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Abstract
Introduction: This study was aimed at looking
into fairy tales from object relations theory’s
perspective to analyze the concepts,
developmental processes and story courses.
The links between psychic structure of fairy
tales’ characters and their object relations
through developmental phases discovered.
Endeavors was also made to discover a model
to improve therapeutic process based on the
analysis of fairy tales’ structure, as well as,
their ending from the theory’s point of view.
Method: The present research was carried out
through qualitative method and the data was
analyzed through thematic analysis. The
sampling method was purposive and
population included the German collection of
“Grimms' Fairy Tales”.
Results: The findings of the research showed
that the concepts, developmental phases,
psychological problems and therapy process in
object relations theory can be traced in the fairy
tales too. In all of the stories, the hero went
through the same required phases of
psychological development. Besides, the
ending of the stories corresponded to the
psychological maturity.
Conclusion: According to the findings of this
research, therapists can be inspired by the fairy
tales’ symbolism to guide clients through
different stages of psychological development.
As the fairy tales are rooted in our individual
and collective unconscious and are close to
human being’s nature, they can offer authentic
solutions to reach a genuine self.
Keywords: fairy tales, object relations,
psychotherapy, thematic analysis, qualitative
research.

79/30/30:تاریخ دریافت

چکیده
 فرایندهای، پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفاهیم:مقدمه
رشدی و سیر داستان در افسانههای پریان با دیدگاه نظریه روابط
 این پژوهش در پی آن بود که به کشف ارتباط.ابژه انجام شد
میان ساختار روانی شخصیتهای قصههای پریان و روابط ابژهای
آنها طی فرآیند رشد بپردازد و با الگو گرفتن از ساختار قصههای
 الگویی برای پیش برد،پریان و پایانبندی آنها از نگاه روابط ابژه
.فرآیند درمانی کشف کند
 کیفی و شیوه تحلیل دادهها از نوع، روش این پژوهش:روش
 جامعه آماری در این پژوهش افسانههای.تحلیل مضمون بود
 نمونه.پریان اروپا از مجموعه "افسانههای برادران گریم"بود
.گیری در آن به شیوه هدفمند انجام شد
 مراحل، نتایج این پژوهش نشان داد که میتوان مفاهیم:یافتهها
 مشکالت روانی و فرآیندهای درمانی این نظریه را در،رشدی
 در تمامی داستانهای بررسی.افسانههای مذکور نیز مشاهده کرد
 قهرمان در مسیر پیشروی داستان از همان مراحلی،شده
میگذشت که هر فرد در مسیر رشد روانی خود باید از آنها عبور
.کند و پایان داستان با رسیدن به بلوغ روانی همسو بود
 روان درمانگران، بر اساس یافتههای این پژوهش:نتیجهگیری
،میتوانند با توجه به نمادپردازی به کار رفته در افسانههای پریان
از مراحل پیشروی داستان به منظور پیشبرد مراجعان در مسیر
 از آنجا که افسانههای پریان ریشه در.رشد روانی الهام بگیرند
-ناخودآگاه فردی و جمعی بشر دارند و با ذات آدمی به زبانی بی
 میتوانند راهکارهایی اصیل برای رسیدن،واسطه سخن میگویند
.به خویشتنی حقیقی در اختیار انسانها قرار دهند
، روان درمانی، روابط ابژه، افسانههای پریان:واژههای کلیدی
. تحقیق کیفی،تحلیل مضمون

mehrnazmesbah@gmail.com

 ایران، تهران، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا: نویسنده مسئول.1
 ایران، تهران، گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا، استاد.2
 ایران، تهران، گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا، استادیار.3

76

سال ،11شماره( 2پیاپی ،)22تابستان1318

مجله روانشناسی بالینی

اینکه چه چیز را مشکل همگانی آدمی بدانند و چه چیز را به
مثابه راهحلهای مطلوب بپذیرند(.)7
همانگونه که کرنان میگوید ،مراجعان روان درمانی اغلب
سفری را از وضعیتهای روانی سخت و روزهای تاریکشان
آغاز میکنند ،روزهای افسردگی یا بحرانهای شخصی و با
آغاز درمان ،خود را در مسیری نو و تازه میاندازند .هم
قهرمان افسانهها و هم مراجع اغلب با یک "دیگری"
مراقبت کننده و حامی مواجه میشوند .در افسانه پریان این
"دیگری" حامی ممکن است پری جادویی یا موجود حمایت
کننده دیگری باشد و برای مراجع ،درمانگرش که به ابزاری
هدایتبخش در فرآیند تغییر مراجع بدل میشود (.)2
به عبارت دیگر ،روانکاوی امیدوار است که رنج را بشود از
طریق عشق و بینش کاهش داد ،بینش و عشقی که حاصل
بازسازی روابط ویرانگر فرد با ابژههای اولیه است( .)8این
بازسازی در اتاق درمان و با درمانگر به عنوان جایگزین
ابژههای عشق اولیه صورت میگیرد( .)1تحلیل افسانههای
پریان به عنوان پیامهای کارآمد و راهنمای ناخودآگاه و الگو
گرفتن از ساختار این افسانهها ابزاری است که استفاده از آن
از نظر پژوهشگر حائز اهمیت است.
بر اساس تعریف فرهنگ لغت آلمانی تألیف جیکوب و ویلهلم
گریم افسانه پریان در ابتدا بیشتر به معنای شایعهای مرسوم
بود که لزوماً قابل باور نیست .به عبارت دقیقتر دروغی
آگاهانه بود ،چیزی ساختگی و خیالی(.)11
تامسون افسانه پریان را این گونه تعریف میکند " :نوعی
داستان کوتاه که معموالً دارای شخصیتهای خیالیِ فولکلور
مثل کوتولهها ،غولها ،پریان ،ساحران ،پریان دریایی،
حیوانات سخنگو و تک شاخها هستند و معموالً هم عناصر
جادو و سحر را در خود دارند"( .)11استیون سوان جونز
حضور جادو را ویژگی مشخصه افسانههای پریان
میداند( .)12دیویدسون و چاودری نیز"تغییر و تحول" را
عناصر اصلی این ژانر میدانند(.)13
آنچه در حال حاضر به عنوان افسانه پریان شناخته میشود،
در آغاز ژانر جداگانهای نبود و به داستانهای کوتاهی اطالق
میشد که با "روزی روزگاری" شروع میشدند که در زمان-
های دوردست رخ داده ،زمانی که هنوز جادو در جهان حضور
داشت .در واقع یکی از جمالت آغازین که در این گونه
داستانهای آلمانی گاهی مورد استفاده قرار میگرفت این

