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فهرست :

• آرزوي نجات داده شدن
• زنان به مبارزه جويي تن نمي دهند
• واكنش زنانه
• درماندگي
• از خود گذشتگي مطلق
• ترس زنان
• به سوي آزادي
نويسنده كتاب«عقده ي سيندرال» بر اين باور است كه به رغم دستاوردهاي
بي شماري كه ز نان طي قرن اخ ير به و يژه د هه ي گذ شته به د ست آورده
اند به دليل اشاعه ي آثاري چون سيندرال و نظاير آن بسياري از دختران
جوان گرف تار«ع قده ي سيندرال» ه ستند و از واب ستگي شديد و عدم اعت ماد
به نفس ،ضعف برنامه ريزي اقتصادي ،عدم تمايل به مشاركت فعال سياسي
و اجتماعي ،ابتال به افسردگي و تمايل به اندوه زدگي ،رنج مي برند.
ع قدهي سيندرال يك سندروم و عار ضهاي روا ني  -رف تاري ا ست كه كنا يهاي
منفي گرا به ساختار داستان فراگير سيندرال مي باشد...
اصطالح «عقده سيندرال» اولين بار در كتابی به همين نام بهکار رفته است .در
اين كتاب ،ترس زنان از استقالل بررسی شده است .براساس نظريه داولينگ ،عقده
سيندرال نا شی از آرزوی ناخودآ گاه فرد ا ست برای ا ين که ت حت حما يت قرار
گ يرد .او ا ين نام را از شخ صيت زن دا ستان « سيندرال» گرف ته ا ست .سيندرال،
قهرمان داستان ،منتظر شاهزادهای سوار بر اسب سفيد است که مي آيد و او را
از سرنو شتی وح شتناك ن جات مي د هد .رمان ها و فيلم های عا شقانه فراوا نی و جود
دارند که در آن ها زنانی زيبا و نجيب ،که شخصيت قوی و م ستقلی ندارند و در
مشکالت غوطهورند ،درانتظارند تا به کمک يک نيروی بيرونی ،که معموالا يك مرد
ه مه فن حر يف ا ست ،ن جات پ يدا كن ند .ب سياری از ز نان با ا ين فانتزی بزرگ
می شوند .ري شه ا ين باور را می توان در هزاران سال مرد ساالری و ن يز سالهای
نخ ستين ز ندگی ز نان ج ستوجو کرد .روش های آموز شی و تربي تی مو جب ا ستقالل و
خودكفايی مردان می شود ،اما زنان را ،به شکلی نادرست ،افرادی متکی و وابسته
بار میآورد .مم كن ا ست ز نان بتوان ند برای مدتی م ستقل ع مل كن ند ،كار خوبی
دا شته با شند و پول خوبی ن يز بهد ست آورد ند ،ا ما در درون خود اغ لب با ترس
از استقالل و خودكفايی روبهرو هستند و ذهن آن ها همچنان متوجه تحقق داستانی
ا ست که در كودكی شنيدهاند :روزی ك سی برای حما يت از تو و ت شکيل يك ز ندگی
مطمئن خواهد آمد.
