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كارل گوسـتاو يونـگ روانتحليلگـرى بـود كـه ابتـدا بهشـدت بـه
روانـكاوى فرويـد عالقمنـد بـود و از آن دفـاع مىكـرد ولـى بعدهـا
انتقادهـاى او بـه فرويـد منجـر بـه جدايـى آنها شـد .يونـگ گرچه
نسـبت به نـگاه فرويد كه همه چيز را جنسـى مىدانسـت معترض
بـود ،امـا بيـش از هـر نظريهپـرداز ديگـرى بـر اهميـت و نقـش
فرايندهـاى ناهشـيار و كهنالگوهـا بـر رفتار انسـان تأكيد داشـت.
يونـگ نقشهـاى متفاوتـى را بـراى زنـان و مـردان قائـل بـود .در
نظريـه يونـگ همـه انسـانها بخشـى از جنـس ديگـر را در درون
خـود دارنـد و كهنالگـوى آنيمـا معـرف بخـش زنانـه روان مـردان
و كهنالگـوى آنيمـوس معـرف بخـش مردانـه روان زنـان اسـت.
زنـان در اصـل هيجانـى و مراقبتكننـده و مـردان در اصل منطقى
و مقتدرنـد و تحليلگـران يونگـى وظيفـه خـود مىداننـد كـه بـه
جنبههـاى زنانـه و مردانـه انسـانها توجـه كننـد.
البتـه اين مفاهيـم در نظريه يونگ نقشهاى كليشـهاى جنسـيتى
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را تقويـت مىكند و معتقد اسـت كه ماهيت زنـان با مردان متفاوت
اسـت و لـذا هـر يـك اهـداف ،آرزوها و مسـير خـاص خـود را بايد
دنبـال كنـد ،در غيـر اين صـورت بايد منتظـر عواقـب جبرانناپذير
ايـن انتخـاب باشـد .البته رويكردهاى فمنيسـتى بـا چنين تعبيرى
از زنـان و مـردان مخالفانـد ،امـا توجـه بـه كهنالگوهـا آگاهـى
هشـيار و ناهشـيار هـر جنـس را از جنـس ديگـر افزايـش مىدهد.
عقايـد يونـگ بهشـدت در ميـان مردم آمريـكا معروف شـد و يكى از
داليـل ايـن معروفيـت مجموعـه تلويزيونى جـوزف كمپبـل بود كه
اهميـت اسـطوره در زندگـى مـدرن را بـه نمايش مىگذاشـت .خانم
موريـن مـورداك نويسـنده ايـن كتـاب پـس از سـالها مطالعـه در
محضـر آقاى كمپبل متوجه شـد كه او فقط به سـفر مـردان قهرمان
معتقد اسـت و براى سـفر زنان قهرمان جايگاه و مسـير خاصى قائل
نيسـت و زن قهرمان را وسـيله سـفر مـرد قهرمان مىدانـد .در حالى
كـه خانم مورداك در تجربيات زندگى شـخصى خـود و روان درمانى
بـا زنـان متوجـه درد و رنـج و نارضايتـى آنها از سـفر قهرمانانه شـد،
سـفرى كـه متفـاوت و پيچيدهتـر از سـفر مـردان قهرمـان اسـت.
سـفر زن قهرمـان از مرحلـه جدايـى از بخـش مردانـه يعنـى جدايى
از ارزشهـاى سـنتى زن بـودن ماننـد خانـهدارى ،مـادرى و وابسـته
بودن شـروع مىشـود و پس از همانندسـازى با بخش مردانه ،روبهرو
شـدن با دشـوارىهاى اين سـفر و كسـب موفقيت ،بار ديگر نيازمند
بازگشـت بـه بخـش زنانـه خـود اسـت و باالخره بـه يكپارچـه كردن
بخـش زنانه و مردانه يعنى آنيما و آنيمـوس خود مىپردازد ،دوگانگى
را پشـت سـر گذاشـته و بـه تماميـت وجـود خـود دسـت مىيابـد.
البتـه خانـم مورداك اين الگوى جالب سـفر دايـرهوار زن قهرمان را
بـا در نظـر گرفتـن الگوى سـفر كمپبل و مبتنـى بر افـكار يونگ و
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مؤلفههايـى از روابـط شـيئى به تصوير كشـيد كه بـراى خوانندگان
ايـن كتـاب بهخصـوص زنـان مىتوانـد جالـب و آموزنـده باشـد و
الگـوى ارائه شـده در ايـن كتـاب را مىتوان با تجربههاى شـخصى
خـود نيز مقايسـه نمود.
خانـم طهماسـبى كـه در زمينـه روانشناسـى يونـگ كار مىكند از
مـن درخواسـت نمـود كـه پيشگفتـارى بـر ايـن ترجمه بنويسـم
كـه بـا توجـه به محتـواى جالـب و اينكه اين اثـر را مفيـد و جالب
يافتـم ،ايـن كار را پذيرفتـم .مـن بهعنوان روانشـناس و عضو هيأت
علمـى دانشـگاه ايـن كتـاب را در تدريـس نظريـه يونـگ در درس
نظريههاى مشـاوره و رواندرمانى به دانشـجويان كارشناسـى ارشد
و دكتـرى توصيـه مىكنم.
ايـن كتـاب همچنين مىتوانـد بـراى روانتحليلگرانى كـه با نظريه
يونـگ كار مىكننـد و يـا از مؤلفههـاى ايـن نظريـه در رويكردهـاى
درمانـى خـود بـا زنانى كه الگوهـا و مسـيرهاى غلط مردانـه را براى
