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 چکیده

ر این رمان به مشکالت و گر مهاجرت دو نوجوان افغانستانی از افغانستان به ایران است. درمان فقط با یک گره، نوشته محمد میالنی، روایت

. در طی استداده ایش پردازند را به خوبی نمبه اجبار به مهاجرت می پرداخته شده و درد و رنج کسانی که غیرقانونیهای مهاجران مصیبت

اتفاقاتی که  شود،سالی میکهنو یا گاه  سالیبزرگنوجوانی به ة کند که موجب عبور این دو نوجوان از مرحلزمان، رمان اتفاقاتی را بیان می

در پی  باشد. این شرایط موجب شده که نگارندهمی فرساطاقتتحملش برای هر ظرفیتی به خصوص قشر کم سن و سال بسیار سخت و 

ر این رمان چگونه دکرد تحلیلی این رمان براساس نظریات یونگ برود. پرسش اصلی در این پژوهش این است که مفهوم انسان و انسانیت روی

یونگ پرداخته  شناسانةواناثر بر مبنای دیدگاه راین  ارنده با رویکرد تحلیلی به مطالعةنمایش داده شده است؟ برای رسیدن به این پاسخ، نگ

ه نگارنده به آن دست پیدا است. پاسخ نهایی کای انجام گرفته بخانهیلی و با استفاده از منابع کتاتحل-نوشتار با رویکرد توصیفی است. این

ه به امید یافتن کهایی است نویسنده در این کتاب، به تصویر کشیدن رنج انسان رنج انسان در این رمان است. دغدغةکرد، نمایش درد و 

 خرند.تن به مهاجرت داده و غم غربت و تنهایی را به جان می ،ای نانلقمه اندکی آزادی و

 .، فقط با یک گره، رمان، محمد میالنی، نماد انسانشناسیروانکارل گوستاو یونگ، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

نمایش حاالت روحی و روانی انسان، یکی از نکات مهم در 

بیان درد و رنج آدمی در کنار ادبیات داستانی امروز ایران است. 

های نویسندگان در دغدغه ترینمهمتغییر و تحوالت اجتماع، از 

ها روایتگر گفتمان و شرایط حاکم برا دنیا شده است. داستان

، برای «فقط با یک گره»جوامع هستند. بر این اساس از رمان 

نمایش حاالت روانی انسان و تغییر آن استفاده شده است. این 

ها مهاجرین و تغییر حاالت و رفتار آن گر دغدغةتان روایتداس

های داستان به است. فراز و فرود اخالقی و رفتاری در شخصیت

و توجه به حاالت « انسان»به مفهوم  خورد.خوبی به چشم می

توان آن را یکی کاوی بسیار پرداخته شده و میروانی او، در روان

نیز معرفی « 1رل گوستاو یونگکا» شناسیرواناز مفاهیم مهم در 

کرد. یونگ به دنبال نوعی سفر به درون انسان و مواجه او با 

در « های فردیالگوکهن»تصویرسازی  ،2الگوخودش است. کهن

، همان روحیات شخص و ارتباط او «های جمعیالگوکهن»کنار 

ها خاص یک فرهنگ یا یک الگوکهنکند. با جوامع را بیان می

اند. یونگ به ها بیانی جهانیتند؛ بلکه آنملیت خاص نیس

های حیوانی روان انسان نیز پرداخته است. در این پژوهش جنبه

به « فقط با یک گره»با تکیه بر آرای یونگ و انتخاب رمان 

پرداخته شده است. محمد میالنی بناب، « انسان»چگونگی مفهوم 

ه عنوان در تبریز است. او ب 1357نویسنده ایرانی متولد سال 

کند و نگار در ایران فعالیت مینویسنده، پژوهشگر و روزنامه

 تأثیرگردد. محسوب می شهایموضوعات اجتماعی از دغدغه

غربی در کنار ایرانی  بر بشر و نگاه او به آرای فالسفة مدرنیته

رود. او در این اثر های میالنی به شمار میها از ویژگیکردن آن

ی بر مهاجرت دو نوجوان واقعی مبتنبه روایت یک داستان 

های این سفر را در کنار دیگر تبار به ایران پرداخته و مشقتافغان

است. داستان، درد و رنج  دهیهایشان به تصویر کشوطنهم

و مبحث مهاجرت را به خوبی نمایش  اینوجوان خاورمیانه

 دهد؛ به همان شکل که یونگ انسان را دارای ناخودآگاه جمعیمی

 داند.و فردی می

 اهمیت پژوهش

فقط »در رمان « انسان»این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی 

باشد. پژوهشگران به بررسی تغییرات روحی و می« با یک گره

اند و پرداخته« اسماعیل»روانی شخصیت اصلی داستان یعنی 

خواهند روند رشد انسان را توسط دیدگاه یونگ مورد کاوش می

گر مهاجرت یک کودک اهل کشور رمان که روایتقرار دهند. 

بسیاری  شناسانهروانهای افغانستان به همراه دوستش است، الیه

                                                             
1 Carl Gustav Jung 

ها باشد. بنابراین با توجه به وجود این الیهرا در بطن خود دارا می

 توان به تحلیل آرای یونگ در این داستان پرداخت. می

 پیشینۀ پژوهش

 و مقاالت بسیاری به چاپ در رابطه با دیدگاه یونگ، کتب

ها اشاره رسیده است؛ که در اینجا به تعداد محدودی از آن

 شود:می

ایه اکبر صادقی بر پتحلیل نماد انسان در آثار منتخب علی»

)بهاره خردمند و مریم خردمند « تحلیلی یونگ شناسیروان

(، در این مقاله خردمند به بررسی آثار صادقی و تجلی 1400

تحلیل »است. نرمند توسط دیدگاه یونگ پرداختهدرونیات ه

ها در شعر احمد شاملو و امل دنقل نمودهای روانی اسطوره

)فریدون طهماسبی و « براساس اصل تضاد یونگ

ه (، طهماسبی و همکاران در این نوشتار به مقایس1400همکاران

دند که آثار شاملو و دنقل پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسی

