو  گذر موفق« مراقبت»که فضیلت حالیدارد. در
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که پس از مواجهه با « خرد»شود، کسف فضیلت است، نصیف شصصیت داستان می« رکود

 ای از ابهام قرار دارد. بادر هالهآید، دست میه ب« امیدیبرابر نایکپارچ ی نفس در» هدوگان

-هن ام مرور گذش ته، م یبه حضور پررن  شکست در مسائل عاطفی و اعتقادی به توجه

شود. ام ا توان گفت که یکپارچ ی نفس و متعاقبا  فضیلت خرد برای شصصیت حاصل نمی

که  نامیدن، لقبی« پیرِ حکیم»شصصیت به درخت در پایان داستان، درخت را -راوی هتکی

س کوت، آرام ش، ل ذت،  هپ ذیری از آن و تجرب ده د، اله امفضلیت خرد را به درخت می

های گونه نشان از تالش برای کسف یکپارچ ی نفس علیرغم کاستیرضایت و لحظات رؤیا

 گذشته دارد.

 

 نوشتپی

 را «تیرمان شصص »و « رمان حوادث»انوان رمان، دو نون  بندیابرامز و هارپهام در دسته -9

 یاص ل تیآنچ ه شصص  یو معتقدند در نون او ، توجهات عمدتا  معطوف به توال کنندیذکر م

 و عاقبت او به تیشصص هایزهیدر نون دوم، عمده توجه به ان  حالیکه است، در دهدیانجام م

 آنه ا که. از آنجا(Abrams, M. H., Harpham, 2009: 227-228)شص  است   ی عنوان

 ب ه تی رمان، قابل ییروا هایعناصر، انوان و سب  لیتحل یکه برا یاتعتقدند عمده اصطالحم

-دسته یدو نون مذکور را برا توانی(، مIbid: 331داستان کوتاه را دارد ) لیدر تحل یرکارگی

 ر بست.کا به زیداستان کوتاه ن بندی
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