سـفر اجتماعـى و كسـب موفقيـت موهوم تقليـد كردهانـد و ماهيت
زنانه خود را از دسـت داده و به دنبال تحسـين و خشـنودى ديگران
فرسـوده و دچـار مشـكالت جسـمى و روانى شـدهاند بـه كار گرفته
شـود تـا بديـن طريـق زنـان بـه صـداى درون خـود گـوش داده و
بخشهـاى سـركوب شـده وجـود خـود را بـه رسـميت بشناسـند.
مطمئـن هسـتم كـه اسـتادان و دانشـجويان و سـاير عالقمنـدان به
مباحـث روانتحليلگـرى يونـگ از اين كتاب اسـتفاده خواهند كرد.
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براى نوشـتن در وادى زنانگى سـفرهاى بسـيار بايد كرد .براى آنان
كـه چـون مـن در ابتداى سـفر هسـتند ،نوشـتن دربـاره كتابى كه
از چرخههـاى كل زندگـى زنـان مىگويـد كار دشـوارى اسـت .امـا
عشـق بـه روح زنانـه و صفت جمـال خداوندى بزرگتريـن موهبتى
اسـت كـه تنها از آغاز سـفر نصيبم شـده اسـت.
در طـول سـه سـالى كـه با ايـن كتـاب انـس و الفت داشـتم ،يكى
از برجسـتهترين نقـاط قـ ّوت آن بـراى مـن ،پيشـگام بـودن آن در
عرصهاى اسـت كه كمتر كسـى جـرأت ورود به آن را بـه خود داده
اسـت :عرصـه معنا و مفهوم زنانگى و خواسـتههاى زنـان از زندگى.
نويسـنده كتـاب ،خانـم دكتـر موريـن مـورداك ،حـدود  20سـال
پيـش و همزمـان با نويسـنده شـهير و روانتحليلگـر مجرب ديگر
خانـم دكتـر كالريسـا پينكوال اسـتس اين قـدم بزرگ را برداشـت.
خانـم دكتـر مـورداك در ايـن كتاب كوشـيده اسـت تا با اسـتفاده
از الگـوى زندگـى زنانـى كـه در پيرامـون خـود يافتـه ،بـراى يكى
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از پيچيدهتريـن وجـوه انسـان يعنـى وجـه زنانـه وى ،چرخـه
سـفر زندگـى را ترسـيم كنـد .بـا اينكـه خـود وى اذعـان مـىدارد
كـه زنانگـى سـفر بـه روى آبهـاى بىنقشـه اسـت ،امـا آنچه وى
ارائـه مىكنـد ،تصويـرى از تجربيـات مشـترك زنانـى اسـت كـه
خـود نيـز ماننـد آنهـا منزلهاى مختلـف سـفر را گذرانده اسـت.
زنـان كشـور ما در مسيـر
من معتقـدم ،در ايـن برهـه از زمـان كه
ِ
تحصيـالت عاليـه و اشتغـال بـه كـار گـامهاى بزرگـى برداشتـهاند،
چرخـهها و منزلگـاههاى ارائـه شـده در كتـاب بـراى زنان ايرانـى
قابلدرك و استفاده است .بهويـژه كه بـا بهرهمندى از ايـن تجـارب
مىتوان از تكرار اشتباهات صورت گرفته در غرب نيز خوددارى كرد.
سـف ِر زنـان بـراى شـناخت ژرفـاى خويشـتن ،سـفرى بسـيار كهن
و حتـى اسـطورهاى اسـت .زنـان از ديربـاز بـه گـرد آتـش جمـع
مىشـدند و احساسـات و دانـش خـود از زندگـى را بـا يكديگـر بـه
اشـتراك مىگذاشـتند .امـا از زمانى بـه بعد (بهويژه پـس از انقالب
صنعتـى) بـه زنـان اينگونـه القـاء شـد كـه دسـت از ايـن كارهاى
زنانـه (بـا لحـن تحقيرآميزى كه بيشـتر مـا بهخوبى مىشناسـيم)
زنـان
بردارنـد و فرصتهـاى جديـد شـغلى را در آغـوش بگيرنـد.
ِ
چنديـن نسـل بـاور كردنـد كـه پـرورش فرزنـد آدمى در مقايسـه
بـا دسـتمزد كار بيـرون از خانـه ،بـىارزش اسـت و جمـع شـدن
زنـان در كنـار هـم و سـخن گفتـن از عواطف و احساسـات نسـبت
بـه زندگـى كارى بيهـوده و بىثمـر اسـت .نتيجـه آن شـد كـه در
ايـن گسسـت رخ داده ميـان زنـان و زن بـودن ،بخشـى از خـرد و
دانـش زنانـه كـه سـينه بـه سـينه از مـادر (يـا جمعهـاى مادرانه)
بـه دختـران منتقـل مىشـد ،از دسـت رفـت .نسـبت دادن الفـاظ
تحقيرآميـز (مثـل خالهزنكبـازى) بـه ارتباطـات زنانـه ،بخـش
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عمـدهاى از زنـان را واداشـت تـا آنچـه را از سـوى زنـان نسـل قبل
مىآمـد بـه كلى منكـر شـوند و خـود را روشـنفكرتر و فرهيختهتر
از همـه زنـان ماقبـل خـود بداننـد .درحالى كـه بخش عمـدهاى از
دانـش زنـان نسـبت به زندگى ،دانشـى شـهودى ،غريـزى و درونى
اسـت كـه در ارتباطِ زنـان با يكديگر عمق مىيابد و درك مىشـود.
بـا ايـن توضيحـات ،ممكـن اسـت تصـور كنيـد كـه اين كتـاب در
پـى نفـى دسـتاوردهاى اشـتغال و تحصيـل زنـان اسـت كـه ابـدا ً
