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چکیده
کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان، به دو دلیل یکى از بهترین 
کتاب هایى است که براى آموختن روان شناسى یونگ، مى توان مطالعه کرد: نخست آن که 
نویسنده یکى از بهترین  شاگردان یونگ و سال ها همکار وى بوده است؛ دوم آن که به تحلیل 
نمادها و مفاهیم روان شناسى یونگى مى پردازد. با خواندن این کتاب، مفاهیم سایه، آنیما، 
آنیموس، خویشتن، ایگو و نمادهاى اسطوره اى، به خوبى معرفى و بررسى مى شود که در 

تحلیل قصه هاى پریان، اسطوره ها و البته خواب ها مؤثر است.

کلیدواژه : قصه هاى پریان، آنیما، آنیموس، سایه، روان شناسى یونگ 

مقدمه 
پژوهش هاى صورت گرفته دربارة قصه هاى پریان، برخالف عمر طوالنى خود قصه ها، بسیار 
نوپاست و تحقیقات بیشترى مى طلبد. یکى از این پژوهش ها بررسى قصه هاى پریان از منظر 
روانشناسى است. کتابى که مى خواهیم معرفى کنیم، تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس 
مرتبط به دو حوزة روان شناسى و ادبیات  نام دارد. کتاب را مى توان  پریان،  قصه هاى  در 

دانست؛ در تحقیقات میان رشته اى، مى توانیم آن را روانکاوى ادبیات بشماریم. 

بررسى کتاب 
نویسندة کتاب مارى لوئیز ُفن فرانتس1 (1915- 1998) زادة مونیخ است. وى تحصیالت 
دانشگاهى  را در رشتۀ زبان شناسى کالسیک و زبان هاى کالسیک در دانشگاه زوریخ آغاز 
کرد. هجده سالگى با کارل گوستاو یونگ2 (1875- 1961)  آشنا شد و تا پایان عمر یونگ، 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

شاگرد و همکار نزدیک او باقى ماند. از میان شاگردان بى واسطۀ یونگ، وى تمرکزش را بر 
مفاهیم آنیما، آنیموس و سایه، گذاشت و مقاله ها و کتاب هایى دربارة این موضوع ها نگاشت؛ 
مى توان مدعى شد، وى به بهترین شکل نظریه هاى استادش را توضیح و بسط داد و در برخى 
مواقع بهبود بخشید. از کتاب هاى او -که به فارسى ترجمه شده  است- مى توان این کتاب ها 
را نام برد، از جمله: نوجوانى ابدى و نبوغ خالقانه با ترجمۀ تورج رضا بنى صدر که ضمن 
بزرگ ساالن  در  مسئولیت گریزى  تحلیل  به  کوچولو  شازده  داستان  روان شناختى  تحلیل 
مى پردازد. (از این کتاب، ترجمۀ دیگرى هست، با نام تا ابد جوان، از مهدى سررشته دارى: 
مترجم کتابى که مى خواهیم معرفى کنیم) کتاب هاى دیگر سایه و شر در افسانه ها، فرایند 

فردیت در افسانه هاى پریان و چهار مقالۀ یونگى نام دارد.
به نظر مى رسد از کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان 
ترجمۀ دیگرى با عنوان زن در قصه هاى پریان: با رویکرد روان شناسى تحلیلى یونگ، هست 

که شاید بتوان در فرصتى دیگر به لزوم ترجمۀ دوباره و دالیل تأیید و رد آن پرداخت. 
کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان از میان نحله هاى 
گوناگون روان شناسى، در حوزة روان شناسى یونگى جاى مى گیرد. نویسنده تسلط بسیارى بر 
مفاهیم یونگى دارد و در تحلیل هایش از آراى دیگر روان شناسان بهره نمى برد؛ گاهى به نقد 