خانم الك ساندرا سيموندز ،يک روانپز شك امري کايی که مطال عاتی در باره
واب ستگی ز نان دا شته ا ست ،میگو يد ا ين م سئله ب سياری از مراج عان زن او را
تحت تأثير قرار داده است ،بهطوری که حتی بسياری از زنان به ظاهر موفق نيز
مايلا ند به فرد دي گری واب سته با شند .آن ها ،بهنحوی کامالا غ يرارادی ،ا نرژی
ا صلی خود را برای دريا فت مح بت و ک سب حما يت ،صرف میکن ند .نتي جه برر سیها
ن يز ن شان مید هد كه ب هره هو شی در مردان راب طه ن سبتا نزدي كی با پي شرفت و

موفق يت آ نان دارد ،درحالی که و جود چ نين راب طهای در م يان ز نان کم تر م شاهده
شده ا ست .ا ين ت مايز تكانده نده نخ ستين بار در مطال عات دان شگاه ا ستنفورد
روی كود كان تيز هوش ن شان داده شد .در ا ين تحق يق بيش از  ۰۶۶كودك با ب هره
هو شی باالی  ۵۳۱شنا سايی و پي شرفت آن ها تا بزرگ سالی دن بال شد .ن تايج ن شان
داد كه دوسوم زنان گروه فوق ،با بهره هوشی  ۵۷۶يا بيشتر ،بهعنوان خانهدار
يا كارم ند دونپا يه در اداره م شغول بهكار بود ند .خانم دك تر سيموندز در
توجيه اين مسئله میگويد که زنان بااستعداد در اين تحقيق عمدتا از حركت به
سمت ج لو و به سوی خودك فايی واق عی ب يزار بود ند .آن ها غال با ترجيح میداد ند
بهعنوان پشتيبان و حامی بااستعداد ،اما ناشناخته مردان قدرتمند ايفای نقش
كن ند و از پذيرش م سئوليت شراكت خود امت ناع میكرد ند .بر خی از آن ها آ شكارا
اظ هار میکرد ند که دو ست دار ند مورد حما يت قرار گير ند و هيچ ت مايلی به
تغي ير ا ين و ضعيت ندا شتند .بر خی دي گر ظاهرا خوا هان پي شرفت و تر قی بود ند،
ا ما وق تی با تغي ير واق عی و انت خاب موا جه می شدند ،به هراس میافتاد ند و
بهانه میآوردند .چرا چنين می شود؟ چه چيز اين زنان را عقب نگاه داشته است؟
دک تر سيموندز پا سخ ا ين سؤال را در ترس ز نان میدا ند .ز نان نمیخواه ند
نگرانی و تشويش ذا تی فرايند رشد را تجربه کنند .بهنظر میرسد ريشههای اين
ترس را بايد در شيوههای پرورشی و تربيتی آنها جستوجو کرد.

تربیت متفاوت و حمایت بیشازحد
دختر ها يک گام ج لوتر از پ سرها بازی ز ندگی را شروع میکن ند .دخترب چهها از
ن ظر لف ظی ،ادرا کی ،و شناختی متبحر تر از پ سربچهها ه ستند .هن گام تو لد از
نظر رشدی ،چهار الی شش هفته جلوترند و تا زمانی که به کالس اول میروند ،اين
بر تری را ن شان میده ند .بهنظر میر سد بهرغم ب لوغ ر شدی ،دخ تران آ سيبپذيرتر
پندا شته می شوند .ن تايج يک برر سی در  ۵۷۷۰ن شان داد وا لدين وق تی مف هوم و
مع نای گر يه ب چهها را تف سير میکن ند ،بين پ سرها و دختر ها ت مايز قا ئل
می شوند .بدينترتيب که گريه کودک را اگر دختر باشد ،ناشی از ترس و اگر پسر
باشد ،ناشی از عصبانيت میدانند .تمايز ديگر در اين است که مادر چون دختر
را ح ساس میدا ند ،ت ماس بدنی بي شتری با وی بر قرار میک ند ،ا ما در مورد کودک
پ سر ،ح تی ا گر ح ساستر و زودرنج تر بهنظر بر سد ،ا ين ت ماس كم تر ا ست.
بهعبارتديگر ،کودک دخ تر ياد میگ يرد ا گر برای چ يزی گر يه ک ند ،به سرعت ک مک
از راه میرسد.
م کوبی ،روان شناس متخ صص درزمي نه روانشنا سی ا ختالالت جن سی ،میگو يد:
الي نور َ
کليد حل موضوع در اين است که چقدر دختران را به داشتن ابتکار عمل ،پذيرش
م سئوليت ،و حل م شکالت ،بدون ات کا به دي گران ،ت شويق میکنيم؟ او معت قد ا ست
استقالل دختربچهها قبل از رسيدن به سن شش سالگی ،نابود می شود؛ زيرا آن ها را
کم تر به دا شتن هويتی م ستقل ت شويق میكن ند .دخترب چهها کم تر بهطور م ستقل
درصدد کشف محيط ا طراف خود برمیآيند و مهارت های انطباق با محيط را در خود
پرورش میدهند.