چنيـن نيسـت .آنچـه خانـم مـورداك به چالـش مىكشـد ،پيروى
تمـام از قرائـت مردانـه بـراى زندگى اسـت .اينكه ما بـاور كنيم كه
بـراى مثـال سـند شـش دانـگ تجـارت و شـيوههاى آن را بـه نام
مـردان زدهانـد و هـر زنـى كـه بـر ايـن وادى وارد مىشـود ،پيـش
از گا ِه ورود بايـد رخـت زنانـه از تـن بـه در كنـد و همچـون يـك
مـرد در ايـن عرصـه ورود نمايد .آنچـه در اين كتاب نفى مىشـود،
قربانـى كـردن زنانگـى در ازاى موفقيتـى موهـوم در دنيايى اسـت
كـه مـردان همـه قواعـد بـازى را از قبـل معلـوم كردهانـد و زنـان
بـراى ورود بـه بـازى مجبـور بـه پذيـرش ايـن قواعـد مىشـوند.
و آرى! ايـن چالشـى جـدى و سـفرى طوالنى اسـت كه زنـان را به
بازگشـت بهسـوى خويشـتن ترغيب مىكند.
سـفر از جايـى آغـاز مىشـود كـه مـا دچـار عدمتعـادل هسـتيم.
عدمتعـادل ميـان آمـال و آرزوهـاى درونـى بـا اعمـال بيرونـى،
عدمتعـادل ميـان كار بيرونـى و روابط عاطفى درونـى ،عدمتعادل و
فاصلـه ميـان اسـتعدادها و توانمندىها با وظايف و مسـئوليتهاى
خانوادگـى و اجتماعـى .در آغـاز سـفر احسـاس كسـى را داريم كه
روى يـك شـكاف عميـق ايسـتاده اسـت .شـكاف ميـان جايـى كه
فكـر مىكرديـم بايد باشـيم و جايى كه اكنون ايسـتادهايم .شـكاف
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عميـق ميـان انتظـارات و اميدهـا بـا آنچه به وقوع پيوسـته اسـت.
زنانـى كـه انديشـيده بودنـد پـس از فتـح تمـام قلههـاى شـغلى و
اثبـات توانمندىهـاى خـود بـه دنيـاى مـردان بـه حس شـادمانى
و رضايـت و سرخوشـى محـض مىرسـند ،بهجـاى آن پوچـى
و انـدوه را تجربـه مىكننـد .زنانـى كـه فكـر مىكردنـد بـا «بلـه»
گفتـن بـه همـه ،بـا از خـود گذشـتگى بيـش از حـد و بـا آغوشـى
هميشـه بـاز ،روزى مىرسـد كـه اهـل خانه آنـان را چـون ملكهاى
عزيـز كـه فقدانـش در خانـه تحملناپذيـر اسـت ،تقديـر مىكنند
و آنچـه بهدسـت مىآورنـد آشـيانهاى خالـى و زندگـى در تنهايـى
يـا تلخـى و ناخشـنودى از عمـر پشـت سـر گذاشـته شـده اسـت.
سـفر بـه وادى زنانگـى بـا پرسـشهاى دردناكـى آغاز مىشـود .اما
بـه قـول كارل گوسـتاو يونـگ ،اگـر پيـش از پاسـخ دادن بـه ايـن
پرسـشهاى دردنـاك از شـر آنهـا خلاص شـويد ،همـراه آنهـا از
شـر خودتـان هـم خلاص خواهيد شـد!
اين سـفر مكان خاصى را هدف نگرفته اسـت .قرار نيسـت شمشـير
بهدسـت بگيريـم و بـه جنگ اژدها برويم .در اين سـفر ،شمشـيرها
در غالف اسـت و نقشـه گنج در گنجه! اين سـفر شـيرجهاى اسـت
خويشـتن خويش.
بـه درون خود .سـفرى به ژرفاى
ِ
سـفر نقطـه پايـان هـم نـدارد و در سـن و سـال خاصـى هـم رخ
نمىدهـد .ايـن چرخـه زندگى بارهـا و بارها تكـرار مىشـود و ما را
به سـفرى ديگـر مىخواند .اميدوارم در اين سـف ِر بـه ژرفاى زنانگى
احسـاس شـادمانى را تجربـه كنيد.
آنچـه بهصـورت پاورقـى تحـت عنـوان ناشـر بر كتـاب افـزودم ،تنها
نـكات مختصرى اسـت كه شـايد ذهـن خواننـده ايرانـى را به برخى
مطالـب نزديكتـر كنـد .ايـن كتـاب بـراى جامعـه امريكايى نوشـته
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شـده و بـا فرهنـگ و اعتقـادات و ارزشـهاى جامعـه اسلامى ايـران
سـازگار و هماهنـگ نيسـت لذا با در نظر گرفتن و لحـاظ اعتقادات و
ارزشهـاى بومى و فرهنگ اسلامى از مطالب كتاب اسـتفاده گردد.
در پايـان بـه دوسـتانى كـه عالقهمندنـد بهصـورت اختصـارى بـا
تئـورى روانشناسـى تحليلـى آشـنا شـوند توصيـه مىكنـم قبـل
از مطالعـه كتـاب ضميمـه آشـنايى بـا سـاختار روان از ديـدگاه
روانشناسـى تحليلـى را كـه در پايـان كتـاب آمـده اسـت مطالعـه
كننـد .دانسـتن نظـرات و تجربيـات خوانندگان گرامـى كتاب براى
ِ
فرهنگ
مـا بسـيار ارزنـده اسـت .همـه راههـاى ارتباطـى بـا بنيـاد
زندگـى در پايـان كتـاب ذكـر شـده اسـت.
مريم طهماسبى
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پژوهشگر روانشناسى زنان