آن ها مى پردازد و در مواقعى به نوشته ها، گفته هاى مکتوب یا شفاهى یونگ اشاره مى کند.
از میان مکاتب روان شناسى  موجود، روان شناسى یونگى نزدیکى بسیارى به ادبیات دارد. 
مى توان ادعا کرد رابطۀ ادبیات و روان شناسى یونگى، رابطه اى دوسویه است؛ بدین معنا که 
یونگ بسیارى از مفاهیم نظریاتش را با توجه به اساطیر و افسانه ها مستدل کرده است و 
یا از آن ها الهام گرفته است. او گاه از راه توجه و تعّمق در آن ها به کشف مفاهیم در آراى 
خویش دست یافته است؛ از آن سو، بسیارى از متون ادبى، به خصوص اساطیر و داستان هاى 

■ فرانتس، مارى- لوئیز فن (1396). تعبیر قصه هاى 
پریان و آنیما و آنیمــوس در قصه هاى پریان. ترجمۀ 

مهدى سررشته دارى. تهران: مهراندیش.
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ملل را مى توان با بهره گیرى از مفاهیم یونگى، بهتر و شفاف تر توضیح داد، تا نحله هاى دیگر 
روان شناسى. 

از دیگـر سـو، کتـاب دربارة قصه هاى پریان اسـت و از ایـن رو نیز به ادبیـات ارتباط دارد. 
قصه هـاى پریـان از قدیمى تریـن صورت هـاى ادبیـات روایـى اسـت و تقریبـاً در همـۀ اقـوام 
مى تـوان رّد پـاى آن هـا را یافت. نویسـنده در فصـل اول کتابش تئورى هـاى مربوط به تعبیر 
قصه هـاى پریـان، در نگاهـى تاریخـى، سـیر حضـور و جسـت وجوى افسـانه هاى پریـان را از 
نظـر مى گذرانـد و معتقـد اسـت جسـت وجو بـراى یافتن منشـأ قصه هـاى پریـان در اروپاى 
قرن هفده و هجده، ناشـى از ناخشـنودى از تعالیم مسـیحى و گرایش به رمانتیسیسـم است 
-کـه در همـان عصـر ظهور کـرد و البته ادعـاى گزافى به نظر نمى رسـد- . ِسـر آیزایا برلین، 
در کتاب ارزشـمند ریشـه هاى رمانتیسـم اثبات مى کند رویگردانى از کلیشـه هاى مسـیحى، 
روى آوردن بـه آموزه هـاى شـرقى و رجـوع به باطن، روان و عاطفـه، از بارزترین خصیصه هاى 
فکـرى رمانتیسیسـم اسـت. ُفن فرانتس در جـاى جاى کتاب در تحلیـل نمادهاى قصه ها، به 
شـرق اشـاره مى کند و نمادها را در بسـتر فرهنگى شـرق، بررسـى مى کند. مى توان پذیرفت 
بـا توجـه به عالقـۀ هنرمنـدان، نویسـندگان و محققان دورة رمانتیسیسـم به خاسـتگاه هاى 
عاطفـى - از هـر نوعـى که باشـد - آغـاز پژوهش ها براى بررسـى قصه هاى پریـان نیز تابعى 

اسـت از همیـن انگیـزش و مدعـاى فـن فرانتس منطقى به نظر مى رسـد.
نویسنده در همین بخش - تئورى هاى مربوط به تعبیر قصه هاى پریان - در ادامۀ مرور 
تاریخى پژوهش هاى مرتبط با افسانه هاى پریان، افرادى که در این موضوع تحقیقاتى انجام 

داده اند یا به گردآورى آن ها پرداخته اند و در رأس آن ها، برادران گریم را، معرفى مى کند:
جست وجوى  این  که  بودند  کسانى  اولین  گریم3،  ویلهلم  و  یاکوب  مشهور،  برادر  «دو 
پیگیر براى آن چه در تعلیمات رسمى مسیحیت غایب به نظر مى رسید، آنان را برانگیخت تا 
داستان هاى فولکلوریک را جمع آورى کنند. پیش از آن قصه هاى پریان از همان سرنوشتى 
که خوِد ضمیِر ناخودآگاه گرفتار آن بود،رنج مى بردند، به این معنى که آن ها را بدیهى فرض 