مقدمه
"انسان یک حیوان قصهگوست .هر کجا که میرود
میخواهد پشت سرخود نه ردی آشفته ،نه یک فضای خالی،
بلکه چراغهای راهنما و نشانههای آرامبخش داستانها را بر
جای گذارد .او ناگزیر است به ساختن این داستانها ادامه
دهد .مادام که داستان وجود داشته باشد همه چیز رو به روال
است .گفته میشود که انسان حتی در لحظات آخر زندگی،
در ثانیههای سقوطی مرگبار یا هنگامی که درحال غرق شدن
است ،داستان زندگی خود را میبیند که به سرعت از برابرش
میگذرد"(.)1
1
افسانههای پریان هم مثل هر ژانر ادبی دیگر و نیز چونان
هنر نه از جهان بیرون بلکه از درون ما میآیند و حرفهای
مهمی درباره ما دارند ،حرفهایی درباره فعالیتهای ذهن
ناخودآگاه ما که نمیتوان مدتی مدید آن را سرکوب کرد.
قصهها در زندگی ما حک شدهاند .از طریق روایتها ،و گفتن
داستانِ آنچه بر سرمان آمده خودمان را میشناسیم .وقتی
داستانهایمان غمانگیز و تکراری میشوند ،ممکن است
موضوع جلسه درمان شوند .جهان افسانه و روانِ انسان
ارتباطی تناتنگ با هم دارند(.)2
فروید در آثارش توجهی خاص به افسانههای عامیانه داشت
و در تحلیل این قصهها ،ریشه و خاستگاه آنها را خاطرهها و
احساسهای سرکوب شده کودکی میدانست( . )3از این رو
اهمیتی بسیار برای ضمیر ناخودآگاه آدمی و دخالت مقتدرانه
آن در حوزههایی همچون ادبیات ،اساطیر و قصههای عامیانه
قائل بود(.)2
برخی از دیگر روانکاوان مانند یونگ و پیروانش در پی یافتن
ارتباطی میان دنیای افسانهها و جهان درونی و الیههای
عمیق روان انسان بودهاند( .)5از جمله دالیلی که کشف
ارتباط میان جهان افسانه و روان انسان را برای روانشناسان
و درمانگران جالب ساخته وجود موتیفها و تخیالت تکراری
به کار رفته در این افسانهها در سراسر نقاط جهان است .این
موتیفهای تکراری تحلیلگران را به سمت این نتیجه سوق
داده که آنها را نمایانگر عناصر طبیعی تفکر انسانی بدانند(.)6
قصۀ پریان حاصل محتوای مشترک ضمیر آگاه و ناآگاه است
که ضمیر آگاه به آن شکل داده است؛ البته نه ضمیر آگاه
یک شخص خاص ،بلکه اجماع اشخاص بسیار در رابطه با
1. Fairy Tales
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بود "در زمانهای دوردستی که آرزو کردن هنوز مؤثر
بود.)12(".
بدین ترتیب چیزی که در همه این تعاریف و بسیاری از
تعاریف دیگر مشترک است تأکید بر عنصر جادویی و شگفتی
و موتیفهای فراطبیعی است(.)15
مقصود از روابط ابژه ،روابط بین شخصی است .نظریۀ روابط
ابژه در روانکاوی ،به بررسی فرآیند رشد روان در ارتباط با
دیگران در محیط کودکی میپردازد( .)16در این نظریه
ارتباطات افراد با دیگران در بزرگسالی به وسیله تجارب فرد
در زمان کودکی در خانواده شکل میگیرد( .)17آسیب در
ارتباطات ابژهای اولیه فرد ،او را از مسیر رشد منحرف کرده
و در دام تکمیل ماموریتی غیر ممکن میاندازد؛ ماموریتی که
در آن وظیفه اصالح اشتباهات ابژههای اولیه به دوش
ابژههای مشابه در دوران بزرگسالی انداخته میشود(.)18
ابژه 1واژهای تخصصی و ابداع فروید است و به هر چیزی
اشاره دارد که نیازی را برآورده میسازد .ابژه ،شخص یا چیز
با اهمیتی است که هدف احساسات و سائقهای یک فرد
است( .)11در حالی که دستهای از روانکاوان پس از فروید
که بعدها نظریه روابط ابژه را پایهگذاری کردند به مخالفت با
فروید پرداخته و بر این باور بودند که انگیزه اولیه کودک،
جستجوی ابژه و ارتباط با ابژههای واقعی است نه ارضای
سائق(.)21
ابژه همچنین میتواند بخشی از یک شخص باشد که در این
صورت ابژه جزئی 2نامیده میشود( . .)21نوزاد به علت درک
محدودی که دارد در هر نوبت تنها یک مشخصۀ ابژۀ واقعی
مثالً رفع نیازی که پستانِ منبع تغذیه به همراه دارد یا ناکام
ماندگی ناشی از فقدان آن را درک میکند .ارضا کننده خوب
است و ناکام کننده بد( .)22در این دوره اولیه نوزاد قادر نیست
دو ایده یا مفهوم را همزمان در نظر آورد مثالً مادرش را هم
خوب و هم بد بداند .کمکم در طول رشد و تحول ،در نوزاد
این ظرفیت پدید میآید که مادرش را ابژهای کلی ببیند که
هم ارضا میکند و هم ناکام میسازد .مثالً پستان مادر وقتی
به هنگام گرسنگی در دسترس باشد ابژه خوب و به هنگام
غیبت ابژه بد است .در یک محیط به اندازه کافی خوب و
تسهیل کننده کارکردهای ابژه جزئی در نهایت به درک کل

ابژه میانجامد .این درک ،با توانایی تحمل ابهام مرتبط است
یعنی توانایی درک این نکته که پستان خوب و پستان بد هر
دو بخشهایی از یک چهره واحد هستند(.)23
3
ابژههای جزئی ،حاصل مکانیسم "دوپاره سازی " نوزاد
هستند .نوزادان از دوپارهسازی برای نظم بخشیدن به تجارب
آشفته اوایل زندگی بهره میجویند( .)22پس از دوران خوش
زندگی در رحم مادر ،نوزاد زندگی را همچون نوعی
ناپیوستگی شلوغ و آشفته تجربه میکند .دوپاره سازی با
فرآیندهایی مرتبط است که به نوزاد کمک میکند تنها آن
قدر از محیط را به درون راه دهد که قادر به اداره آن است و
از کلیت هضم ناشدنی تجربه در امان بماند .دوپاره سازی
اولیه به ناتوانی از ترکیب تجارب ناساز در کلی واحد اشاره
دارد که ناشی از رشد نیافتگی کودک است(.)25
این رشد و بلوغ همان گونه که دانلد وینیکات میگوید از
طریق "مادریِ رضایتبخش "2و " محیطِ نگهدارنده"5
امکانپذیر است( .)26وینیکات معتقد بود شرایط محیطی
مساعد ،رشد کودک را تسهیل میکنند .وینیکات ،محیط
نگهدارنده را پایههای سالمتروان میدانست که توسط
مادری که به اندازه کافی نسبت به فرزندش مراقبت و ابراز
عشق داشته باشد بنیان گذاشته میشود( .)27از نظر
وینیکات ،تکنیکهای مادر در بغل کردن ،حمام کردن ،غذا
دادن و هر کاری که برای کودکش انجام میدهد به کودک
کمک میکند بدنش را به مثابه مکان امنی برای زیستن
تجربه کند( .)28کودک همین آغوش امن مادر را طی مراحل
رشد به مکانهای دیگر مثل خانواده و مدرسه و اجتماع
تعمیم خواهد داد .مشخصه محیط مساعد از نظر وی،
سازگاری آن با نیازهای کودک است که در آغاز احساس
توانایی مطلق را در نوزاد ایجاد میکند و به تدریج با رشد
کودک به سمت همزیسیتیزدایی رفته و کودک را در رسیدن
به استقالل یاری میدهد(.)21
بنا به شهادت پژوهشهای بسیار ،آسیب در روابط ابژهای
اولیه تأثیری ماندگار بر شخصیت فرد در مراحل بعدی زندگی
خواهد داشت .در بسیاری از موارد ،الگوهای روابط ابژهای
ناسازگار ،فرد را به سمت دفاعهای خشک و انعطافناپذیر