سفر زنانگى؛ سفرى بىنقشه
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زنان و مردان عصر حاضر ،در درون خود احساس خأل غريبى دارند؛
21

آنهـا تصـور مىكننـد بـه داليـل گوناگون ماهيـت لطيـف زنانه

1

خـود را از دسـت دادهانـد و حـس نكـردن ايـن روح زنانـه ،در
آورده اسـت .آنهـا از ايـن حقيقـت بىخبرنـد كه هر جـا چنين

كمبـود ،شـكاف يا زخـم بـازى هسـت ،شـفا و درمان ايـن زخم

را بايـد در خـون خـود زخـم ـ درون و معنـاى خـود اين شـكاف

ـ جسـتجو كـرد .كيمياگـران كهـن عقيـده دارند «هيـچ دارويى

جـز از خون خـود زخم نبايد سـاخته شـود ».بنابراين خلأ انرژى

و ماهيـت زنانـه را نمىتـوان از طريـق پيونـد بـا ماهيـت مردانه

در خـارج از وجـود خـود درمـان كرد ،بلكـه برعكس الزم اسـت

بـا پيونـدى درونـى ،بـا تلفيـق بخشهـاى زنانـه و بـا بهخاطـر
 :1بر طبق نظريه كارل گوسـتاو يونگ روانشـناس شهير سوئيسى ،هر انسان اعم از زن يا مرد داراى
ويــژگىهاى روانى هم زنانه و هم مردانه است .اين وجه زنانه در مــردان ،آنيما و وجه مردانــه در
زنان آنيموس نام گرفته است .از آنجـا كه روح زنانه به زندگى لطافت و سرزندگى را تزريق مىكنـد،
جسـتجو و كاربرد آن هم براى زنــان و هم براى مردان امــرى ضرورى بهنظــر مىرسـد( .ناشـر)

مقدمه

وجـود آنها شـكاف و خلأ بزرگـى همچون يـك زخم بـاز پديد
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آوردن يـا بههـم پيوسـتن دوبـاره روان مـادر و دختـر شـفا داد.
نور هال ،ماه و باكره

1
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طـى سـالهايى كـه بهعنـوان درمانگر بـا زنان سـروكار داشـتهام،
بارهـا و بارهـا از زنانـى در محـدوده سـنى بين سـى تا چهل سـال
شـنيدهام كـه از موفقيتهايـى كـه در بـازار كار بهدسـت آوردهانـد
ناراضـى هسـتند .آنها ،ايـن نارضايتـى را بهصورت احسـاس مفيد
نبـودن ،پوچـى ،عجز و حتـى احسـاس خيانت بيـان مىكنند .اين
زنـان از شـيوه معمول زندگى مـردان كه اصطالحاً «سـفر قهرمانى
مـردان» مىناميـم اسـتقبال كـرده و موفقيـت تحصيلـى ،هنرى يا
مالـى كسـب كردهانـد ،امـا بـراى بسـيارى از آنهـا ايـن پرسـش
همچنـان باقـى اسـت كـه ايـن همـه تلاش چـه فايـدهاى دارد؟
درواقـع ،انگيـزه كسـب موفقيـت در زندگى ،ايـن زنـان را وادار كرده
اسـت بـا فشـار كار بيـش از حـد ،خسـتگى ،فرسـودگى و ابتلا بـه
بيمارىهـاى ناشـى از فشـارهاى روحـى مواجـه شـوند و در نتيجـه
هماكنـون نمىداننـد چگونه بايـد از اين مخمصه خارج شـوند .وقتى
آنهـا بـراى اوليـن بـار بهدنبال كسـب موفقيـت و تأييد و تحسـين
ديگـران رفتنـد ،انتظار چنين عاقبتى را نداشـتند .تصـور نمىكردند
براى اينكه «در اوج قله» باشـند ،مجبور شـوند تا اين اندازه از جسـم
و روح خود مايه بگذارند .با مشـاهده آسـيب جسـمى و عاطفى زنان
در طـول اين سـف ِر زندگـى قهرمانانه ،به اين نتيجه رسـيدم كه علت
ايـن همـه رنـج و درد ،اين اسـت كـه آنهـا در زندگى خـود الگويى
را انتخـاب كردهانـد كـه «وجـود» اصلـى آنهـا را انـكار مىكنـد.
هميشـه آرزو داشـتم ارتبـاط سـير زندگـى يـك زن را با سـفر يك
زن قهرمـان درك كنـم .ايـن آرزوى ديرين ،براى من انگيزهاى شـد
تـا در سـال  1981بـا جـوزف كمپبل 2صحبـت كنم .مىخواسـتم
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2: . Joseph Campbell

1: Nor Hall,The Moon and the Virgin.