دو شاعر توسط تکنیک پرسونای یونگ به بررسی درونیات هر 

ج تحلیل رمان خانه پریان اثر تور»اند. خود در شعر پرداخته

)مینا مصطفوی « زاهدی بر مبنای الگوی فرآیند فردیت یونگ

ل (، نویسندگان در این جستار به مراح1399منتظری و همکاران 

و مراحلی صعود انسان توسط فرآیند فردیت یونگ پرداخته 

سان همچون: نقاب، سایه، آنیما و آنیموس را در رشد و شناخت ان

اران ها در اسطوره شامالگوکهنبررسی و تحلیل »اند. بررسی کرده

)بهمن نامور مطلق و « از منطقه موکریان براساس آرای یونگ

(، در این پژوهش نیز 1399علیرضا عزیزی یوسفکند 

، آنیما ی، پیر فرزانه، والدت مجددهایی همانند: مادر مثالالگوکهن

امل و آنیموس در اسطوره شاماران بررسی گشته و در نهایت به تک

 است.  جمعی مردمان رسیدهو شناخت روان

های پیرزاد و وولف با تکیه بر های زنانه در رماننقش»

(، 139۸)مریم رامین نیا و همکاران « یی یونگالگوکهنهای نقش

پژوهش نیز زنان به تصویر کشیده شده توسط نویسندگان در این 

وولف و پیرزاد را بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیدند 

تر از نقش زنان در رمان شرقی که زن در رمان غربی بسیار متعادل

 شناسیروانای لکی بر مبنای تحلیل قصه»شود. روایت می

ی به (، در این مقاله، علی حیدر1392)علی حیدری « یونگ

ی آنیما و آنیموس در کذشته پرداخته است. الگوکهنحضور 

شده در شاهنامه از دیدگاه  کودک رها ةتحلیل اسطور»

(، در 139۶)زهرا شیردل و ابوالقاسم رحیمی « یونگ شناسیروان

شده در  ی رهاالگوکهناین گفتار نیز پژوهندگان، به اهمیت 

2 Archetype 
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شخصیت  12را در  های اساطیری پرداخته و این دیدگاهداستان

 اند.شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار داده

ای هیچ مقاله« فقط با یک گره»در رابطه با تحلیل رمان 

تار در تاکنون به نوشتار درنیامده، و این اولین مقاله اولین نوش

 این باب است.

 روش پژوهش

تحلیلی و استفاده از کتب -این پژوهش با رویکرد توصیفی

قط ف»یونگ در رمان  شناسانهروانبه بررسی عوامل ای کتابخانه

مهاجرت  تأثیراست. در این مقاله، با تاکید بر پرداخته« با یک گره

سان و مشکالتی که در کشورهای مبدا و مقصد برای روح و روان ان

 است.  آید، بحث شدهپدید می

 مبانی نظری

گذاران (، از بنیان19۶1-1۸75کارل گوستاو یونگ )

باشد. او روان آدمی را دارای عناصر تحلیلی می شناسیروان

ری را شماالیه دانسته و برای هر عنصر، تفاسیر بیپیچیده و الیه

است. دیدگاه اصلی یونگ براساس عناوینی چون: بیان کرده

اه باشد. او ناخودآگها میالگوکهن ناخودآگاه جمعی، نمادها و

ا ها دانسته و آن رسانانة جمعی را ریشه روانی در تکامل هم

ر دهد. ناخودآگاه جمعی دمخزنی از تجربیات گذشتگان نشان می

ة توان آن را ریشه دار در هممی ها وجود دارد وانسانة هم

ر این ها را دها نشان داد. او اغلب رفتارهای بیرونی انسانانسان

 و اساطیرها تاکید او بر تحلیل نماد»ناخودآگاه جمعی نمایش داد. 

ن و بخشی از ناخودآگاه جمعی انسا الگوکهناست. به باور یونگ، 

« شوند.نماد، زبان ناخوداگاه است که در رویاهای آدمی ظاهر می

( بعضی از نمادها درون ناخودآگاه آدمی 103: 1399)خردمند 

ترین و ناشناختهترین حضور دارند و موجب ورود آدمی به تاریک

 گردند. می بخش روان خود

آنها  موجب دیدار این نمادها و تحلیلها ویاها و خوابر

شود. یونگ، فرآیند موجب شناخت و درک بیشتر خود می

ناخوداگاه را به مدت بیست سال مورد بررسی و پژوهش قرار داد. 

شناسی و استفاده از مذاهب، کیمیاگری، جادوگری، اسطوره

نگ به شکل علومی مانند: ریاضیات و علوم طبیعی باعث شد که یو

انسان نه تنها در جهانی از نمادها »دیگری به نمادها بپردازد. 

کند، بلکه دنیایی از نمادها را در درون خود پنهان زندگی می

کیهانی، در درون ة کرده و از این طریق قادر است تا از خال تجرب

« خود آگاه شود و زندگی شخصی و اجتماعی خود را تشکیل دهد.