کارشنا سان بر ا ين باور ند که دخ تران به ا ين ع لت از اي جاد تغي يرات اسا سی
درزمي نه ر شد احسا سی و عاطفی خود ناتوان می شوند که سايرين راه را برای
آن ها ه موار میکن ند .ا ين در حالی ا ست که ب خش اع ظم آن چه در مورد دخترب چهها
خوب تل قی می شود ،برای پ سربچهها نامطلوب و غيرپ سنديده پندا شته می شود.
کمرو يی ،ترس ،احت ياط بيشازا ندازه ،ساکت و خوشرف تار بودن ،و ات كا به

دي گران در دخ تران خصو صياتی طبي عی ت صور می شوند ،درحالی که پ سرها به شدت از
ا ين ويژگی ها برحذر داشته مي شوند .پسرها به تدريج به سمت رفتاری مستقل سوق
داده می شوند وبرای آن پاداش نيز دريافت میکنند .در نتيجه يک پسربچه تمايل
پيدا می کند که درهنگام استرس و فشار ،رفتارهايی خشونتآميز مانند کتک زدن
و د عوا از خود بروز د هد و بها صطالح مرد با شد .بهنظر میر سد ا ين ف شار
درنها يت سودمند ا ست .تجر به رو بهرو شدن پ سرها با م حدوديتها و مخال فت
بزرگ ساالن ،به آن ها کمک میکند تا در مسير درست قدم بگذارند و ايدههای خود
را پيدا و آنگونه که میخواهند زندگی کنند .اين فرايند تغيير به سوی استقالل
در پ سرها ،از دو سالگی آ غاز می شود .در طول سه سال آ تی ،به تدريج ن ياز به
موافقت بيرونی را در خود از بين میبرند و به گسترش احساس قدرتمندی در خود
میپرداز ند .ا ما و ضعيت دختر ها کامالا مت فاوت ا ست؛ ز يرا رف تار آن ها از آ غاز
برای بزرگ ساالن خوشايند است .آن ها معموالا با هم دعوا نمیکنند و نيازی نيست
که برای ر شد به م بارزه بپرداز ند .آن ها از ن ظر لف ظی و ادرا کی متبحر ند ،و
بهراحتی نياز های بزرگ ساالن را حدس میزن ند .بزرگ ساالن ن يز به سهم خود
رفتار های سازگارانه دخ تران ،کنش پذيری و انف عال وات کا را در آن ها تقو يت
میكنند .درحولوحوش اين «هسته اتکا و وابستگی» ويژگی های شخصيتی زيردر زنان
ر شد میيا بد .ويژگی هايی که در ارت باط با يکديگر ند و ه مديگر را تقو يت
میکنند:

يک زن برای اين که دوستدا شتنی با شد با يد غال با انگيزه های خ صمانه يا
بیميلی های خود را سرکوب ک ند .او ح تی ن ظرات در ست خود را ن يز اغ لب ز ير پا
می گذارد؛ چرا که مم کن ا ست با خ صومت ا شتباه شود .ز نان برای ب يان صريح و
م ستقيم حرف دل خود ،بهخ صوص وق تی در رد عقا يد دي گران با شد ،را حت ني ستند.
ب نابراين ،در بي شتر موارد مانع از بروز ابت کار ع مل خود می شوند و آرزو های
خويش را ناديده میگيرند.
بيشتر زنان حتی برای احراز هويت خود نيز ديگران متکی هستند .آن ها خود را
در چ شمان دي گری میبين ند .زي بايی و دوستدا شتنی بودن شان م نوط به ا عالم فردی
ديگر است ،بهطوری که اگر اتفاقی برای همراهشان بيفتد يا او را ترک کند يا
ن ظرش تغي ير ک ند ،دي گر نمیتوان ند ارزش های خود را ببين ند و در شديدترين
حالت احساس میکنند ديگر وجود ندارند.