مى کردند» (فن  فرانتس، 1395، ص. 29).
و  نواقص  نویسنده،  و  مى یابد  ادامه  پریان  قصه هاى  حوزة  پژوهندگان  دیگر  معرفى 
محسنات پژوهش هاى آن ها را برمى شمارد. در میان نام ها، به والدیمیر پراپ4 برمى خوریم که 
براى عالقه مندان فارسى خوان، نامى آشناست. وى یکى از اعضاى مکتب ساخت گرایى است 
و در کتاب پیشرو و بى نظیرش ریخت شناسى قصه هاى پریان، پس از جمع آورى داستان هاى 
پریان روسى، به طبقه بندى آن ها مى پردازد. در آن کتاب، پراپ با معرفى 31 خویشکارى 
براى قهرمان قصه و رخداد ها، داستان ها را تحلیل مى کند. فن فرانتس نیز، بى آن که اشاره 
کند، از همین روش براى تحلیل هایش بهره مى برد. باید ذکر کنیم یونگ نیز در تحلیل هاى 
برخى از رویاها و داستان ها، ابتدا آن ها را به عناصر تشکیل دهنده اش تقسیم مى کرد. به نظر 
مى رسد مى توانیم یونگ و شاگردان راستینش را پیروان ساخت گرایى بدانیم، بى آنکه خود به 
آن اذعان کرده باشند. در این فصل، ما تبّحر و مطالعات گستردة مؤلف را مى بینیم و نقدهاى 
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مفید و منصفانۀ وى بر کتبى که در زمینۀ قصه هاى پریان نوشته شده  است.
پس از این بررسى تاریخى، کتاب وارد بخش تحلیلى اش مى شود. نویسنده در فصل 
و  خالص ترین  پریان  بود: «قصه هاى  داده  ارائه  پریان،  قصه هاى  از  را  خود  تعریف  پیشین 
لحاظ  از  آن ها  ارزش  این رو  از  است.  جمعى  ناخودآگاهِ  رواِن  فرآیندهاى  بیاِن  ساده ترین 
پژوهش در ضمیر ناخودآگاه بیش از سایر دستمایه هایى است که در اختیار داریم. قصه هاى 
و  بازمى نمایند  شکلشان  دقیق ترین  و  بى پوشش ترین  ساده ترین،  در  را  آرکتایپ ها  پریان 
صورت هاى خیالى آرکتایپى، در این شکل خاص، بهترین سرنخ ها را براى درك فرایندهایى 
که در روان جمعى جریان دارد، در اختیار ما مى گذارد. اسطوره یا افسانه یا هر نوع دستمایۀ 
اسطوره اِى ساخته و پرداخته تر الگوهاى پایه اى روان انسان را بر زمینۀ دستمایه هاى فرهنگى 
در دسترس ما قرار مى دهد. ولى در قصه هاى پریان، مضامین فرهنگى آگاهانه و خاص خیلى 
کمتر به چشم مى خورد و از این رو قصه هاى پریان الگوهاى پایه اى روان را به طور روشن ترى 

منعکس مى کنند» (فن  فرانتس، 1395، ص. 25).
در این نقل قول از کتاب، دو مفهوم اساسى روان شناسى یونگ مطرح مى شود. یعنى: 
روان ناخودآگاه جمعى و آرکتایپ. روان ناخودآگاه جمعى از ابداعات یونگ است. ُفن فرانتس 
حضور آن را بدیهى انگاشته است و مطلبى براى معرفى یا اثبات آن ذکر نکرده است. اما 
براى آرکتایپ در همان صفحه هاى نخستین، تعاریفى ذکر کرده است: «مطابق با مفاهیم 
یک عامل روانِى ناشناخته است و از این رو امکان  روان شناسى یونگى هر آرکتایپى ذاتاً 
یا:   (25 ص.  (فن  فرانتس، 1395،  ندارد»  وجود  عقالنى  عبارات  به  آن  محتواى  ترجمۀ 
«هر آرکتایپى یک سیستم انرژى به نسبت بسته است که جریان انرژیک آن از میان همۀ 
جنبه هاى ضمیر ناخودآگاه مى گذرد. یک صورت خیالى آرکتایپى را نباید صرفاً به عنوان یک 
صورت خیالى ایستا در نظر گرفت؛ زیرا در عین حال همیشه یک فرایند نمونه وار هم هست 
که به شیوه اى خاص سایر صورت هاى خیالى آرکتایپى را نیز در بر دارد. یک آرکتایپ، یک 
انگیختار روانى خاص است که مانند پرتو یک تابش و در عین حال به صورت یک حوزة 