گرفته در خودآگاه او بسیاری از مفاهیم شکل (15: 1395)یونگ 

                                                             
3 Catharsis 

انسان را برگرفته از مفاهیم انتزاعی و ناشناخته درون ناخودآگاه 

یونگ بر این امر تاکید دارد که طبیعت، نه »کند. بشر معرفی می

نمادی انضمامی است و نه انتزاعی، نه معقول است و نه نامعقول، 

ا است و نه پنهان، بلکه نه واقعی است و نه غیر واقعی، نه پید

 (4۸: 137۶)مورنو « است.آنها  دوی همواره هر

از « انگارانهفرانمودی انسان»بر این اساس، یونگ نماد را 

کند که حاوی تصاویری است که می چیزی مافوق بشری تعریف

 بخشدمی غالبا از آگاهی فراتر رفته و به ذهن احساسی از رمز و راز

 .(40۸: 1395 ،)یونگ

توان گفت که نمادها به می ا در نظر گرفتن دیدگاه یونگ،ب»

آیند. نمادها در بخش می آگاهانه و ناآگاهانه به وجودة دو شیو

 تأثیرعوامل بیرونی و در ناخودآگاه تحت  تأثیرآگاهانه، تحت 

پیوندد که می عوامل درونی هستند. آفرینش نماد زمانی به وقوع

ز حقیقت، نتواند آن چه را که های خود اانسان، هنگام دریافت

 عقل بیان کند. از این رو، به خلق نمادة درک کرده در حیط

( پس باید گفت 1۸5: 13۸۶ ،منش)درویش« پردازد.می

شوند و در الگوها به دو دسته آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم میکهن

چه اهمیت دارد عوامل بیرونی بوده و در مقابل بخش آگاهانه، آن

شوند. رویاها، پدیدآور بخش گاهانه در رویا ایجاد میبخش ناآ

ریزی محسوب حقیقی وجود آدمی هستند، رویا همان حالت برون

روانی دسترسی پیدا  3شود که انسان توسط آن به پاالیشمی

نمادهایی که در ناخودآگاه وجود دارند، در رویاها و »کند. می

را میتوان  کنند. این نمادهامی هنگام کشف و شهود ظهور

ترین نمادها دانست، چرا که از اعماق روح و ترین و حقیقیناب

 روان ادمی سرچشمه گرفته و انسان دخالتی در به وجود آوردن

ای به ندارد. این نمادها برگرفته از ناخودآگاه بوده و دریچهآنها 

ترین و سوی شناخت آن چیزهایی هستند که در شخصی

 (10۸ ،)خردمند «اند.د جای گرفتهترین بخش تفکر افرادرونی

یان سالی را باو برای انسان سه مرحله: کودکی، بلوغ و میان

را از دوران « من»کند. یونگ، حضور هوشیاری و شناخت می

کودکی دانسته و کودک را دارای شناختی اولیه از شخصیت 

ن کند. در دوران بلوغ که تا پایان دورامجزای خود معرفی می

از  دربرگرفته، انسان تمایل به استقالل روحی و جسمیجوانی را 

ز اکند که به اهداف خود برسد. خانواده خود داشته و تالش می

 یابیمنظر یونگ، در این بخش انسان به دنبال تالش برای دست

به تثبیت موقعیت خود و نشان دادن شخصیتش به جامعه است. 

یرا شود، زتلقی میسالی نیز دوران مهم برای انسان دوران میان

در این موقع است که جایگاه انسان در جهان بیرون شناخته 

 رود. گشته و فرد به دنبال رسیدگی به درونیات خود می
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ها افزون بر انسان یونگ بر این باور است که که همة»

اند. ناخودآگاه فردی و نژادی دارای ناخودآگاه جمعی و جهانی

چه در ناخودآگاه فردی و ن او، آنسخنان یونگ و یارا ،بنابراین

خورد، عبارت از ایماژها، الگوها و ها به چشم میجمعی انسان

 الگوکهناشکال جهانی از تجربیات انسانی است که به آن 

الگوها را دارای ( یونگ، کهن1399: 1991 ،)باین« گویند.می

ان و قلم هنرمندان و ات بسیاری دانسته بر روح و روتأثیر

های جمعی الگوکهنها دارای ثر است. تمامی انسانگان مؤنویسند

بوده و برای بعضی در طول زندگی آشکار و برای بعضی دیگر 

به اعتقاد یونگ، نفس انسان، در بدو تولد هنوز »ماند. پنهان می

به طور کامل شکل نگرفته است، با گذشت زمان آرام آرام رشد 

شویم که دیت آن کسی میکنیم و با از سر گذراندن فرآیند فرمی

، «خود»رسیدن به  ( الزمة۶1: 13۸7، )بیلستکر« هستیم.

شناخت خودآگاه و ناخودآگاه انسان است. بنابراین با طی کردن 

به رشد فردی خویش پرداخته و تواند یک مسیر، انسان می

 های درونی خود را آشکار سازد. الیه

وی رسیدن های یونگ، پایان سیر و سلوک معندر اندیشه»

به فردیت است؛ یعنی انسجام شخصیت و تحقق خود و دستیابی 

به تمامیت یا تلفیقی از اضداد هوشیار و ناهشیار که به پذیرش 

 ،)آرگایل« شود.چه سرکوب شده و یافتن خود منجر میآن

تواند انسان با گذر از مراحل بسیاری می ،( بنابراین332: 13۸4

مک کند. در ادامه به تعدادی از به تغییر و رشد فردی خویش ک

 :شودنظریات یونگ داخل یک جدول پرداخته می

 . تعدادی از مفاهیم در نظریات یونگ1جدول 

 انزوا
دست شدن با ویژگی انسان مدرن که برای یک

 گیرد.جامعه درون او شکل می

 الگوکهن
عناصر سازنده روان انسان، راه یافته به ضمیر 

 ها و فرهنگ. عقده آگاه انسان، متجلی در

 داریدین
یابی به روح و های ظاهری برای دستیکی از راه

 روان انسان است 

 مرشد
های گوناگون برای گذر راهنمای انسان در هیبت

 از مراحل سخت زندگی.

 رسد.مراحلی که انسان طی آن به رشد فردی می تشرف

وبی به خ« فقط با یک گره»این نوع سیر و سلوک در داستان 

است. از منظر به نمایش گذاشته« اسماعیل»خود را در شخصیت 

های رویارویی فرد با درون خویش یونگ، هنر و ادبیات یکی از راه

است. با توجه به این دیدگاه یونگ، باید برای شناخت بسیاری از 

حاالت روحی و روانی افراد به آثار هنری و ادبی مراجعه کرده و 

انسان دسترسی  سیاری از مراحل تغییردهندةها به بآن با تحلیل

پیدا شود. در این داستان که به مهاجرت مردان و کودکان 

توان به تغییرات روحی و روانی افغانستانی به ایران پرداخته، می

 فرد در مدت زمانی کم اشاره داشت.