ز نان مدام در ترس و ا ضطراب به سر میبر ند .ترس از اين که در آن چه ان جام
میده ند ،ذی صالح و خوب نبا شند .و در درون خود ن يز در باره توانايی ها و
ارزش های خود همواره احساس ترس و عدم اطمينان دارند .شايد تلخ ترين نوع ترس
را در زنانی ببينيم که همه پلههای نردبان حرفهای را پيموده و مشکالت را حل
کردهاند ،اما در آخرين پلهها دچار ترس و شک شده و ديگر نتوانستهاند باالتر
بروند.
دخ تران طوری بارمیآي ند که واب ستگی خود را طبي عی بدان ند .آن ها میخواه ند
متکی به قدرت بيشتر مردان باشند .مردان ايده آل در ذهن آنان افرادی هستند
قدرتم ند و بااراده ،و قادر به حما يت از آن ها و در حالی ازدواج میکن ند که
کامالا مطمئناند اين انتظارات و آرزوها برآورده خواهد شد .اما زنان بعد از
ازدواج درمیيابند که شوهرانشان آن مردان فوقالعادهای که تصور کرده بودند،

ني ستند و ازدواج براي شان امن يت واق عی به ه مراه ن میآورد و در ا ين حا لت
خشمگين و نااميد میشوند.
جامعهشنا سان دريافتها ند که ز نان درمقاي سه با مردان ،در تالش برای ح فظ
ازدواج خود ،سازگاری شخ صی بي شتری ان جام میده ند .بي شتر مردان وق تی ازدواج
میکنند ،قصد تغيير روال عادی زندگی خود را ندارند .آن ها اساسا چنين حساب
میکن ند که ه مان کار های سابق را ان جام خواه ند داد و به ه مان چيز های سابق
ف کر خواه ند کرد .درحالی که ز نان به ا ين طر يق به م سائل نمینگر ند .آن ها
میخواه ند راب طهای صميمانه با همسران شان دا شته با شند .آن ها انت ظار دار ند
هر نوع فا صلهای را که م يان « من و او» و جود دارد ،کم و م حو کن ند و زمانی که
چ نين نمی شود و طرف مقابل شان با آن ها ي کی نمی شود ،خود را م حو میکن ند تا
خوا سته ذه نی شان مح قق شود .جِ سی بر نارد ،جامعه شناس دان شگاه پن سيلوانيا،
میگويد :زنانی كه قبل از ازدواج كامالا میتوانستند از خود مراقبت كنند ،بعد
از پانزده الی بيست سال زندگی مشترك درمانده میشوند.
ز نانی که در م يان ارزش های نو و كه نه ز ندگی میكن ند ،از چ ند طرف ت حت ف شار
قرار می گيرند .زنان معموالا بين آنچه بايد باشند و آنچه هستند به بندبازی
میپردازند .آن ها نه از نظر عاطفی و احساسی با اين ارزش ها کنار آمدهاند و
ان فلمي نگ
نه را هی برای ان سجام و ي کی کردن آن ها پ يدا کردها ند .به نو شته ا
ِي لور ت مام در ها باز ا ست ،ا ما م سئله ا ين ا ست كه از كدام در وارد شويم.
ت
ا گر مادر ه ستيم ،آ يا می توانيم كار هم بك نيم؟ ا گر کار بک نيم ،می توانيم
مح بت دا شته با شيم؟ آ يا رقا بت خواهيم کرد يا نه؟ آ يا می توانيم در خا نه
ب مانيم و اح ساس نک نيم مق صر ،بیم صرف و صدمهديده ه ستيم؟ ز نان با يد در تالش
برای فرونشاندن يا انکار طرفين اين تضاد ،انرژی زيادی صرف کنند .كشش باقی
ما ندن و سکون در يک نق طه ازيک سو و ک شش قدرتم ند بر تری يافتن و ر شد و
پي شرفت از سویديگر ،مو جب ن شت ا نرژی در آن ها می شود .آن ها دائ ما خ سته و
ناراضیاند .فقدان انرژی نشانه تضاد درونی است .برای زنی که مدام در تضاد
و جدال ا ست و در ترد يد و دود لی به سر می برد ،ح تی ان جام دادن سادهترين
کارها هم مستلزم تالش بسيار است.