مغناطیسى -که در تمام جهات مى گسترد- تأثیر مى کند» (فن  فرانتس، 139، ص. 27).
مى توانم با اطمینان بگویم اگر کسى از پیش، از راه دیگرى، با مفهوم آرکتایپ آشنا 
نباشد، به احتمال معناى سخنان فن  فرانتس را عمیق نخواهد یافت. آرکتایپ  ها که در فارسى 
به کهن الگو ترجمه شده  است، آن صور خیالى اى است که در فرهنگ هاى ملل مختلف وجود 
دارد. پس در نتیجه، عضوى از ناخودآگاه جمعى است و مهم ترینشان عبارت است از: آنیما 
(بخش زنانۀ روان مردان)، آنیموس (بخش مردانۀ روان زنان)، سایه (صفات و ویژگى هاى 
روانى و رفتارى که گاه بد است و گاه نه، اما مشترك است در این که خودآگاه انسان آن ها را 

انکار، رد یا پنهان مى کند) و ... .
پیشنهاد ها،  حامل  پریان  قصه هاى  که  است  آن  کتاب،  این  در  فرانتس  فن   مدعاى 
درمان گرى ها و توصیفات آرکتایپ ها در روان دسته جمعى است و خواندن آن ها به بهبود، 

اصالح روان انسان و در نتیجه جامعه، کمک مى کند.
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  اجازه بدهید روشن تر شرح کنیم: در بخشى از کتاب که تعبیر قصۀ سه پر نام دارد، 
نویسنده به واکاوى نمادین حضور شاه و فقدان ملکه مى پردازد. بسیارى از داستان هاى پریان 
با غیبت زنان و به طور کل، عنصر مادینه آغاز مى شود. شاید این شروع براى شما آشنا باشد: 
«پادشاهى بود که سه پسر داشت..» یا «پادشاهى که به پایان عمر خویش نزدیک مى شد، 
مى خواست جانشینى انتخاب کند» و مشابه این ساختار.  وى بیان مى کند وقتى در قصه هاى 
پریان در ابتداى داستان عنصر مادینه وجود ندارد یا ذکرى از او نمى رود، یعنى جامعه دارد 
از غیبت یا حضور کمرنگ احساسات و عواطف رنج مى برد: «اگر شاه را بازنمود یک محتواى 
نمادین مرکزى و مسلط ضمیر ناخودآگاه جمعى بدانیم، پس ملکه عنصر مادینه اى است – 
عواطف، احساسات، وابستگى هاى غیرعقالنى به این محتواى مسلط- که با آن همراه است. 
هر تمدنى داراى یک جهان نگرى است که یک تصویر خدا در مرکز آن قرار دارد و بر آن 
مسلط است و یک عادت یا سبک خاص زندگى و یک شیوة احساس با آن همراه است و این 
سبک و شیوة اروس (احساس) در جامعه بر شیوة برقرارى ارتباط بین مردم تأثیر مى گذارد» 
(فن فرانتس، 1395، ص. 90). حاال قصۀ پریان که برآمده از روان ناخودآگاه جمعى است، 

نه تنها آسیب را به ما نشان مى دهد، بلکه راه حلى ارائه مى کند. 
بتوانیم  تا  کنیم  تعریف  را  قصه ها  از  یکى  اصلى  ساختار  مى بایست  مى کنم  گمان    
تحلیل هاى فن فرانتس را بهتر نمایان سازیم. مهم ترین قصۀ کتاب، سه پر است و دربارة 
شاهى است که سه پسر دارد؛ دو دانا که بزرگ تر هستند و یک کودن که کهین است. شاه 
مى خواهد از میان آن ها جانشینى برگزیند و ناگزیر، آزمون شایستگى برگزار مى کند: هر 
یک از پسران که زیباترین قالى را براى شاه بیاورد، جانشین او خواهد بود. وى سپس تعیین 
مسیر را مى گذارد به عهدة سه پر که در هوا فوت مى کند و پسرها باید بروند سراغ جایى 
که این پرها مى روند. پر پسر کوچک تر مى ا فتد جلوى پایش، او از دریچه اى پایین مى رود، 
با وزغ بزرگى روبه رو مى شود و از او کمک مى خواهد. سه بار این آزمون هاى شایستگى 
تکرار مى شود و هر سه بار وزغ به پسر کودن کمک مى کند. سرانجام کودن، شاه مى شود و 