 «فقط با یک گره»خالصه 

توجه به مهاجر و مهاجرت، یکی از موضوعات مورد توجه 

های اخیر در ایران است. میالنی، عالوه بر ویسندگان در دههن

هایی که برای گذر از مبدا به مقصد مبحث مهاجر بودن به مشقت

گر مهاجرت در گیرد هم اشاره دارد. داستان راویتصورت می

ها در های اسماعیل و شمایل است. آننوجوان افغانستانی به نام

مسیر و دوست زیادی هما افراد بار خود بطی مسیر مشقت

ها با قلم روان میالنی به خوبی روایت شوند و این اتفاقمی

توسط موسسه انتشارات بوتیمار  1394است. کتاب در سال شده

 است.به چاپ رسیده

اسماعیل و شمایل، دو نوجوانی هستند که در هرات به 

اند. اسماعیل، که کتاب از زبان او روایت ی مشغولفروشسبزی

کند. شود همراه با پدر، مادر، خواهران و برادرانش زندگی میمی

ها به عموی او نیز که همسرش را از دست داده در کنار آنزن

مذهبی بوده و کامالً  هاپردازد. بافت زندگی آنزندگی می ادامه

 پرداخته شدهکامالً  در ادامه کتاب به اعتقادات مذهبی اسماعیل

نی است که برخالف دیگر افراد بدون عموی اسماعیل، زاست. زن

واره به دنبال شیطنت کند و همگونه قیدی و بندی سر میهیچ

های توجه زنانه در کنار اسماعیل است. شاید بتوان اولین نشانه

عمو به اسماعیل مشاهده های زناسماعیل به زن را در جلب توجه

 نمود. 

انستان شرح داستان از حضور طالبان و ناامنی موجود در افغ

دهد. کشوری که درگیر جنگ و عواقب آن است و مردمانی می

وجوی راهی برای بقا هستند. شمایل که از که ناامیدانه در جست

تر است، پیش دوستان اسماعیل به شمار رفته و کمی از او بزرگ

از این دوبار به تهران سفر کرده و باز به خاطر خانواده برگشته 

های پر آب و تاب فراوان از تهران و خیابان است. او با عالقه و

کند. از نظر شمایل، تهران راهی برای زرق و برق آن تعریف می

ها در دل و جان آزادی و پولدار شدن است. به مرور این داستان

 زند. اسماعیل رخنه کرده و هوای سفر به تهران و کار به سرش می

شود، ن میچه موجب تعلل اسماعیل در رفتن به تهراآن

خانواده به خصوص مادرش است. عشق و وابستگی او به مادرش 

قدری زیاد بوده که تا انتهای داستان آثارش نمایان است. 

های بسیاری در داستان چه در هرات و چه در تهران شخصیت

های مهم مرشد است که از شوند. یکی از شخصیتمعرفی می

د از افرادی است گردد. مرشدوستان پدر اسماعیل محسوب می

که در تصمیم اسماعیل برای رفتن نقش بسیار دارد. جمله معروف 



  

20 

، تا پایان داستان بارها «بازی کن، اما بازی نخور»او یعنی: 

 کند. اسماعیل را درگیر می

و تصویرسازی آن با وجود صدها اتوبوس و ماشین « گاراژ»

نشیب مهاجرت  قراضه، آستانه ورود این دو نوجوان به راه پر فراز و

های بسیاری که با امید بسیار است. سرمای فراوان و دیدن خانواده

گذرانند؛ گاراژ را به اولین در آن گاراژ قدیمی، لحظات را می

است. به مرور و در ادامه داستان، اولین ها تبدیل کردهسرپناه آن

خورد. خانه سرراهی رقم میخطر برای این دو مهاجر در یک قهوه

ها را به فضایی در پشت ه آنخانن مکان، صاحب قهوهدر آ

کند و این دو نوجوان که هنوز سادگی و خانه دعوت میقهوه

چه روند؛ اما آنجا میمعصومیت نوجوانی بر قلبشان است، به آن

هایشان است. کتک و خالی شدن جیب شود:ها میآننصیب 

 است. دهترس به درستی در این بخش رمان به تصویر کشیده ش

ها برای رد شدن ، به آن«چوبک»در ادامه، مردی بلوچ به نام 

شود که یک قاچاقچی عجیب با قساوت فراوان از مرز معرفی می

گیرد، مهاجران قرار میچه پیش روی این است. آن

ها پس از فرسا است. آنهای سخت در سرمای طاقتنوردیکوه

روند و در غار می نوردی خود به درونسپری کردن اولین کوه

دهد. بحثی که نگاه این جا مباحثه میان بیشتر افراد روی میآن

دهد. ها به گذشته، حال و امروز افغانستان را نشان میآدم

خورد. به چشم میکامالً  وگوامیدواری و ناامیدی در این گفت

دهد، روزهای سخت به همراه تنهایی چه که در ادامه رخ میآن

است. تغییر شخصیت اسماعیل و عصبانیت او که  و غم مهاجرت

است. شود، توسط نویسنده به خوبی نوشته شدهمنجر به قتل می

، یکی شخصیت مهم دیگر است که در ادامه مسیر «فخرالدین»

شود و حضور موثری نیز در پایان با این دو نوجوان دوست می

 داستان دارد. 