1. Object
2. part object
3. Splitting

4. Good Enough Mother
5. Holding Environment
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کشانده و سازمان دهی شخصیت را به سمت ساختاری
نوروتیک میکشانند(.)31
بیمار دارای آسیب شخصیتی با جنبههای خاصی از تجربه
هشیار و ناهشیار خود و دیگران دست و پنجه نرم میکند که
با مفهوم کلی که از خودش و جهان اطرافش دارد ،همخوانی
ندارند .این تجارب متناقض در مورد خود و دیگران ،به همراه
عواطف مربوطه ،از تجربه خود غالب بیمار دونیمسازی و جدا
میشود و نسبت به تغییر یا تأثیر محیطی نسبتاً مقاوم
میماند .عملکردهای دفاعی که از ورود این روابط ابژه درونی
به آگاهی هشیار جلوگیری میکنند باعث ایجاد خشکی در
کارکرد شخصیت میگردند .به عبارت دیگر ،دفاعهای
نوروتیک سپری هستند در برابر روابط ابژهای دردناک که در
سطح ناهشیار قرار دارند(.)31
از سوی دیگر ،روابط مستحکم و ایمن اولیه با ابژه ارتباط
مستقیمی با تنظیم هیجان و سطوح پایینتر استرس و
همچنین رویکردهای سازنده به حفظ و بقای روابط افراد
همراهند .ارتباط ایمن با ابژههای اولیه ،امکانات الزم را برای
تنظیم عواطف در اختیار کودک قرار میدهند چرا که کودکان
ایمن ،پاسخدهی بهینه و منسجم از مراقب اولیه را تجربه
میکنند و میآموزند که ابراز متعادل هیجانها پیامدهای
مثبت در بر خواهد داشت(.)32
با وجود این که در زمینۀ ارتباط میان افسانهها و روانشناسی
و کاربرد آنها چه در درمان و چه در تبیین اختالالت روانی،
پژوهشهای نسبتاً زیادی در سراسر جهان انجام شده است،
تا آنجا که پژوهشگر بررسی نموده است مطالعات بسیار
محدودی از دیدگاه نظریه "روابط ابژه" در این حوزه به انجام
رسیده است .لذا با توجه به اهمیت نظریۀ مذکور در حوزۀ
روانکاوی و درمان ،و به خصوص با توجه به مفاهیم کلیدی
موجود در نظریۀ روابط ابژه و تمرکز آن بر "رابطه" با
"دیگری" ،و از سوی دیگر با توجه به اهمیت شناخت
افسانههای پریان در مقام راهنمایی برای ورود به ناخودآگاه
بشری ،پژوهشگر بر آن است که با مقایسۀ الگوهای این
نظریه با جهان افسانههای پریان و شخصیتهای آن ،به
بررسی فرآیندهای رشد و بلوغ روانی ،مشکالت روانی و
کشف راه حلهایی برای پیش بردن فرآیند روان درمانی
بپردازد.

روش
طرح پژوهش :روش این پژوهش ،کیفی و شیوه تحلیل
دادهها از نوع تحلیل مضمون بود .جامعه آماری در این
پژوهش افسانههای پریان اروپا از مجموعه "افسانههای
برادران گریم"( )33بود.
آزمودنیها :با توجه به کیفی بودن پژوهش حاضر ،نمونه
گیری در آن به شیوه هدفمند و تا حد اشباع انجام شد.
در مرحله اول ،کدگذاری بر اساس مفاهیم موجود در نظریه
روابط ابژه صورت پذیرفت .پس از انجام کدگذاری به وسیله
پژوهشگر ،کدها در اختیار کدگذار دوم که با موضوع پژوهش
آشنا بود قرار داده شد .پس از انجام اصالحات و با در نظر
گرفتن پیشنهادات کدگذار دوم ،تغییراتی در کدگذاری انجام
شد تا فرآیند پژوهش ،با دقت و بی طرفی بیشتری دنبال
شود.
برای انتخاب داستانها ،ابتدا تمامی داستانها مورد مطالعه
قرار گرفتند و از میان آنها ،آن دسته از داستانها که مراحل
رشدی مطرح شده در نظریه روابط ابژه در آنها برجستهتر و
قابل توجهتر بود انتخاب شد .بدین منظور ابتدا لیستی از
مفاهیم مهم مطرح در آن نظریه تهیه شد و سپس بر اساس
آن لیست ،پژوهشگر داستانهایی را انتخاب کرد که بیشترین
میزان شباهت و نزدیکی را با مفاهیم مربوط به نظریه داشتند.
در نمونهگیری هدفمند ،هدف از این انتخاب ،تشخیص و
انتخاب مواردی است که به لحاظ دادههای مربوط به تحقیق
غنی باشند( .)32به عبارت دیگر ،نقشهای که مبنای انتخاب
داستانها را تشکیل میداد ،لیست مفاهیم نظریه روابط ابژه
بود.این مفاهیم عبارت بودند از ابژه ،ابژه خوب ،ابژه بد ،ابژه
جزئی ،ابژه گذار ،روابط ابژه ،دوپاره سازی ،رشد ،خویشتن
کاذب ،خویشتن حقیقی ،غلبه بر ابژه بد ،رسیدن به خویشتن
اصیل.
پس از انجام تحلیل از داستانهای منتخب ،پژوهشگر به این
نتیجه رسید که داستانهای جدیدی که برای تحلیل انتخاب
میکند داده تازهای را وارد پژوهش نمیسازد و تغییری در
الگویی که تا آن لحظه کشف شده ایجاد نمیکند .مفاهیم و
سیر پیشروی داستانها از آن پس به نظر پژوهشگر بسیار
مشابه هم به نظر میرسیدند .در این نقطه که ورود داستان
جدید به مجموعه ،طبقهبندی جدیدی را در تحلیل و الگو
ایجاد نمیکرد پژوهشگر تصمیم گرفت به نمونهگیری خاتمه
دهد.
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جداول  1الی  2نمونهای از کدها و مضامین استخراج شده
در داستانهای منتخب را نشان میدهد.