خردمندانه حکومت مى کند.
با توجه به آن چه گفته ایم، داستان با فقدان مادینه آغاز مى شود و شاه در طلب تجدید 
خویشتن است: منظور از تجدید خویشتن، انتخاب جانشین است. چون عقالنیت محض 
و فرساینده پادشاهى او را تهدید مى کند، پسرانش که جلوه هایى از خود او هستند، باید 
شایستگى  خود را نشان دهند و همۀ آزمون ها جز با کمک مادینه اى که منفور و مستور است 
و در بدن وزغى کالبد یافته، پیش نمى رود. همۀ عناصر داستان، در خدمت ترفیع جایگاه 

زنان – عواطف و احساسات- و کاستن از نیروى خرد محض است. 
ناخودآگاه  و  غیرعقالنى  کامًال  باد،  در  پر  حرکت  اساس  بر  تصمیم گیرى  نمونه:  براى 
و  روانى  موجوداتى  نمایندة  قصه ها  و  اساطیر  در  پرنده  و  است  پرنده  از  عضوى  پر  است؛ 
شهودى است. حال این پر به دست باد که خود عنصرى روحانى است و در سپاه مادینگى 
قرار مى گیرد، بناست تصمیم گیرندة مسیر حرکت عقل باشد. کودن به سوى پایین حرکت 

کتابى در چگونگى قصه درمانى
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مى کند که بیانگر حرکت به سمت اعماق ناخودآگاه است و در اعماق ناخودآگاهش، وزغى 
را مى بیند که خود وزغ در فرهنگ هاى مختلف عنصرى است مادینه و از این نوع تعابیر. 

در تأیید آن چه در بندهاى باالیى گفتیم، در باب رجوع به شرق در قصه هاى پریان (و 
البته در رمانتیسیسم) مى توان به قالى اشاره کرد؛ قالى هم عنصرى شرقى است و هم به 
دلیل ارتباط با زمین -که در قریب به اتفاق اساطیر، مادینه است- کمکى به جست وجوى 
شایستگى  آزمون  نخستین  در  پسرانش  از  شاه  این که  افزود  باید  است؛  عواطف  و  زنانگى 

قشنگ ترین قالى را مى خواهد نیز تأییدى بر فقدان عناصر مادینه است. 
قصد نداریم تمامى نماد هاى داستان را در این نوشته آشکار کنیم. بلکه صرفاً مى خواهیم 
دقت نویسنده و جذابیت کتاب را یادآور شویم. نه فقط در این داستان، بلکه در تمامى 
قصه هاى کتاب همین دقت و موشکافى وجود دارد. آخرین نکته اى که مى خواهم دربارة 
قصه ذکر کنم این که پسر کودن زمانى شاه مى شود که با وزغى کوچک تر عروسى مى کند؛ 
یگانه مى شود و آنگاه که بر تخت پادشاهى مى نشیند، خردمند است. یعنى خویشتن، که از 
عقالنیت و عواطف، توأمان، ساخته شده، زمانى به آرامش دست مى یابد که تمامیت روانش 

را بازسازى کرده و یافته باشد و آنگاه خردمند مى شود.
امیدوارم منظور ما از روند درمانى قصه هاى پریان را دریافته باشید. قصه هاى پریان تالش 
مى کند تا روایتى از نابسامانى روانى در فرد و به دنبال آن در جامعه را، پوشیده و داستان وار، 
شرح کند تا جلوى بروز فجایع را بگیرد. گفتیم این فاجعه ها معموالً بر اثر دوپارگى روان یا 