 :3همسـر اوديسـه قهرمــان اسـطورهاى كه براى شركت در جنگ تروى به سفــرى بسيار طوالنى
رفـت و همسـرش پنهلوپـه در سـالهاى غيبت او از طريق بافتــن و شـكافتن يك فرش زمــان را
سـپرى كــرد و از ازدواج با مــردان ديگرى كه خواسـتگار وى بودند ،خــوددارى مىكــرد( .ناشر)

4: . Anne Truitt
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مفهـوم عميـق رمـز و راز زنانگـى بهنظـر دلپذيـر مىآيـد و فكر
مىكنـم هميشـه مرا به ايـن احسـاس آرامشبخـش بازمىگرداند
كـه بـه مفهومى بسـيار عميقتـر از آنچه كـه واژههـا بتوانند بيان
كننـد ،در همان جايگاهى هسـتم كه بايد باشـم .بـه همين ترتيب
مـردان نيـز مىتوانند نوعـى مفهوم عميـق رمـز و راز مردانگى را
احسـاس كننـد كه مـن فقـط مىتوانـم آن را تصور كنـم .پذيرش

مقدمه

نظـر كمپبـل را هـم بشـنوم .وقتـى او گفـت كـه زنـان نيـازى بـه
سـفر ندارند ،شـگفتزده شـدم .كمپبل به من گفت« :مسـئله مهم
ايـن اسـت كـه در كل سـنت اسـطورهاى ،زن آن جايـى اسـت كـه
بايـد باشـد و تنهـا كارى كـه الزم اسـت انجـام دهـد اين اسـت كه
دريابـد ،او در حالـت عـادى در همـان موقعيتـى قـرار گرفته اسـت
كه سـاير مردم مىخواهند به آن برسـند .زمانى كه زن ،شـخصيت
شـگفتانگيز خـود را بهدرسـتى بشناسـد ،هيـچگاه بـا ايـن تفكـر
كـه بايـد شـبيه مرد باشـد و ماننـد او رفتـار كند ،گيج نمىشـود».
پاسـخ او بـراى مـن بسـيار عجيـب بـود و آن را كافى نمىدانسـتم.
زنانـى كه مىشناسـم و با آنهـا كار مىكنـم نمىخواهند در مقصد
و انتهاى راه قرار داشـته باشـند؛ نمىخواهند جايى باشـند كه سـاير
3
مردم مىخواهند به آن برسـند .آنها نمىخواهند تجسـم پنه لوپه
باشـند و صبورانه انتظار بكشـند ،تا ابد ببافند و سـرانجام بافتهها را
از هـم بـاز كننـد .نمىخواهند به فرهنگ مسـلط مردانـه و خدايان
مـرد خدمـت كننـد ،بلكه بـه الگوى جديدى نيـاز دارند كـه بتوانند
تشـخيص دهنـد زن كيسـت و چيسـت .آن ترويـت 4در كتاب خود
بـه نـام «كتـاب روز :يادداشـتهاى روزانه يك هنرمند» مىنويسـد:
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تفاوتهـاى زنان و مـردان كامال معقول اسـت .اينكـه زنانگى براى
من «خانه» اسـت ،بـه اين معنا نيسـت كه من مىخواهم هميشـه
در خانـه بمانـم .اگر من هرگـز از خانه بيـرون نروم راكد مىشـوم.
مـن بيش از آن انـرژى ،كنجـكاوى و نيرو دارم كـه اينقدر محدود
بمانـم .در محدوديـت ،كل حوزههـاى وجـودم يا ناقـص مىماند يا
صدمـه مىبينـد .اگـر بخواهم نسـبت به خودم مسـئول باشـم ـ
كـه مىخواهـم ـ بايد بتوانـم آمـال و آرزوهاى خـود را دنبال كنم.