 اسماعیل و مفهوم انزوا

مثل همه سحرهایی که »شود: مله شروع میداستان با این ج

« ام. همه شبیه به هم بوده و هستند.در این یکسال و اندی دیده

بلوغ فکری و توجه به اطراف، چیزی است که به تازگی توجه 

است. او مدام به فکر تغییر است اسماعیل را به خود معطوف کرده

. خواهدو دلش رشد و پیشرفت کردن در جایی دیگر را می

اجتماعی  -1داند: ، رشد انسان را دارای دو مرحله می«یونگ»

، چیزی است که در «پذیرفته شدن در جامعه»د. تفرّ -2شدن و 

خواهد به هر طریقی دهد. انسان میمرحله اجتماعی شدن رخ می

در جامعه دیده، پذیرفته و محبوب محسوب شود. یونگ نیز مانند 

تدایی زندگی انسان را در کاوان، دوران اببسیاری از روان

در  سالیبزرگ، در «انسان»داند. گیری شخصیت او مهم میشکل

 دکی از او محروم شده است. در صفحةطلب چیزی است که در کو

جایی که تا یک»شود: رمان از زبان اسماعیل چنین نقل می 17

گذارد که قد بکشی. رسیدی، این هرات نفرین شده دیگر نمی

ها ر چه دارد که به من بدهد؟ اگر خوب بود، خیلیافغانستان دیگ

شان این طرف و آن بینی چقدر برای کار و آیندهماندند، میمی

روند؟ کسی که به فکر من نیست. حال که باید در مکتب طرف می

در همین اوایل داستان، « کنم؟باشم و درس بخوانم. ببین چه می

است و این تغییر شود که اسماعیل به دنبال تغییر مشخص می

کند. او براساس و جدایی از خانواده طلب می« رفتن»را در 

مایل که مدتی در تهران فعالیت تجربیات دوست خود، ش

کند آرزوهای خود کرده، دل به رفتن به تهران بسته و فکر میمی

 تواند تنها در تهران به دست آورد. را می

در دیدگاه یونگ مفهوم انزوا در کنار مفهوم انسان مدرن، »

شود. انسان موسوم به مدرن همیشه منزوی است، نمایان می

تر تر و متحولبلند مرتبه هرگامی که به سمت خودآگاهی

کند دارد، بیشتر او را از جمع عرفانی اولیه و از گله جدا میمیبر

کشد. ور شدن در خودآگاه جمعی بیرون میو بیشتر او را از غوطه

شانه جدالی بیشتر برای جدا شدن از کانون هرگام به پیش، ن

 زیستیهمها همگانی ناخودآگاه بدوی است که در آن توده

( در این داستان نیز اسماعیل به 17۸: 1400 ،)یونگ« دارند.

دنبال اجتماعی شدن در یک جامعه به ظاهر مدرنیته است. 

کند و به دنبال جا را به یک شکل تصویرسازی میاسماعیل همه

هرکه را »م کردن دل خویش برای دل کندن از خانواده است. آرا

زدهم بود. من اسماعیل دیدم، سیر بوسیدم. حاال صبح روز شان

جا فروشی در هرات که حاال دیگر قرار بود در آنبودم. سبزی

نم. قرار بود نباشم. قرار بود تا چند روز دیگر در تهران تنفس ک

که تنها بگذارم. بروم برای اینهایش بدبختی افغانستان را با همة

جا تصمیم به رفتن و ( اسماعیل در این41)میالنی « بزرگ شوم.

جدایی از خانواده و آشنایان را داشته و عزم خود جزم کرده تا با 

افغانستان برایش عملی نشده،  چه دربه تهران رفتن به آن

 یابی پیدا کند. دست

ان، ایران، هند و دانستم که در تاجیکستاما دست کم می»

ها در هرروز برای انسان« طوری است.پاکستان هم سحرها همین

کند و صبح را نقطه مشترکی بین می بافیخیالجای جهان همه

در « بزرگ شدن»داند. نگاه کودکانه و تمایل زیاد او به ها میآدم

 چنانهماین جمالت مشهود است. اسماعیل در ابتدای سفر خود 

ای به تهران و مهاجرت داشته و هنوز سختی کودکانه نگاه ساده و

 است. مسیر برایش مسجل نشده

 داری اسماعیل و یونگدین

ترین تظاهرات روح ترین و عمومیدین یکی از قدیمی»

که سر و کارش با  شناسیروانانسانی است. بنابراین هرگونه 
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تواند این کم نمیساختمان روانی شخصیت انسان باشد، دست

اجتماعی و  ک پدیدةکه دین تنها ی قیقت را نادیده بگیردح

 بسیاری از افراد بشر حکم یک مسئلةتاریخی نیست، بلکه برای 

داری یکی ( دین و دین1: 1370 ،)یونگ «مهم شخصی را دارد.

کامالً  از ارکان مهم در این رمان است. اسماعیل در یک خانواده

از افرادی است که همه  مذهبی به دنیا آمده و پدر او نیز یکی

 روند. در صفحةکردن به سراغ او میمحل برای رفع مشکل و دعا 

خدا هم »کند: اول اسماعیل از خدا و قرآن به این طریق یاد می

در قرآن گفته که به زمین و آسمان و شب و روز فکر کنید تا از 

قدر واقعی دین همان»گوید: یونگ می« بندگان خاص من باشید.

های معنوی ه گرسنگی و ترس از مرگ، و میان فعالیتاست ک

( در صفحه 374 ،)همان« تر است.تر و اصیلانسان از همه قوی

اول چشمانم »شود: رمان از زبان اسماعیل چنین روایت می 55

را بستم تا به چیزی فکر نکنم. به شهری که مثل زنجیر پاهایم 

نم. به شهری که گذاشت رشد کبود و نمی را به خودش گره زده

بود. چشمانم را بستم. در آن تقدیر، جان خیلی از عزیزانم را گرفته

گرفت و نه به دیدم، نه بغضم میطوری بهتر بود. وقتی نمیاین

تصمیم گرفتم در  کردم...حقیقت تلخی که وجود داشت فکر می

الجزء را بخوانم. همین کار را کردم. داشتم با چشمان بسته دلم ام

الجزء تمام شد که خوابم یادم آمد ام شدم...رات خارج میاز ه

جای رمان، قرآن و تنها راه آرامش روانی اسماعیل در جای« برد.