غلبۀ یک آرکتایپ بر دیگرى، رخ مى دهد:
«ولى وقتى (ایگو) سفت و سخت و خودمختار مى شود و به میل خود عمل مى کند، 
آن وقت است که اغلب یک حالت روان پریشى به وجود مى آید. این امر نه فقط براى افراد، 
بلکه براى جمع هم اتفاق مى افتد و به همین دلیل است که ما از روان پریشى و روان نژندى 
جمعى صحبت مى کنیم. یک گروه از انسان ها هم مى توانند دچار این دو پارگى شده و از 
الگوهاى غریزى پایه اى خود جدا شوند که در این صورت به زودى فاجعه اى اتفاق خواهد 
افتاد. به همین دلیل است که در داستان هاى پهلوانى، تقریباً یک وضعیت دهشتناك وجود 
دارد: کشور دچار قحطى شده، چون وزغ ها جلوى چشمۀ آب حیات را گرفته اند، یا یکى از 
نیروهاى شر و تاریکى از سمت شمال مى آید و همۀ زن ها را مى دزدد و بارآورى از کشور 

رخت برمى بندد» (فن فرانتس، 1395، ص. 99).
اثبات  براى  نویسنده  که  است  این  کتاب،  دیگر  تحسین برانگیز  ویژگى هاى  از  یکى 
مدعاهاى خویش، نه فقط از قصه ها و اساطیر ملل مختلف، که از نمونه هایى از زمانۀ خودش 
تا  مى برد  نام  ویرانگرى اش  منش  و  هیتلر  از  مثال  براى  مى برد.  بهره  رسمى  تاریخ  از  یا 
نمونه اى عینى تر از مفاهیمش ذکر کند، یا جاى جاى از مسیح، فرهنگ مسیحیت و تاریخ 

آن، مثال هایى مى آورد.
بیشترین بخش کتاب، توضیح همین داستان سه پر است که بازنمایى آنیماى مستور 
و انکارشده است. اما مى دانیم که آرکتایپ هاى دیگرى نیز وجود دارد که قطعاً با توجه به 



35069

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

باشد.  داده  نشان  آن  در  را  خودشان  باید  داده ایم،  پریان  قصه هاى  کارکرد  از  که  تعریفى 
داستان بعدى که شاهپور حلقه نام دارد، بیرون از بازنمایى جست وجوى آنیما، به حل مشکل 

با سایه- یکى از آرکتایپ ها- مى پردازد.
در این بخش، خوانندة آشنا با فرهنگ مشرق زمین، مى تواند بینامتنیت ها یا به عبارتى 
نظریۀ  صّحت  به  پیش  از  بیشتر  و  بیابد  شرق  فرهنگ  با  را  زیادى  پنهان  متن هاى  بهتر، 

ناخودآگاه جمعى یونگ پى ببرد. 
چند داستان نخست، به روان مردانه اختصاص یافته است و نویسنده با هوشمندى آگاه 
است که خوانندگان، به ویژه خوانندگان زن، قطعاً در جست وجوى یافتن مشکالت آرکتایپى- 
به خصوص سایه و آنیموس- در روان زنانه هستند. وى توضیح مى دهد چرا حضور قصه هاى 

پریانى که دربارة مشکالتى در روان زنانه باشد، کمتر است؟
«سایۀ مادینه به ندرت در قصه هاى پریان ظاهر مى شود؛ زیرا زن واقعى این چنین به طور 
قطعى از سایۀ خود جدا نشده است. در زنان که طبیعت و غریزه درهم بافته تر از مردان 
است، این گونه جدائى متأثر از آنیموس صورت مى گیرد. روان مادینه هم گرایش دارد که 
همان طور که ماه از هالل به بدر و مجدد از بدر به هالل مى رود، مانند آونگى از ایگو به سایه 

برود» (فن فرانتس، 1395، ص. 217).
  با این همه، قصه هاى پریانى که دربارة روان زنان باشد، نیز وجود دارد و نویسنده 
چند داستان در این بن مایه تعریف و سپس تحلیل مى کند. این که ریشۀ نیرو یافتن سایه 
و آنیموس از کجاست؟ کدام رفتارها نشانۀ اقتدار آنیموس و سایه است و چگونه در قصه ها 