24

در واقـع ،زنـان بايـد در فرهنگ جامعه معاصر به جسـتجو بپردازند
تـا بتواننـد طبيعـت زنانـه خـود را بهطـور كامـل بشناسـند و در
آغـوش بكشـند و بياموزنـد چگونـه بهعنـوان يـك زن بـراى خـود
ارزش قائـل شـوند و فاصلـه عميقـى را كـه در درون خـود بهعلـت
كمبـود انـرژى زنانـه احسـاس مىكننـد شـفا بخشـند .ايـن سـفر
درونى بسـيار مهمى اسـت كه زن را به يك انسـان كام ً
ال منسـجم،
متعـادل و كامـل تبديل مىكند .سـفر زن قهرمان نيز مانند بيشـتر
سـفرها دشـوارىهاى خـاص خـود را داراسـت .مسـير اين سـفر نه
ايسـتگاه راهنمايى دارد ،نه راهنماهاى قابل تشـخيص ،نه نقشـه و
نمـودارى براى سـفر وجـود دارد و نه ازنظر تقويمى مىتوان سـنى
بـراى آغـاز آن درنظر گرفت .سـفر قهرمانى از هيچ خط مسـتقيمى
پيـروى نمىكنـد .ايـن سـفر ،سـفرى اسـت كـه بهنـدرت تأييـد و
تصديـق دنيـاى بيرونـى را دريافت مىكنـد؛ در واقع اغلـب ،دنياى
بيـرون در آن مشـكل ايجـاد مىكند.
الگويـى كـه براى سـفر قهرمانى زن در اين كتاب آورده شـده اسـت
تـا حـدى از الگـوى سـفر جسـتجوگرانه و قهرمانانـه كمپبـل گرفته
شـده اسـت .اما زبـان و مراحل آن ويـژه زنان اسـت و الگوى ظاهرى
آن خيلى زنانه بهنظر مىرسـد .من شـخصاً اين سـفر را در مرحلهاى
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از زندگـى بـا دردى كـه در ناحيه كمر بـه آن دچار شـدم آغاز كردم.
بعـد از پايـان تحصيلات دانشـگاهى در بهـار  ،1983يـك دوره
آموزشـى را در «مؤسسـه خانـواده لوسآنجلـس» مىگذراندم و يك
روش درمانـى بـه نـام «مجسمهسـازى خانوادگـى» را مىآموختـم.
در روش مجسمهسـازى خانوادگـى ،صحنـهاى از يـك نمايـش اجرا
مىشـود كـه مـدام در خانـواده همخـون شـخص تكرار شـود مانند
صحنـه معمـول صـرف شـام .در اين نمايـش ،مـن در صحنه صرف
شـامى شـركت مىكـردم كـه مـادر ،پـدر و خواهـر كوچكتـرم در
آن حضـور داشـتند .مـن در نقـش خـودم و سـاير دانشـجويان در
نقـش سـاير اعضـاى خانـوادهام نمايـش را اجـرا مىكردنـد .در يك
دوره زمانـى ،خانـواده مـن وضعيـت خشـك و منجمدى داشـتند و
هنگامـى كـه مـن و دوسـتانم در اين نمايـش به اجـراى اين صحنه
پرداختيـم ،ناگهـان يكـى از مهرههـاى كمـرم تير كشـيد .من ديگر
نمىتوانسـتم براى حفظ صلح و آرامش در خانه خم و راسـت شـوم.
مجبـور شـدم سـه روز بىحركـت بمانـم .در تمـام ايـن مـدت كف
اتاق نشـيمن خانه بر روى شـكم دراز كشـيده بودم و بر درد و رنج
خانـوادهام مىگريسـتم ،درد و رنـج خانـوادهاى كه يـاد گرفتم براى
فراموشـى مشـكالت آن ،سـخت كار كنـم و موفقيتهـاى بسـيار
بهدسـت آورم .سـپس ،از مـاوراى ايـن اشـكها تصويـرى از سـفر
قهرمانـى در برابرم شـكل گرفت و مسـيرى را ديدم كـه دايرهوار در
جهـت عقربـه سـاعت مىچرخيد .در مسـير اين سـفر مىتوانسـتم
ببينـم كـه ابتـدا بهطـور بسـيار ناگهانـى وجـه زنانـهاى را در وجود
خـود طـرد كـردهام كـه خـود مـن معـرف آن بـودم  -يعنـى زن
وابسـته ،كنترلكننده و لبريز از خشـم .بعد كام ً
ال در سـفر آشـناى
قهرمانانـه بيرونـى ،حضـور در جامعه ،پيوسـتن به متحـدان مذكر،
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كسـب اسـتقالل ،اعتبـار ،پـول ،قـدرت و موفقيـت غـرق شـدهام و
سـرانجام در يـك دوره بىقـرارى از خشـكى و نوميـدى اجبـارا ً بـه
سـرزمين تاريـك روح  -جهـان زيريـن  -سـقوط كـردم و وجـه