باشد. اسماعیل به کمک نگاه احساسی دینی منتقل شده به او می

دینی و قرآنی پدرش، سختی سفر را برای خود آسان کرده و بنا 

 بیند. ا، آسانی را میهبر آیات قرآن، پس از همه سختی

کاوانی است که به دین نگاه ویژه داشته و یونگ یکی از روان

ی خوبی دارد. او در یکی از حتی با قرآن کریم نیز آشنای

به علت آگاهی من از قرآن کریم، در »گوید: هایش مینوشته

( اسماعیل ۸9: 13۶۸ ،)یونگ« خواندند.آفریقا من را مومن می

ر است. او قرآن را بسیار خوانده و به تمامی کلمات دانیز بسیار دین

چیز شد، قبل از خواب به همهها که میشب»آن معتقد است. 

کردم. از دخل روزانه و خرجم با شمایل گرفته تا نهرهای فکر می

اسماعیل، رنج و تحمل آن را برای رسیدن به « شیر در بهشت.

های کتاب سمتکند. در بسیاری از قهای بهشت تحمل میوعده

ای از شرایط دارد، او را به کفرگویی متهم که کسی گله و یا شکوه

مشهود کامالً  کند. نگاه مذهبی اسماعیلکند و برای او دعا میمی

بوده و این نگاه به مرور در داستان در پدر و مادر او نیز نمایان 

است. یکی از نکات جالب در کتاب، دید مذهبی تمام مردهایی 

ها ممکن است خسته شوند و اند. آنسفر شدهه با او هماست ک

چیز را از خدا  زبان به گالیه بگشایند، اما در نهایت همه

یک نفر که »خوانیم: خواهند. در صفحات پایانی کتاب میمی

کنی به صدایش از پشت سرم آمد گفت: خدایا به ما رحم نمی

ان چقدر باید های ما رحم کن. آخر برای کار و یک لقمه نبچه

دهد: نمایش می گونهاین یونگ دین را« حقارت و بدبختی بکشیم.

توان آن را چنین دین، یک حالت خاص روح انسان است که می»

 تعریف کرد، حالت مراقبت، تذکر و توجه دقیق به بعضی عوامل

ها را به ها اطالق و آنکه بشر عنوان قدرت قاهره را به آنمؤثر 

و کمال مطلوب  الگوکهنطین، خدایان، قوانین، صورت ارواح، شیا

( بنابراین شخصیت اسماعیل 7: 1371 ،)یونگ« کند.مجسم می

داری مادر شکل گرفته و تا در کنار شخصیت روحانی پدر و دین

 خورد.انتها این نحوه نگرش به چشم می

 حضور مرشد در کنار اسماعیل

که با  قدرت خان نام یکی از دوستان پدر اسماعیل است

دهد. بعضی از ها به او میای از زندگی و آدمهایش نگاه تازهحرف

شود. قدرت جمالت او تا پایان داستان در ذهن اسماعیل تکرار می

خان، قبل از شروع سفر اسماعیل با اون به این شکل صحبت 

یک وقتی در همه عالم جنگ است. بعد تنها تو فکر »کند: می

کنی همه را آرام است. شروع میفهمی جنگ کنی که میمی

گذاری، کنی؛ از جان مایه میکنی. به صلح دعوت کنی. تالش می

خواهی نتیجه بگیری. عاقبت از کار خودت راضی هستی و می

کنی. وقتی که با افتخار سرت یک روز همه را دور هم جمع می

گیری که بگویی عزیزان من، شما را جمع کردم برای را باال می

فهمی هایشان میآشتی تا با آرامش زندگی کنید، از نگاهصلح و 

فهمی که تنها ها خودت هستی. تازه میتنها دشمن همه آن

 «هستی.

گیری مرشد، کمک کننده انسان در مراحل سخت تصمیم 

باشد. مرشد نه تنها به صورت هیبت ظاهری بلکه به زندگی می

موجب پیشرفت صورت ندای درونی نیزز در انسان تجلی یافته و 

شود که از منظر یونگ، مرشد زمانی پدیدار می» شود.او می

گیرد قهرمان داستان در موقعیت عاجزانه و نومیدکننده قرار می

« تواند او را از این ورطه رها دهد.و تنها واکنشی بجا و عمیق می

( قدرت خان در اینجا، تمام آنچه 17۸: 1394 ،)گورین و همکاران

گوید. اما در اعیل بداند را در این جمالت به او میالزم است اسم

شود، چه موجب فهم این جمالت میداند که آننهایت هم می

ین داستان تجربه است. نگرانی قدرت خان برای اسماعیل در ا

تا پایان « حواست باشه بازی نخوری» کامالً مشهود است و جملة

ودل است. از شود. اسماعیل دگیر اسماعیل میداستان گریبان

مورد تهران داده  های دلنشین شمایل دریک طرف دل به حرف

ترسد. عجز و خستگی او در همان ابتدا با قلم و از طرف دیگر می

های شود. دعای پدر و مادر و حرفمیالنی به رخ کشیده می

 بخشد. جان او میای به کالبد بیقدرت خان، جان تازه

ت که به اسماعیل برای رفتن شمایل نیز یکی دیگر افرادی اس

کند. شمایل به تعاریف خود از تهران و همراهی او، کمک می



  

22 

کند. شمایل فردی است تمایل اسماعیل را برای رفتن زیاد می

که برای مادر اسماعیل بسیار ارزش داشته و مادر، به علت 

از مادرم »گردد. همراهی شمایل با او راضی به رفتن اسماعیل می

که حرفش را داشت. شاید مادر هم به خاطر اینحرف شنوی 

کرد. اگر فهمید و قبول میگوش داده بود حرفش را خوب می

وقت رنگ تهران را هم کرد، شاید هیچشمایل با مادر صحبت نمی

( شمایل یکی از افراد مهم در 4۸ ،)میالنی« توانستم ببینم.نمی

رسان یاریها پردازش این داستان است و در بسیاری از سختی

 باشد. اسماعیل می

رسان به اسماعیل است. او که در فخرالدین، دیگر فرد یاری

ها اضافه شده، در آخر ماجرا و زمانی که شمایل طول مسیر به آن

گرداند. میمیرد به اسماعیل کمک کرده و او را به افغانستان بازمی

د که در دانم چه شدانم چرا. نمیفخرالدین باز گریه کرد. نمی»

داد. بعد از چند لحظه آغوشش من را گرفت و محکم فشارم می

توانست بیش از این زد. البد دیگر نمیهق میکه رهایم کرد، هق

( اسماعیل که هنوز یارای درک مرگ 375 ،)میالنی« بایستد.