در نهایت پنج داستان به شرح زیر انتخاب شد:
هنسل و گرتل ،سیندرال ،راپونزل ،سفید برفی ،کاله قرمزی
(شنل قرمزی).

جدول )1عناصر داستان سفید برفی از دیدگاه نظریه روابط ابژه
سفید برفی
مفاهیم نظریه روابط ابژه :مضمون
عناصر داستان :کد
ابژه بد
نامادری
گریز از ابژه بد
درخواست سفید برفی برای پناه بردن بی بازگشت به دل جنگل
محرومیت از عشق ابژه
گرسنگی
جدایی از ابژه عشق +ورود به جهان ناشناخته بیرون
جنگل
ابژه خوب
کوتولهها
ابژه انتقال
خانه امن وسط جنگل
آماده شدن برای مواجهه با جهان بیرون
خواب عمیق درحضور ابژه انتقال
درونی کردن ابژه بد
سفید برفی ملکه بدجنس را به داخل راه میدهد
نابودی در دستان ابژه بد
مرگ سفید برفی به دست ملکه
خروج زهر ابژه بد
کوتولهها شانه زهرآگین را از سفید برفی جدا میکنند
خروج نهایی ابژه بد
خارج شدن سیب سمی از دهان سفید برفی در اثر برخورد تابوت با زمین
تولد دوباره در دستان ابژه خوب
نجات به وسیله کوتولهها
دوپاره سازی
سیب نیم سمی نیم سالم
جدول )2عناصر داستان راپونزل از دیدگاه نظریه روابط ابژه
راپونزل
مفاهیم نظریه روابط ابژه :مضمون
عناصر داستان :کد
دوپارهسازی
دیوار بلند
ابژه بد
جادوگر
مرحله منزوی از جهان بیرون .همزیستی اوتیستیک
برج بدون پله و در
ابژه انتقال
موهای بافته
ابژه انتقال
نردبان ابریشم
ابژه خوب
مرد بیگانه
درونی کردن ابژه خوب
راه دادن مرد بیگانه به برج
جدایی از ابژه اولیه عشق
تصمیم راپونزل به جایگزینی مادر گرتل با مرد غریبه
تالش ابژه بد برای قطع ارتباط قهرمان با جهان بیرون و وابسته نگه داشتن وی تا ابد
قیچی شدن موهای راپونزل به دست نامادری
طرد از سوی ابژه بد
رها شدن راپونزل در جنگل
جدول )3عناصر داستان کاله قرمزی از دیدگاه نظریه روابط ابژه
کاله قرمزی
مفاهیم نظریه روابط ابژه :مضمون
عناصر داستان :کد
ابژه خوب
مادر بزرگ
ورود به جهان بیرون  /خروج از جهان اوتیستیک
ورود به جنگل
ابژه انتقال
غذاهای خوشمزه
ابژه بد
گرگ
درونی کردن ابژه بد
راه دادن گرگ به داخل خانه
نابودی کامل به دست ابژه بد
بلعیده شدن به وسیله گرگ
گرگ در لباس مادربزرگ :لحظهای به شکل مادربزرگ و لحظهای دیگر به شکل گرگ:
دوپاره سازی ابژه خوب و بد
دوسویگی
ابژه خوب
شکارچی
نجات سوژه از دست ابژه بد
پاره شدن شکم گرگ به دست شکارچی
بستن راه درونی شدن ابژه بد
قفل کردن در به منظور منع گرگ از ورود به خانه
بازگشت شادمانه به خانه بدون مزاحمت گرگ :دیگر کسی جرأت نمیکرد برای او مزاحمت کند
تدوام بیرونی کردن ابژه بد
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جدول )4عناصر داستان سیندرال از دیدگاه نظریه روابط ابژه
سیندرال
مفاهیم نظریه روابط ابژه :مضمون
عناصر داستان :کد
نابودی ابژه خوب
مرگ مادر
درونی کردن ابژه خوب
مادر در نقش فرشته نگهبان پس از مرگ
ابژه بد
نامادری ،خواهران بدجنس
ابژه خوب
پرنده کوچک که روی مزار مینشیند و آرزوهای سیندرال را برآورده میکند
ابژه خوب
پرندگان که در انجام امر غیر ممکن نامادری به سیندرال کمک میکنند تا به جشن رود
ابژه انتقال
شاخه درخت فندق که روی مزار مادر کاشته میشود
ابژه جزئی
لنگه کفش
تولد دوباره ،زندگی جدید
بازگشت قهرمان به خانه به همراه شاهزاده

تا با قرار دادن آن در مسیر ،راه بازگشت را بیاید .سنگریزهها
همچون ابژه انتقالی عمل میکنند که کودک را در نبود خانه
و فضای امن آن و در واقع در نبود عشق ابژه به آن وصل
میکند تا به وی اطمینان خاطر دهد که باز هم قادر خواهد
بود به خانه بازگردد و این جدایی از خانه ابدی نخواهد بود.
همچون بند نافی که جنین را به زهدان مادر وصل میکند
تا بتواند از او تغذیه کند .آنها موفق میشوند این گونه مسیر
بازگشت به خانه را بیابند .اما نامادری بدجنس که نمیتواند
حضور آنها را متحمل شود برای بار دوم آنها را از خانه بیرون
میکند .این بار هم هنسل به همان شیوۀ بار اول متوسل
میشود تا راه بازگشت به خانه را بیابد با این تفاوت که در
بار دوم به جای سنگریزه از خرده نان استفاده میکند .این
بار نامادری بدجنس آنها را به عمق بیشتری از جنگل میبرد
تا یافتن راه بازگشت به خانه برایشان دشوارتر باشد .یعنی
"جایی که هرگز در طول زندگیشان نرفته بودند" ،دنیای
بیرون که برای نخستین بار با آن مواجه میشوند .اما این بار
نمیتوانند راه بازگشت را با کمک تکههای نان بیابند چون
پرندگان تکه نانها را خوردهاند .تکه نانها اگرچه همچنان
ابژۀ انتقال به شمار میروند و هنسل و گرتل قصد دارند از
آنها برای بازگشت به خانه استفاده کنند اما ابژۀ انتقال
مستحکمی نیستند چرا که خانه ،دیگر آن خانه مستحکم و
امنی نیست که انتظارش را دارند بلکه خانهای است که پس
از یک بار بازگشت به آن دوباره از آن طرد و رانده شدهاند.
آنها ناخودآگاه ابژه انتقالی را بر میگزینند که لزوماً آنها را به
خانه باز نخواهد گرداند .اگرچه در سطح خودآگاه میل به
بازگشت به ماوای خانه را دارند اما در ناخودآگاه خود میدانند
که این خانه الاقل با این شرایط فعلی و بدون تغییر شرایط
خانهای نخواهد بود که نیازهایشان را تأمین کند.