تاريـك زنانگـى خـود را مالقـات كردم.
در ميـان ايـن تاريكـى ،الزم بـود فاصلـهاى را كـه در اثـر كمبود يا
فقـدان ماهيـت زنانـه در وجـود خـود احسـاس مىكـردم و اكنون
آن را «شـكاف مـادر /دختـر» يـا «زخـم زنانـه عميـق» مىنامم از
بيـن ببـرم و آن را شـفا دهم .بازگشـت از سـفر براى مـن به معنى
تعريـف دوبـاره و تصديـق ارزشهـاى زنانـه و ادغام ايـن ارزشها با
مهارتهـاى مردانـهاى بـود كه طـى نيمه اول سـفر آموختـه بودم.
در حقيقـت مسـئوليت اصلـى مـن در ايـن سـالها بـراى زندگـى
خـودم ،درك مراحـل سـفر بـوده اسـت .در ايـن رونـد ،بهتدريج به
داسـتانهاى مراجعـان و دوسـتان خود گـوش دادم و براى كسـب
تأييـد و تصديـق در جامعـهاى كـه مـردان بـر آن سـلطه دارند ،به
سـطح عميقتـرى از نيازهـاى خود نگريسـتم.
از ديـدگاه مـن و بسـيارى از زنان همنسـل من ،اين سـفر ،بهصورت
رونـدى بـراى كسـب تأييـد از نظامهـاى مردسـاالر توصيـف شـده
اسـت ،امـا همگـى ما به اين شـناخت رسـيدهايم كه نـه تنها چنين
تأييـد و تصديقـى در كار نيسـت بلكـه بسـيار مخـرب نيـز هسـت.
مـن همـان زنى هسـتم كه اصطالحـاً «دختر بابا» خوانده مىشـود،
يعنـى زنـى كه بيشـتر مواقع با پـدر همذاتپنـدارى مىكنـد ،مادر
را طـرد مىكنـد و همـواره در پـى كسـب تأييـد و تحسـين پـدر و
ارزشهـاى مردانـه بوده اسـت .الگويى كـه در اين كتاب براى سـفر
قهرمانـى زن ارائـه مىشـود ،الزامـاً دربردارنـده تجربه تمـام زنان در
تمـام سـنين نيسـت و تنها به زنـان محدود نمىشـود .ايـن الگو به
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سـفر هر دو جنس مربوط مىشـود و تجربه اكثر كسـانى را توصيف
مىكنـد كـه مىخواهنـد فعـال باشـند و به دنيـا خدمت كننـد ،اما
در عيـن حـال از باليـى كـه جامعـه رو بـه توسـعه بـر سـر روح و
روان انسـان و تعادل زيسـت محيطى سـياره زمين آورده مىترسند.
حركـت در ميـان مراحـل سـفر بهصـورت دايـرهاى تصويـر شـده
اسـت و شـخص مىتوانـد در يـك لحظـه ،در چنديـن مرحلـه
سـفر باشـد .بهعنـوان مثـال ،در حـال حاضـر ،مـن در روان خـود
هـم روى شـفاى شـكاف مـادر /دختـر كار مىكنـم و هـم ايـن دو
بخـش را در طبيعـت وجـود خـود بههـم مىپيونـدم .پـس سـفر
قهرمانـى زن چرخـه مداومى از رشـد ،پيشـرفت و يادگيرى اسـت.
سـفر بـا جسـتجوى زن قهرمـان براى كسـب هويت آغاز مىشـود.
ايـن «دعـوت» بـه هيـچ سـن مشـخصى اختصـاص نـدارد ،بلكـه
موقعى رخ مىدهد كه «خويشـتن قديمى» ديگر مناسـب آن دوره
زندگـى نباشـد .اين زمان ،ممكن اسـت موقعى باشـد كـه زن ،خانه
خـود را بـراى تحصيـل در دانشـگاه ،اشـتغال ،سـفر يـا اقـدام براى
ازدواج تـرك مىكند .سـفر قهرمانى زن در اثـر «جدايى از زنانگى»
آغـاز مىشـود و بـا «ادغـام مردانگـى و زنانگـى» پايـان مىيابـد.
گاهـى زن در ميانسـالى طلاق مىگيـرد ،بـه سـر كار يا دانشـگاه
برمىگـردد ،تغييـر شـغل مىدهـد ،بـا خانـهاى خالـى (حاصـل از
فـوت عزيـزان يـا اسـتقالل فرزنـدان) روبـهرو مىشـود ،يـا صرفـاً
زن ناگهـان مىفهمـد هيـچ حسـى از وجـود خـود نـدارد كـه
بتوانـد شـخصاً مالـك آن باشـد.
اغلـب اوقـات در نخسـتين مرحله سـفر ،زنانگى ماننـد خصوصيتى
منفعـل ،دسيسـهگر و غيرمفيـد طـرد مىشـود .در بيشـتر مـوارد،
زنـان در جامعـه بهصـورت انسـانهاى بىتمركـز و بىثباتى تصوير
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ﺷﻔﺎيﻣﺮداﮕ زﺧ دون