روش درمان آن ها و تعدیلشان بیان شده است.
  بخش دوم کتاب، که آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان نام دارد، به شکلى دقیق تر 
و اختصاصى تر صرفاً به بازنمایى آنیما و آنیموس مى پردازد و به نسبت کتاب نخست، کمى 

پیچیده و غامض  است. 
  کتاب در حقیقت سلسله سخنرانى هاى فن فرانتس در مؤسسۀ ك.گ یونگ است 
و سال 1970 میالدى نخست بار منتشر شده است. باید ذکر کنم از میان کتاب هایى که 
قصه هاى پریان را شرح کرده اند یا با رویکردى روان شناختى به تحلیل قصه ها پرداخته اند، 
این کتاب راهنماى عملى بهترى است. براى مثال: کتاب درخشان افسون افسانه ها اثر برونو 
بتلهایم -که خود فن فرانتس از او نام مى برد و تحلیل او را فرویدى مى نامد- برخالف وسعت 
اطالعات و بررسى هاى روان شناختى، راهى گشاده براى تحلیل فردى، چه در خواب و چه 
در قصه ها، نشان نمى دهد؛ یا کتاب حیوان سخنگو در بررسى هاى روانکاوانه اى که انجام 
مى دهد، به اندازة کتاب تعبیر قصه هاى پریان عمیق نیست و خواننده را گام به گام پیش 
نمى برد. با کمى جسارت، مى توانم بگویم که آثار یونگ به اندازة این کتاب و دیگر کتاب هاى 
فن فرانتس براى خوانندة کمتر آشنا با روان شناسى یونگى، آموزشى و ساده فهم و عینى 
نیست. مثال ها و شاهد هاى فراوان فن فرانتس متن را بسیار فهمیدنى تر و جذاب تر کرده 

است.
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ابتکار  است،  خواندنى  و  فهمیدنى  بسیار  تقریباً  کتاب،  ترجمۀ  افزود  باید  پایان  در    
انتشارات در استفاده از نشانۀ «’» به جاى استفادة بیش از حد از نشانۀ «،» نیز به خوانش 
روان کتاب کمک کرده است. باید اشاره کرد مقدمۀ مترجم که توضیح عملکرد هاى چهارگانۀ 
شناختى یونگى است، بازنمایى بخش بسیار کوچکى از آموزه هاى یونگ است و کمک زیادى 
به فهم کتاب نمى کند. رد پاى اندکى از گرته بردارى از دستور زبان انگلیسى در متن به چشم 
مى خورد، مانند کاربرد واژة «یک» به جاى «ى» (براى نمونه صفحۀ 43:  یا یک زن آنیموس  
زده است) و نمونه هاى دیگر که البته در روان خوانى متن تأثیر زیادى نگذارده است. جاى 
خالى نمایۀ نام اشخاص حقیقى یا اسطوره اى در کتاب بسیار حس مى شود؛ یا چقدر کتاب، 

کاربردى تر مى شد، اگر فهرستى آنالیتیک داشت.

نتیجه گیرى
کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان، نشانگر این است که مؤلف 
کتاب، مارى لوییز فن فرانتس، به خوبى به مفاهیم روان شناسى یونگ مسلط بوده است. او 
جاى تعریف مفاهیم، آن ها را از خالل داستان ها و عملى به مخاطب مى شناساند. تقریباً 
همۀ مفاهیم کلیدى روان شناسى یونگ و نمادهاى اساسى اى که وى در تحلیل خواب هاى 
بیمارانش از آن ها بهره مى برد، در این کتاب توضیح داده شده است و نویسنده گام هایى 
فراتر از استادش برداشته است و تفسیرهاى یونگ را بسط داده است. چون قصه هاى پریان 
معموالً روایت گر داستان هاى جوامع مردانه است، فقدان قهرمان هاى زن و چگونگى فرایند 
خویش یابى و تفّرد زنان، در این کتاب مشهود است؛ البته ضعف نویسنده نیست و مؤلف از 
این نقص مطلع بوده است و در بخش هایى ـ  هرچند کم ـ تالش کرده است تا روان زنانه را 

نیز تحلیل کند. 
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