ابزار
در تحلیل دادههای این پژوهش از روش تحلیل مضمون
استفاده شده است .تمرکز اصلی در تحلیل مضمون،
شناسایی ،بررسی و ثبت الگوها یا مضامین موجود در
دادههاست .مضامین ،الگوهای موجود در دادهها و ویژگی
تکراری متن هستند که برای توصیف یک پدیده مهم به
شمار میروند و با سؤاالت پژوهش در ارتباطند .مضامین ،در
واقع طبقهبندیهای تحلیل را تشکیل میدهند( .)35این
تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه
دادهها و خالصههای کدگذاری شده ،و تحلیل دادههایی
است که به وجود میآیند(.)36
تحلیل دادهها در این پژوهش طی یک فرآیند شش مرحلهای
از کدگذاری به منظور ایجاد الگوهای معنادار و ثابت انجام
شد .این شش مرحله عبارت بودند از آشنایی با دادهها ،ایجاد
کدهای اولیه ،جستجوی مضامین در میان کدها ،مرور
مضامین ،تعریف و نامگذاری مضامین و ارائه گزارش نهایی.
تحلیل دادههای برخی قصهها و خالصه سایر قصهها به قرار
زیر است:
داستان "هنسل و گرتل" با بیرون راندن خواهر و برادر از
خانه توسط پدر و مادر ناتنی شروع میشود یعنی همان
دغدغه و ترسی که بسیاری از کودکان از زمان تولد با آن
دست به گریبانند .ترس از رها شدن و طرد شدن از سوی
اولین ابژههای عشق که غالباً پدر و مادر هستند .این خواهر
و برادر از ترک خانه و رها شدن به حال خود در هراسند و
بیم آن دارند که توسط حیوانات وحشی بلعیده شوند و یا از
گرسنگی تلف گردند .آنها که در واقع آمادگی زندگی مستقل
و تنها را ندارند ،به دنبال ابزاریاند که راهنمای بازگشت آنها
به خانه باشد .هنسل بدین منظور از سنگریزه استفاده میکند
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سیندرال داستان دختری است در معرض بدرفتاری همیشگی
نامادری و خواهران ناتنی .تا این که پادشاهِ سرزمین در
جشنی که برای همسر گزینی ترتیب داده شیفته سیندرال
میشود .در پایان مراسم ،پادشاه قصد همراهی سیندرال تا
خانه را دارد اما سیندرال از ترس نامادری سریع از مراسم
خارج میشود .به هنگام فرار ،لنگه کفشش را در راه گم
میکند و پادشاه از طریق همین لنگه کفش موفق به یافتن
او و در نهایت ازدواج با او میشود .
سفید برفی از ترس این که نامادریاش که ملکه بدجنسی
است او را بکشد به جنگل فرار میکند و در خانه کوتولهها
ساکن میشود .ملکه بدجنس از محل سفید برفی آگاه
میشود و سه بار برای کشتن او نقشه میکشد .در دوبار اول
کوتولهها موفق به نجات سفید برفی میشوند اما بار سوم
سفید برفی با خوردن سیب زهرآلود میمیرد و کوتولهها او را
در تابوت شیشهای در دامنه کوه میگذارند .تا این که
شاهزادهای از پای کوه رد می شود و شیفته سفید برفی
میشود و تابوت را با خود میبرد .در راه تابوت به زمین
میخورد و این ضربه باعث خروج سیب زهرآلود از دهان
سفید برفی و بازگشت او به زندگی میشود .سفید برفی به
درخواست شاهزاده همراه او به قصر میرود و با او ازدواج
میکند.
راپونزل داستان دختری است که جادوگر او را در برجی بدون
در و پله زندانی میکند و هر وقت میخواهد به دیدن او
راپونزل موهای بافته بلندش را رها میکند تا جادوگر از آنها
باال برود .روزی شاهزادهای از جنگل میگذرد و شاهد ماجرا
میشود و با شنیدن صدای زیبای آواز راپونزل تصمیم
میگیرد خودش روز بعد از برج باال رود .راپونزل بعد از آشنایی
با شاهزاده تصمیم میگیرد با او از برج بیرون برود و همسر
وی شود.
داستان کاله قرمزی ،با سفر او برای دیدار از مادربزرگ
مریضش شروع میشود .راه خانه مادر بزرگ از وسط جنگل
میگذرد .کاله قرمزی در مسیر ،با گرگ مواجه میشود و
گرگ با حیله آدرس خانه مادربزرگ را از کاله قرمزی
میگیرد تا برود و دخترک و مادربزرگش هر دو را بخورد و
سرانجام هم موفق میشود .اما اندکی بعد ،شکارچی سر
میرسد و هر دو را از شکم گرگ نجات میدهد.
روند اجرای پژوهش :در ابتدا برای گردآوری دادهها از
شیوۀ کتابخانهای اقدام شد .بدین ترتیب که به منظور جمع