چرخـه سفر
قهرمانى زن

ﺷﻔﺎي ﺷ ﺎف و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺎن ﻣﺎد و دﺧﺘﺮ
ﺗﻨﺎي ﺷﺪﺪ ﺑﺮاي
ﭘﻮﺪ دوﺑﺎه ﺑﺎ زﺎﮕ

ﻫﺒﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﺮو زﺎﮕ

شـدهاند كـه عواطف و احساسـات بـه آنها اجـازه نمىدهـد كارى
را بـا موفقيـت به انجام برسـانند .ايـن عدمثبات و ناپايدارى آشـكار
در زنـان نـه تنهـا توسـط فرهنـگ حاكـم بـر جامعـه ،بلكه توسـط
بسـيارى از خـود زنـان نيـز بهعنـوان ضعـف ،حقـارت و وابسـتگى
تعريـف و پذيرفته شـده اسـت.
اغلب زنانى كه در دنياى كسـبوكار مردانه در جسـتجوى موفقيت
هسـتند ،سـعى مىكنند ثابت كنند كـه ذهن تيز و روشـنى دارند،
مىتواننـد كارهـا را تـا به آخر دنبـال كنند و از نظـر عاطفى و مالى
مسـتقل باشـند .مسـائل خـود را با پـدر و خويشـاوندان مذكر خود
در ميـان مىگذارنـد .آنهـا الگوهـا و مربيانـى را انتخـاب مىكنند
كـه يـا مرد هسـتند يا زنانى هسـتند كه بـا مـردان همذاتپندارى
مىكننـد و براى هـوش و هدفمندى و بلندپـروازى آنها ارزش قائل
هسـتند و بـه آنها احسـاس امنيـت ،جهت و موفقيت مىبخشـند.
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بـراى اينگونـه زنـان ،همهچيـز بـه انجـام دادن كار ،بـاال رفتـن از
نردبـان تحصيلـى يـا شـغلى ،كسـب اعتبـار ،مقـام ،برابـرى مالى و
احسـاس قـدرت در دنيـا ختـم مىشـود .بـراى قهرمـان زن ،ايـن
تجربـه كسـب اعتبـار و قـدرت ،هيجانانگيز اسـت و بهطوركامل از
سـوى جامعـه  -جامعـهاى كـه نهايـت ارزش را به كارى كـه انجام
مىشـود مىدهـد  -حمايـت مىشـود .در جامعه امـروز ،هر چيزى
كمتـر از انجـام دادن «كار مهـم در دنيـا» فاقـد ارزش ذاتى اسـت.
قهرمان زن زره خود را مىپوشد ،شمشيرش را برمىدارد ،سريعترين
اسـب خود را انتخاب مىكند و راهى ميدان نبرد مىشـود .سـپس
گنـج خـود را پيـدا مىكنـد :مدركى پيشـرفته ،مقامى در شـركت،
پـول ،اعتبـار و اقتـدار .مـردان لبخنـد مىزننـد ،از وى اسـتقبال
مىكننـد و بـه عضويـت او در باشـگاه خـود ،خوشـامد مىگوينـد.
پـس از يـك دوره تماشـاى منظـره از بـاال و لـذت بـردن از آن،
اداره كـردن همـه چيـز ،از جملـه كار و بچههـا ،ممكـن اسـت اين
احسـاس در زن بهوجـود بيايـد كـه «خـب ،باالخـره رسـيدم .حاال
نوبـت چيسـت؟» اينـك او دنبـال مانـع بعـدى مىگردد تـا از روى
آن بپـرد ،در پـى ترفيـع بعدى مـىرود ،در رويـداد اجتماعى بعدى
شـركت مىكنـد و هـر لحظـه از اوقـات فراغـت خـود را بـا انجـام
دادن كارى پـر مىكنـد .او نمىدانـد چطـور توقـف كنـد يـا نـه
بگويـد و از فكـر ناراحـت كـردن هركسـى كـه بـه او نيـاز دارد نيز
احسـاس گنـاه مىكند .كسـب موفقيـت بـراى او بهصـورت اعتياد
درآمـده اسـت و قدرتـى كـه تـازه بهدسـت آورده بـا «سرمسـتى»
باورنكردنى همراه است.
اغلـب اوقـات در ايـن مـرحلــه اسـت كـه زن بـا خــود احسـاس
ناهماهنـگى مىكنــد ،ممكـن اسـت مبتـال بـه بيمـارى جسمـى
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شـود يـا تصـادف كنـد .او كمكـم مىپرسـد «همـه اينهـا بـه چـه
درد مىخـورد؟ مـن همـه چيـز بهدسـت آوردهام امـا احسـاس
پوچـى مىكنم .چـرا اينقدر احسـاس تنهايـى و بيچارگى مىكنم؟
چـرا احسـاس خيانـت مىكنـم؟ چـه چيـزى را از دسـت دادهام؟»
ايـن زن قهرمـان بـراى طـرد مفاهيـم منفـى نسـبت داده شـده به
زنانگـى دچـار عدمتعادلـى بـا خـودش مىشـود كـه او را هراسـان
و دلشكسـته باقـى مىگـذارد .او آموختـه اسـت كه چطـور كارها را
بهطـور منطقـى و كارآمـد انجام دهد؛ اما سلامتى ،رؤياها و شـهود
خـود را در ايـن راه فـدا كـرده اسـت .درحقيقـت ،آنچه او از دسـت
داده ،رابطـه عميـق بـا طبيعـت زنانـه خـود اسـت .در ايـن زمـان،
خرد جسـمانى حساسـيت خود را از دسـت مىدهد ،بـراى خانواده
و طرحهـاى خلاق خـود وقـت نـدارد و دوسـتىهاى عميـق بـا
زنـان ديگر را از دسـت داده اسـت.
بـه گفتـه كمپبـل« ،زن در وهلـه اول بـه پـرورش دادن عالقهمنـد
اسـت ،زن مىتوانـد بدنـى را ،روحـى را ،تمدنـى را و جامعـهاى را
بپرورانـد .امـا اگـر او هيـچ چيـزى بـراى پـرورش دادن نيابد حس
كارآمـدى خويـش را از دسـت مىدهـد ».بهنظـر مـن بسـيارى از
زنانـى كـه از سـفر قهرمانـى مردانـه اسـتقبال كردهانـد ،فرامـوش
كردهانـد كـه چطـور  -خـود را  -بپرورنـد .آنهـا گمـان كردهانـد
كـه بـراى موفـق بـودن بايـد تندوتيـز باشـند و در ايـن رونـد
بسـيارى از آنهـا سـرانجام بـه سـوراخى در قلـب خود رسـيدهاند.
آنچـه كمپبـل دربـاره بحران ميانسـالى مـردان مىگويـد ،مىتواند
دررابطـه بـا گيجـى و احسـاس عدمرضايت زنـان در برابـر موفقيت
نيـز صـادق باشـد .كمپبـل مىگويـد« :آنهـا بـه نـوك نردبـان
رسـيدهاند و دريافتهانـد كـه نردبـان بـه ديوار اشـتباهى تكيـه داده