دیده چه در رویای خود میشمایل را نداشته و واقعیت تهران با آن

ط فخرالدین راهنمای شده و به آغوش برایش متفاوت است، توس

 گردد.اش برمیخانواده

 سالیبزرگکودکی بر  تأثیر

تشرف، فرآیندی است که در اشکالی چون: سفر، گذر از »

ها، پیکار با نیروهای شرور و اهریمنی و کوشش در راستای آزمون

کاری فردی و اجتماعی پذیرفته شده توسط گروه، به انجامخویش

بخشد تا اشنایی، اجازه و شرافت ورود به ایی را میفرد این توان

تری از آگاهی را کسب کند. مرحله جدیدی که مرحله متعالی

ای رسیدن به آن مستلزم یک تغییر روانی شگرف است؛ مجموعه

های روانی که انسان را به تعبیر یونگ از شکلی تغییرات در انرژی

: 1999وب، )جاک« کند.زیستی به شکلی فرهنگی تبدیل می

ای از اسماعیل یادآوری ( در جایی از داستان، خاطره103

نوروز گذشته هوا سرد بود... برای دید و بازدید به خانه »شود: می

عمویم سلیمان رفته بودیم... نگین اصرار کرد بمانیم. ولی پدر 

کرد... نگین مدام اصرار می گفت که فائزه و طفالنش تنها هستند...

آمدیم... نفهمیدم که چطور شد، دیم... پیاده میبرای شام مان

و مسلح  بودند ناگهان چند مرد دورمان حلقه زدند. سیاه پوشیده

طرف با دو نفر بودند... یک راست به سمت مادر رفتند... من این

بودم... پدر عاجز بر زمین نشسته بود  ها درگیر شدهدیگر از آن

خنجرش را بیرون کشید. برقع ها یکی از آن زد...خدا را صدا می

کردم که توانم بیش از مادرم را از پشت پاره کرد... احساس می

کشیدم... خودم را روی مادر انداختم... اختیار نعره میحد شد... بی

 « پیچید. بازویم گرم شد و سوختم...صدایی در گوشم می

تلخی این واقعه و دفاعی که اسماعیل از مادرش کرد را شاید 

های بزرگ شدن و به دوش کشیدن بار وان یکی از اولین نشانهبت

خانواده توسط او محسوب نمود. اسماعیل در کودکی نیز وابستگی 

کرد و یکی از مشکالت او برای رفتن، بسیاری به مادر احساس می

یونگ بر آن است که کودک نماد »خداحافظی با مادرش بود. 

شناختی، کودک حاصل روح نیروهای ناخودآگاه است. از نظر روان

: 13۸۸)سرلو، « و نتیجه آمیزش خودآگاه و ناخودآگاه است.

( یونگ، سفر و دل کندن از خانواده را به این شکل بیان ۶31

گر این ترین نمادهای رویاگونه که بیانیکی از رایج»کند: می

دست آزادی از راه تعالی است، مضمون سفر تنهایی و زیارت است 

به زیارت روحانی که نوآموز در خالل آن به کشف  که به نوعی

آموز به آید، شبیه است. در این سفر، نوطبیعت مرگ نائل می

شود. این نمادگرایی وسیله ارواح شفیق راهبری و پشتیبانی می

شود و هر گونه یا سفر در بیابان محدود نمیتنها به پرواز پرنده

شود و یز شامل میحرکت نیرومندی که منجر به آزادی گردد ن

گردد که انسان در نیمه نخست زندگی درست زمانی پدیدار می

خود است و هنوز سخت وابسته خانواده خود و محیط اجتماعی 

است و باید برای نخستین بار به تنهایی گام در راه زندگی خود 

 (227: 1395)یونگ، « بردارد.

ر به تنهایی اسماعیل نیز با توجه به نگاه یونگ، برای اولین با

کند و از هرگونه تعلق خانوادگی، دوستانه و سفر خود را آغاز می

کند. در فصل دوم کتاب از زبان اسماعیل اجتماعی دل می

قرار بود افغانستان را با همه »شود: روایت می گونهاین

فرد « که بزرگ شوم.هایش تنها بگذارم. بروم برای اینبدبختی

های گوناگون خوشایند شد خود، بر جنبهباید همزمان با بلوغ و ر

و ناخوشایند خویشتن آگاه گردد. این خودشناسی نیازمند 

است. )گورین و  گیرچشمشهامت و شجاعت و صداقتی 

( اسماعیل و شمایل، با عزمی راسخ دل به 195: 1370همکاران،

ها با فکر به دست آوردن خوشبختی و اند، آنمهاجرت داده

نستان را به طرف ایران ترک کرده و خطرات آسایش مالی، افغا

خرند. این شهامت، در بخشی از کتاب به خوبی آن را به جان می

کرد. صدای گریه مادر نبود. پدر بود. گریه می»گردد: بیان می

کرد فرق اش با زمانی که عمو را کشتند و برایش گریه میگریه

و توبه  کردهای احیا که تا صبح گریه میداشت. یا با شب

خواست باز هم فرق داشت. تکه تکه بود. آرام بود. انگار که می

خواست مادر هم صدایش را نشنود. صدای گریه مادر بلندتر می

شد. صدا به صدای هم داده بودند. سکوت پدر گریه مادر بود. 