آنها پس از سه روز سرگردانی در جنگل و در حالی که
خستگی و گرسنگی از پای درشان آورده به پرنده راهنمایی
برمی خورند که آنها را به سمت خانۀ زنجبیلی هدایت میکند.
خانهای که تماماً از شیرینیهای خوشمزه درست شده و
چیزی است که در آن زمان بیش از هر چیز به آن احتیاج
دارند .پرندۀ راهنما ابژۀ خوبی است که بر خالف ابژۀ بدِ طرد
کننده که آنها را در تنهایی و گرسنگی رها کرده ،آنها را به
سمت سرپناه و خوراکی راهنمایی میکند .آنها چنان
گرسنهاند که به هشدارهای صدایی که میگوید به حریم
خانه او تجاوز کردهاند هیچ توجهی نمیکنند تا این که
سروکله جادوگر پیر ظاهر میشود و آنها را با فریبکاری به
داخل خانه خود میبرد تا آنها را غذای خود کند .گرسنگی
بیش از حد کودکان ،آنها را به سمت حرص و ولع در خوردن
کشاند و باعث شد به کیفیت آن چه میخورند توجهی نداشته
باشند .همانطور که فیربرن میگوید در غیاب غذای مناسب،
حتی شیرینی زهرآلود هم توسط فرد گرسنه خورده میشود،
در اینجا نیز کودکان در غیاب غذایی که باید توسط پدر و
مادر فراهم شود به خانه زنجبیلی پناه میبرند .ابژۀ بدِ خانۀ
زنجبیلی به ناچار در غیاب ابژۀ خوب بلعیده میشود .بلعیدن
و درونی کردن ابژۀ بد مقدمهای میشود که در مرحلۀ بعد
طعمۀ ابژۀ بد یعنی جادوگر شوند .اما ابژۀ بدی که بیرونی
شده یعنی از "خود" جدا شده به راحتی قابل شکست است.
دیگر بخشی از خود نیست که با نابودیاش" ،خود" هم نابود
شود .جادوگر ،ابژۀ بد بیرونی است که میتوان آن را در تنور
انداخت و سوزاند و از شرش خالص شد ،کاری که هنسل و
گرتل موفق به انجامش میشوند .آنها بعد از نابودی جادوگر
به سراغ وسایل او میروند و گنج جواهرات و مرواریدهای
قیمتی او را مییابند" .هنسل گفت :اینها از آن سنگریزهها
خیلی بهتر است" .و البته که این جواهرات برای این دو
کودک از آن سنگریزهها بهتر است چرا که این جواهرات،
حاصل شکست جادوگر است ،حاصل نابودی ابژه بد .االن با
شکست جادوگر و با داشتن اشیا قیمتی میتوانند با خیال
راحت به خانه برگردند .نه جادوگری در تعقیب آنها خواهد
بود که آنها را تهدید کند و نه در خانه گرسنگی و فقر و طرد
حاصله در انتظارشان خواهد بود .به خانه باز میگردند در
حالی که با تواناییهای فردی خود به ابژه بد فائق آمدهاند.
آنها نه دست خالی بلکه با گنجینهای که در این سفر
یافتهاند ،با "خودی" تازه به خانه بازمی گردند.
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پیشنهادی ،حمایت و یا آن را رد میکنند .برخی از مضامین
استخراج شده با هم تلفیق شدند و برخی دیگر به واحدهای
کوچکتری تقسیم شدند .در این مرحله نقشۀ کلی مضامین
شکل گرفت و ترتیب وقایع از نظر انطباق میان مضامین و
کدها مشخص شد .به عنوان مثال مشخص شدکه داستان با
دوپارهسازی ابژهها به خوب و بد ،نابودی ابژۀ خوب و ورود
ابژۀ بد شروع میشود و قهرمان داستان ،سفری را برای
رهایی از ابژۀ بد آغاز میکند و در راه رسیدن به مقصد نهایی
که یافتن خویشتن حقیقی است و آرامش قهرمان را در
برخواهد داشت به ابژههای خوب و ابژههای انتقال و برونی-
سازی ابژههای بد نیازمند است.
مرحله پنجم :تعریف و نامگذاری مضامین :در این مرحله،
همزمان با انطباق کدها و مضامین ،تعریف مختصری از هر
مضمون ارائه شد تا دلیل انطباق آن با کد مرتبط مشخص
شود.
مرحله ششم :ارائه گزارش نهایی :پژوهشگر در این مرحله
شروع به مکتوب نمودن تحلیل نهایی حاصل از دادهها نمود.
این تحلیل بر اساس تصویر و نقشه نهایی از ارتباط میان
دادهها به دست آمد .در نوشتن گزارش ،تمرکز اصلی بر روی
آن دسته از مضامینی بود که نقش معنیداری در پاسخگویی
به سؤاالت پژوهش داشتند.
یافتهها
یافتههای این پژوهش نشان داد که شخصیتهای قصههای
پریان به لحاظ ساختار ،الگویی دارند شبیه به آنچه درنظریه
روابط ابژه به لحاظ رشد روانی فرد مطرح میشود .مراحل
ابتدایی رشد شخصیت که هنوز خام و شکل نگرفته است با
دوپاره سازی به ابژه خوب و بد آغاز میشود و رسیدن به بلوغ
روانی به معنای حرکت به سمتی است که این شکاف پرشده
و جای دو موجود دوپاره را موجودی واحد بگیرد .فرد زمانی
به بلوغ روانی میرسد که بتواند سویه خوب و سویه بد
ابژههای زندگیاش را یک کل و موجودی واحد بداند .راه
حل غلبه بر این دوپارگی وجود ابژههای به اندازه کافی خوب
است که بتواند ابژههای بد را خنثی کند .همچنین این رشد
روانی و رسیدن به وحدت ،با یافتن خویشتن حقیقی شخص
و رهایی از خویشتن کاذب توام است .رسیدن به خویشتن
حقیقی در فرآیند رشد حاصل رهایی از ابژههای بد درونی
شده است که به خویشتنی کاذب منجر شدهاند .همان طور
که در جدول  2نشان داده شده است ،در کلیۀ داستانهایی

آوری پیشینه و مبانی نظری پژوهش هم در حوزۀ نظریه
روابط ابژه و هم در حوزۀ افسانههای پریان از مدارک از پیش
موجود مثل کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها ،نشریات،
کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی و جستجو در پایگاههای
اطالع رسانی علمی و موتورهای جستجوگر متفاوتی استفاده
شد .برای دستیابی به اطالعات مرتبط و مورد نیاز ،تمامی
کلیدواژههای مربوط به پژوهش در منابع مختلف فارسی و
انگلیسی جستجو شد و نتایجی که بیشترین ارتباط را با
پژوهش مورد نظر داشتند مورد مطالعه قرار گرفت.
پس از انجام مطالعات مربوط به پیشینه ،مجموعه "افسانه
های برادران گریم" به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و
پس از آن نیز به شرحی که رفت تعداد  5داستان به عنوان
نمونه برگزیده شد.
در مرحله بعد ،فرآیند تحلیل مضمون با انتخاب کدها و
مضامین آغاز شد .تحلیل مضمون در یک فرایند شش مرحله
ای به شرح زیر به انجام رسید:
مرحله اول :آشنایی با داده ها :در این مرحله ،تمرکز اصلی
در مطالعه منابع توجه به الگوهای تکرار شونده بود تا
پژوهشگر را در رسیدن به تصویر نهایی تحلیل کمک کند.
مرحله دوم :ایجاد کدهای اولیه  :تمرکز اصلی در این مرحله
ایجاد کدهای اولیه بر نمادشناسی و معنای پنهان کدها بود.
به عبارت دیگر نمادشناسی و توجه به معانی پنهان واژهها
راهنمای انتخاب کدها برای پژوهشگر بود .به عنوان مثال با
توجه به نمادشناسی و معانی پنهان "نامادری بدجنس" این
عبارت کدی در نظر گرفته شد که از دیدگاه روابط ابژه نشان
دهندۀ ابژۀ بد است .یا در مثالی دیگر پژوهشگر به این نتیجه
رسید که جنگل نشان دهندۀ جدایی از ابژۀ عشق و ورود به
جهان ناشناختۀ بیرون و به عبارت دیگر خروج از مرحله هم
زیستی مارگارت ماهلر است.
مرحله سوم :جستجوی مضامین در میان کدها :این مرحله
شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب مضامین بالقوه ،و
مرتب کردن همه خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب
مضامین مشخص شده بود .تفاوت مضمون و کد هم طبق
تعریف( )1ازین قرار بود که مضامین ،عبارات یا جمالتی اند
که معنای دادهها رامشخص میکنند.
مرحله چهارم :مرور مضامین :پژوهشگر در این مرحله به مرور
مجدد مضامین استخراج شده در مرحله قبل پرداخت .بدین
منظور پژوهشگر به دنبال اطالعاتی بود که از نظریه
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تحلیل مفاهیم ،فرآیندهای رشدی ،و سیر داستان در...

