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موریــن مــورداک در «ژرفــای زن بــودن» ،کتابــی در مــورد جســتجوی زن بــرای کســب کمــال ،بــه ایــن پرســش پاســخ
میدهــد کــه چــرا زنــان موفــق ،بــا وجــود موفقیتهــای اجتماعــی فــراوان احســاس رضایــت نمیکننــد؟
بارهــا و بارهــا از زنانــی حــدود ســی تــا چهــل ســال شــنیدهایم کــه از موفقیتهایــی کــه در بــازار کار بدســت آوردهانــد
ناراضــی هســتند .آنهــا ،ایــن نارضایتــی را بــه صــورت احســاس مفیــد نبــودن ،پوچــی ،عجــز و حتــی احســاس خیانــت بیــان
میکننــد .ایــن زنــان از شــیوه معمــول زندگــی مــردان کــه بــه اصطــاح «ســفر قهرمانــی مــردان» مینامیــم اســتقبال کــرده و
موفقیــت تحصیلــی ،هنــری یــا مالــی کســب کردهانــد ،امــا بــرای بســیاری از آنهــا ایــن پرســش همچنــان باقــی اســت کــه
ایــن همــه تــاش چــه فایــدهای داشــته اســت؟
هــر چــه مــادران بیشــتر در چارچــوب نقشهــای محدودکننــده جنســیتی باشــند ،دختــران بیشــتر تــاش خواهنــد کــرد
تــابــرای رســیدن بــه موفقیــت میخواهنــد از مــادران خــود فاصلــه بگیرنــد و ایــن یعنــی جــدا شــدن از وجــودی کــه
همــزاد آنهاســت .دختــری کــه نتوانــد تاییــد مــادر را داشــته باشــد بــه ســراغ فرهنــگ مردســاالرانه مـیرود و در پــی تاییــد
گرفتــن از پــدر خــود اســت کــه ایــن امــر موجــب میشــود بعــد از مدتــی ارزشهــای زنانــه را مــورد ســوال قــراردهــد.
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زنــان عصــر حاضــر ،در درون خــود احســاس خــأ غریبــی دارنــد .آنهــا تصــور
میکننــد بــه دالیــل گوناگــون ماهیــت لطیــف زنانــه خــود را ازدســت دادهانــد و حــس
نکــردن ایــن روح زنانــه ،در وجــود آنهــا شــکاف و خــأ بزرگــی همچــون یــک زخــم
بــاز پدیــد آورده اســت .آنهــا از ایــن حقیقــت بیخبرنــد کــه هرجــا چنیــن کمبــود،
شــکاف یــا زخــم بــازی هســت ،شــفا و درمــان ایــن زخــم را بایــد در خــون خــود زخــم
 درون و معنــای خــود ایــن شــکاف -جســتجو کــرد .کیمیاگــران کهــن عقیــده دارنــد«هیــچ دارویــی جــز از خــون خــود زخــم نبایــد ســاخته شــود ».بنابرایــن خــأ انــرژی و
ماهیــت زنانــه را نمیتــوان ازطریــق پیونــد بــا ماهیــت مردانــه در خــارج از وجــود خــود
درمــان کــرد ،بلکــه برعکــس الزم اســت بــا پیونــدی درونــی ،بــا تلفیــق بخشهــای
زنانــه و بــا بهخاطــر آوردن یــا بههــم پیوســتن دوبــاره روان مــادر و دختــر شــفا داد.

موریــن مــورداک کــه خــود آســیبخورده ســفر مردانــه اســت ،در ایــن کتــاب نقشــه «ســفر قهرمانــی زن» را ترســیم
میکنــد .او بــا بهرهگیــری از تئــوری روانشناســی تحلیلــی کارل گوســتاو یونــگ ،نقشـهای کــه بــه زن احســاس حرکــت در
مســیر تکامــل و در عیــن حــال احســاس خرســندی و رضایــت از رونــد مســیر را میدهــد ارائــه میکنــد.