زد. شروع کردم هایش میشد، پدر ضجهسکوت مادر که شروع می

جا، اسماعیل همه در این« دویدم.دانم چرا میبه دویدن. نمی

 کند. تعلقات را رها می

وطن دوستی و عالقه به سرزمین مادری، ریشه در ناخودآگاه 

« مام میهن»ذهن بشر دارد. از این روست که اکثر شاعران لفظ 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی ةفصلنام
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم ةدور

 
خاصی به سرودن اشعاری درباره  ةبرند و عالقرا به کار می

: 1397ی و دیانتی سرزمین مادری خود دارند. )عرب یوسف آباد

( در اینجا نیز اسماعیل، هم از وطن و هم از مهر مادری 153

گریزد. او به دنبال یافتن خویش، به همه چیزهایی که در می

زند. اسماعیل از ها پایبند بوده، پشت پا میگذشته به آن

های وطن گریخته تا شاید در وطنی دیگر خوشبختی را بدبختی

را بستم تا به چیزی فکر نکنم. به شهری  اول چشمانم را»بیابد. 

گذاشت بود و نمیکه مثل زنجیر پاهایم را به خودش گره زده 

رشد کنم. به شهری که در آن تقدیر، جان خیلی از عزیزانم را 

دیدم، طوری بهتر بود. وقتی نمیگرفته بود. چشمانم را بستم. این

شت فکر تلخی که وجود داگرفت و نه به حقیقت نه بغضم می

 «کردم.می

 گیرینتیجه

فقط »چه در مورد آرای یونگ و تحلیل کتاب از مجموع آن

حاصل شده، این است که انسان برای رسیدن به « با یک گره

خود باید مفاهیم و شرایط بسیار و گاه دشواری را پشت سر 

های میان خیر و شر، دنیاهای درون و بیرون بگذارد. کشمکش

گاهی موجب  تصویرسازیکشد. این نوع یآدمی را به تصویر م

 گردد. رشد آدمی و گاه موجب تنزل او می

اسماعیل نیز همانند نظریات یونگ، گاهی در کنار خیر و گاه 

در مقابل آن است. او در مرحله جدایی از تفرد و رسیدن به 

اجتماعی شدن بوده و تمام تعلقات خانوادگی و فرهنگی خود را 

گیر او ین تعلقات تا پایان داستان گریبانکنار گذاشته است. ا

آورد. او به دنبال هستند و گاه دلتنگی بسیار بر او فشار می

اش به دیار غربت خوشبختی و فراهم کردن آسایش برای خانواده

 جا درگیر مسائلی شده که شخصیتش راکند و در آنسفر می

دیدگاه  تواندهد. در این نوشتار به خوبی میتغییر میکامالً 

یونگ را مشاهده نمود. اسماعیل با همراهی دوست  شناسانةروان

شود. خود به تهران عزیمت کرده و در طی مسیر دچار حوادثی می

این پژوهش به دنبال نمایش مفاهیمی چون: انزوا، حضور مرشد، 

فقط با یک »در رمان  سالیبزرگکودکی بر  تأثیرداری و دین

 باشد. می« گره

روحی  تأثیرهای مهاجرت و مان که به بررسی الیهدر این ر

ب موجود در کشور یی از کشور مبدا و خانواده و مصائو روانی جدا

یونگ را بررسی  شناسانهروانتوان دیدگاه مقصد پرداخته، می

نمود. اسماعیل به مرور از شخصیت کودکانه و رویاورز خود فاصله 

وه بر حضور گردد. عالگرفته و به شخص جدیدی بدل می

های پدرش او دوستانش طی سفر، یاد و حضور خدا طبق آموزه

 ،بیند. بنابراینرا آرام کرده و همه چیز را در گروی رضایت خدا می

توسط مراحل بیان شده توسط یونگ، اسماعیل و مراحلی که طی 

شود.کند رمزگشایی میداستان طی می
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 ( .چهار صورت مثالی. ترجمه: پروین فرامرزی. مشهد: نشر به شهر.13۶۸یونگ، کارل گوستاو .) 

 ( 1370یونگ، کارل گوستاو .)های جیبی.و دین. ترجمه: فواد روحانی. تهران: شرکت سهامی کتاب شناسیروان 

 ( خاطرات، رویاها و اندیشه1371یونگ، کارل گوستاو .) شهر.فرامرزی. مشهد: نشر بهها. ترجمه: پروین 

 ( .انسان و سمبل1395یونگ، کارل گوستاو .).هایش. ترجمه: محمود سلطانیه. تهران: دیبا 

 ( .مشکالت روانی انسان مدرن. ترجمه: محمود بهفروزی. تهران: جامی1400یونگ، کارل گوستاو .).  
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Analysis of “Human” in the Novel “With Only One Knot” Based on Jung’s 

Psychological Aspect 

 

Abstract 

The novel “With Only One Knot”, written by Mohammad Milani, is about the emigration of two Afghan 

teenagers from Afghanistan to Iran. This novel has dealt with the problems and tribulations of illegal 

emigrants and has properly shown the pain of those who forcibly immigrate. Over time, the novel 

describes events that cause these two teenagers to pass from adolescence to adulthood or even to old 

age. Events that are so hard and intolerable to bear, especially for young people. These have caused the 

author to follow the analytical approach of this novel based on Jung’s theories. The main question in 

this research is how is the concept of human and humanity shown in this novel? To answer this question, 

the author has studied this work with an analytical approach based on Jung’s psychological perspective. 

The final answer that the author found is the representation of human pain and suffering in this novel. 

The writer’s concern in this book is to portray the tribulation of people who have accepted immigration 

in the hope of finding a little freedom and a job that only helps them to be able to meet their basic needs 

and accept the sadness of homelessness and loneliness. 

Keywords: Carl Gustav Jung, Psychology, With Only One Knot, Novel, Mohammad Milani, Symbol 

of Human. 