برخی داستانها از مرحلۀ درونی سازی ابژۀ بد فاکتور گرفته
میشد و قهرمان صرفاً در جهان بیرون میبایست بر ابژۀ بد
غلبه یابد .قهرمان برای غلبه بر ابژۀ بد به ناچار میبایست پا
به جهان بیرون بگذارد و در این راه از ابژههای انتقال یا ابژۀ
اولیۀ خوبی که درونی سازی کرده و یا ابژههای خوب بعدی
که در مسیر به آنها بر میخورد کمک گیرد .مرحلۀ نهایی
تمام داستانها شکست ابژۀ بد با کمک گرفتن از ابژۀ خوب
بود.

که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت ترتیب نسبت ًا
مشابهی از اتفاقات به چشم میخورد .تمامی داستانها با
دوپارهسازی ابژهها به خوب و بد شروع میشدند .سپس با
ورود ابژۀ بد مواجه بودیم که یا ابتدا به ساکن رخ میداد و یا
پس از نابودی ابژۀ خوب و در واقع جایگزین ابژۀ خوب
میشد .ابژۀ بد در بعضی داستانها توسط قهرمان درونی
سازی میشد و چالش قهرمان در کل داستان خارج کردن
ابژۀ بد از خود و سپس غلبه بر آن در جهان بیرون بود .در

جدول )5سیر پیشروی داستانهای منتخب به ترتیب ورود مفاهیم نظریه روابط ابژه
نام داستان

مفاهیم نظریه ابژه به
ترتیب حضور در
داستان

کاله قرمزی
(شنل قرمزی)
دوپارهسازی ابژهها به
خوب و بد

هنسل و گرتل

سیندرال

سفید برفی

راپونزل

دوپارهسازی ابژهها به
خوب و بد
نابودی ابژه
خوب+ورود ابژه بد
محرومیت از عشق
ابژه
طرد از سوی ابژه بد
یافتن
ابژه انتقال

دوپارهسازی ابژهها به
خوب و بد
نابودی ابژه خوب+
ورود ابژه بد
محرومیت از عشق
ابژه
طرد از سوی ابژه بد
درونیکردن ابژه
خوب

دوپارهسازی ابژهها به
خوب و بد
نابودی ابژه خوب+
ورود ابژه بد
محرومیت از عشق
ابژه
طرد از سوی ابژه بد

دوپارهسازی ابژهها
به خوب و بد
نابودی ابژه خوب+
ورود ابژه بد
محرومیت از عشق
ابژه
طرد ازسوی ابژه بد
درونیکردن ابژه
خوب

ورود به جهان بیرون

یافتن ابژه انتقال

یافتن ابژه انتقال

یافتن ابژه انتقال

غلبه بر ابژه بد به کمک
ابژه(های) خوب

ورود به جهان
بیرون

بستن راه درونی شدن
ابژه بد

غلبه بر ابژه بد به
کمک ابژه(های)
خوب

تدوام بیرونیکردن ابژه
بد

بازگشت به
خویشتن حقیقی

بازگشت به خویشتن
حقیقی

درونیکردن ابژه بد
مواجهه و غلبه بر ابژه
بد به کمک
ابژه(های) خوب
بازگشت به خویشتن
حقیقی پس از غلبه بر
ابژه بد

ورود به جهان بیرون
 +یافتن ابژه عشق
جدید
مواجهه و غلبه بر ابژه
بد به کمک
ابژه(های) خوب
بازگشت به خویشتن
حقیقی پس از غلبه
بر ابژه بد

ورود به جهان بیرون

درونیکردن ابژه بد
مواجهه و غلبه بر ابژه
بد به کمک
ابژه(های) خوب
بیرونیسازی ابژه بد
 +بازگشت به
خویشتن حقیقی

در پایانبندی داستانها نیز الگوی مشابهی تکرار میشد.
تمامی داستانها با پایان خوش خاتمه یافتند و این پایان
خوش ،غلبه قهرمان بر ضد قهرمان ،رسیدن قهرمان به
خویشتن حقیقی خود و یافتن عشق راستین و آغاز رابطه با
این عشق حقیقی و تازه است و جمیع این اتفاقات است که
خوشبختی قهرمان را رقم می زند .پایانبندی افسانههای
پریان ،همان رسیدن به مرحله بلوغ روانی در نظریه روابط ابژه
است .در نظریه روابط ابژه ،فرد زمانی مراحل رشد روانی را با
موفقیت طی میکند و به بلوغ روانی میرسد که بتواند خود را
از سایه سنگین ابژه بد رها کند .برونیسازی ابژه بد و

ورود ابژه بد
یافتن ابژه انتقال
ورود به جهان بیرون
درونیکردن ابژه بد

جایگزینی آن با ابژه خوب ،الزمه غلبه بر خویشتن کاذب و
یافتن خویشتن حقیقی است.
افسانههای پریان منتخب در این پژوهش نه تنها در پایان
بندی ،بلکه در فرآیند رسیدن به آن پایانبندی نیز نمادی از
راهکارهای ارائه شده از سوی روان برای طی کردن مراحل
رشد و فردیت بودند .چنان چه از دیدگاه نظریه روابط ابژه به
مراحل رشد روان نگریسته شود ،این مراحل به همان ترتیبی
در افسانههای پریان رخ میدهد که در زندگی واقعی بشر .به
زبان رونالد فیربرن ،این ترتیب در مراحل رشد روانی به قرار
زیر است .1 :وابستگی نوزادانه که به معنای همسانسازی با
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کمک میکند با میزان کافی از ابژه خوب که درونی می سازد
اثرات ابژه بد را خنثی و خود را از ق ید اثرات منفی آن ر ها
سازد( .)21سپس فرآیند درمان به این سمت پیش میرود که
فرد خود تبدیل به ابژه خوب برای خود شود چراکه در فرآیند
درمان از همدردی و همراهی درمانگر میآموزد که خود ،ابژه
خوب بهتری برای خویشتتتن باشتتد و به ستتمت استتتقاللی
رضایتبخش پیش رود(.)22
درمان ،نیازمند شتتناستتایی و حل عقدههای روانی استتت که
اغلب آنها ناخوداگاه هستند .هدف از روان درمانی غلبه بر این
ع قده ها ،طی کردن فرآی ند فرد یت ،گذرا ندن موفق یتآمیز
مراحل رشد روانی و رسیدن به بلوغ روانی است(.)23
پژوهش حاضر بر این باور است که میتوان با نگاهی که از
دیدگاه روابط ابژه به افسانههای پریان میشود از آن به عنوان
راهنما و الگویی برای پیشبرد فرآیند درمان استفاده کرد .آنچه
که میتواند درمانگر را در این مسیر هدایت کند ،توجه به
نمادپردازیهای به کار رفته در این افسانههاست ،درست
همانند آنچه در تفسیر رؤیا به کار میرود .ساختار افسانههای
پریان الگویی است از فرآیند رشد روانی در مراحل مختلف و
پایان افسانه پریان الگویی است از حل تعارضات و رسیدن به
بلوغ روانی .درمان از دیدگاه نظریه پردازان روابط ابژه ،به
معنای رها ساختن ناهشیار از ابژههای بد درونی شده
است( .)22یافتههای پژوهش حاضر نیز حاکی از آن است که
الگوی مشابهی در افسانههای پریان هم به چشم میخورد.
پایان خوش قهرمان قصﮫ زمانی رخ میدهد کﮫ در مرحلۀ اول
ابژههای بد را بیرونی کرده و ناهشیار خود را از قید یوغ آنها
آزاد میسازد و در مرحلۀ بعد با این ابژۀ بد برونی شده مبارزه
میکند و بر آن غلبﮫ مییابد.
پژوهشگر همچنین به این نتیجه رسید کﮫ اگر از زاویﮫ دید
نظریۀ روابط ابژه بﮫ افسانﮫهای پریان نگاه شود میتوان
مفاهیم ،مراحل رشدی ،مشکالت روانی و فرآیندهای درمانی
این نظریﮫ را در داستانها نیز مشاهده کرد .الگوی مشابهی از
این داستانها استخراج شد کﮫ میتواند الهامبخش راهکارهای
درمانی برای درمانگران باشد .الگوی مشترکی کﮫ در این
داستانها کشف شد و با نظریۀ روابط ابژه انطباق داشت بﮫ
شرح زیر است :تمامی داستانهای مورد بررسی در این
پژوهش با دوپارهسازی ابژهها بﮫ خوب و بد از جانب قهرمان
داستان آغاز میشوند .مرحلۀ بعد از این دوپاره سازی ،نابودی

ابژه است .2 ،مرحله واسطه یا گذار که در آن نوزاد تعارضی در
رهایی از مرحله پیش و میل به رفتن به مرحله بعد را تجربه
میکند و با اضطراب جدایی مواجهه میشود  .3مرحله
وابستگی رشد یافته(.)37
بحث
برونو بتلهایم معتقد استتتت که روانکاوی ،یکی از بستتتیار
چهارچوبهای نمادین تفسیر مشکالت وجودی بشر است .او
میگوید اف سانهها نیز شکل دیگری از همین چهارچوبهای
نمادین ه ستند که از طریق "برونی سازی" به نظم بخ شیدن
و درک فرآیندهای ذهنی کمک میکنند(.)7
افستتانههای پریان ،اگرچه ظاهری بستتیار غیر واقعی و خیالی
دارند اما همچون ستتتایر اشتتتکال ادبیات و هنر بیش از هر
چیزی برای روان آدمی واقعی و ملموس به شمار میروند چرا
که سرچشمه آنها نه جهان بیرون که ذهن و روان آدمی است
و در نتی جه میتوان ند همچون موثق ترین منبع در مانی مورد
استفاده قرار گیرند(.)38
از ستتوی دیگر ،نظریهپردازان روابط ابژه بر این مس تأله تأکید
بستتتیار دارند که رابطه فرد با مراقبتکنندگان اول یهاش به
خ صوص رابطه با مادر که اولین ابژه ع شق کودک به شمار
میرود تأثیری عمیق و پایدار بر رشد شخصیتی فرد دارند.
نظر یه روابط ابژه ،فرآی ند رشتتتد و بلوغ روانی را از مرح له
ابتدایی همزیستی با مادر و احساس یکی بودن با او تا مراحل
پیشرفته جدایی از ابژه عشق و دستیابی به استقالل روانی به
ت صویر میک شد .د ستیابی به ا ستقالل روانی ،تولد دوبارهای
ا ست که فرد تجربه میکند؛ تولدی که نیازمند متحمل شدن
رنج و مشقات بسیاری است.
اتو رانک این رنج و مشتتقت را حاصتتل همان جدایی از ابژه
اولیه ع شق یعنی مادر میدان ست .او فرآیند تولد را به خودی
خود واقعهای آستتیبزا برای نوزاد و ستترمنشتتأ روان رنجوری
تلقی میکرد و پتتذیرش را شتتتیوه درمتتان روان رنجوری
میدانست(.)31
هدف یک درمارنگر روابط ابژهای این استتتت که در فرآیند
درمان به فرد کمک کند تا تصاویر ذهنی اولیه خود از دیگری
را کشتتف کند و با مکانیستتم انتقال ،روابط اولیه تخریبگر و
آسیبزای فرد را با روابط سازنده جایگزین سازد( .)21در این
فرآ یند درمانی ،درمانگر به عنوان ابژه به اندازه کافی خوب،
جایگزین ابژه های بد درونی شتتتدۀ مراجع میشتتتود و به او
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این سفر از ابژههای خوب و ابژههای انتقال کمک میگیرد و
در نهایت ،داستان با پایانی خوش خاتمﮫ مییابد .خالصهای از
این فرآیند در شکل  1به تصویر کشیده شده است.

ابژۀ خوب و مواجهه با ابژۀ بد است .هدف نهایی قهرمان
داستان از سفری کﮫ آغاز میکند ،غلبﮫ بر ابژۀ بد و یافتن
خویشتن حقیقی است ،خویشتنی کﮫ بﮫ دلیل درونی سازی ابژۀ
بد بﮫ خویشتنی کاذب تبدیل شده است .قهرمان داستان در

شکل )1سیر مراحل داستان به ترتیب وقایع از آغاز تا به انجام

برای پژوهشهای آتی برر سی تطبیقی اف سانهها با اختالالت
روانی پیشنهاد میشود .هر افسانه یا قصه میتواند تجلی سفر
قهرمان داستتتان برای غلبه بر یک اختالل روانی بخصتتوص
باشتتد .بررستتی مراحلی که قهرمان طی میکند تا بر مشتتکل
خویش غلبه کند میتواند الهامبخش فرآیند درمان باشتتتد.
مزیت راهحلی که از دل دا ستانها بر میآید این ا ست که به
دلیل برآمدن از ناخودآگاه فردی و جمعی و نزدیک بودن به
طبیعت انستتانی به احتمال زیاد کارایی بیشتتتر و نتایج مثبت
بیشتر در بر خواهد داشت.
همچنین م طال عه ای تطبیقی در باره پا یان های مختلف یک
داستتتان به خصتتوص در فرهنگهای مختلف از جمله دیگر
موضتتوعاتی استتت که در پژوهشهای بعدی میتوان به آن
پرداخت .هر پایانبندی میتواند نمایانگر شتتتیوه خاصتتتی از
فرایند حل مست تأ له باشتتتد .تحلیل پایانبندی های متفاوت
میتواند تحلیلی باشتتد از شتتیوههای متفاوت حل مستتأله در
فرهنگهای مختلف.
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