تالش برای تغییر
زنانی که میخواهند احساس بهتری درباره خود پيدا کنند ،بايد ابتدا دريابند
که در درون شان چه می گذرد و او لين چ يزی که با يد بشنا سند ،م يزان تر سی ا ست
که بر ز ندگی آن ها حاکم ا ست .وق تی ز نان ببين ند که چگو نه در ضعف و
آسيبپذيری خود سهيماند و چگونه وابستگی درونی خويش را تقويت میکنند ،زمان
آن فرا می ر سد كه به تغي ير بيندي شند و م سئوليت م شكالت خود را بهع هده
بگيرند و مركز جاذبه را از ديگری به خود تغيير دهند .در اينجاست كه اتفاق
قا بل توجهی روی مید هد؛ يع نی ا نرژیای که صرف ت ضاد درو نی می شد ،در اخت يار
آ نان قرار میگ يرد و میتوان ند آن را در تالش های مث بتتری بهکار بر ند و
به تدريج از ترس و ا ضطراب خود بكاه ند .وه مانطور كه هور نای میگو يد «:هر چه
بي شتر بر ت ضادهای خود غل به میکنيم و به دن بال راهحل های خود مان میرويم،
آزادی و قدرت درو نی بي شتری ک سب خواهيم کرد » .هدف ن هايی ا ين رو ند
خودانگيزی عاطفی ا ست؛ يع نی شادی و شعف درو نیای که خود را در هر کاری که
انجام میدهند و در هر رويارويی اجتماعی يا ارتباط عاطفی نشان میدهد .اين
احساس از اين اطمينان و باور سرچشمه میگيرد که « من اولين قدرت در زندگیام

هستم » .اين آگاهی به همان چيزی منجر می شود که کارن هورنای آن را يکدلی و
صميمت مینامد که عبارت است از :توانايی تظاهر نکردن و از نظر عاطفی بیريا
وصميمی بودن و قرار دادن همه وجود در کارها ،باورها ،احساسات ،و اعتقادات
فردی خويش.
ا ين تجر به در يك «لح ظه» ات فاق میاف تد .لح ظهای روان شناختی كه مم كن ا ست
هفتهها يا حتی ماه ها طول بكشد ،اما غالبا بهعنوان لحظهای خاص تجربه می شود
كه در آن شخ صيتی كه غرق در ت ضاد ا ست ،گره ها را باز میك ند و خود را از
دا می كه او را بیحر كت ن گه دا شته بود ،ر ها میك ند .ز نانی كه آزاد می شوند،
ناگ هان در خود توان و ن يروی مداخ له كردن را میياب ند .دراين جا ،زن به
تجر به تازه سرزندگی ،شادی ،و اح ساس ز نده بودن د ست میيا بد .و ز ندگی او
ازنظر کيفی کامالا متفاوت با قبل است :تجربهای غنیتر و غيرقابل پيشبينیتر.
ز نی که از درون آزاد شده ا ست ،دارای ت حرک و پو يايی عاطفی ا ست و میتوا ند
به طرف چيزهايی برود که او را راضی میکنند و از آنچه نمیخواهد ،دوری کند.
همچنين او آزاد است تا اهداف خود را تعيين کند و بدون ترس از شکست ،برای
ر سيدن به آن ها گام بردارد .او میآ موزد که آزادی و ا ستقالل را نمی توان از
دي گران  -جام عه يا مردان -بهزور گر فت ،بل که با يد آن را با ر نج و زح مت و
از درون تو سعه داد و برای ن يل به ا ين هدف او با يد از ب سياری از عادت ها و
واب ستگیهای خود د ست بردارد .و در نها يت او آزاد ا ست که دي گران را دو ست
دا شته با شد؛ چرا که او خود را دو ست دارد .او دي گر ز نی آزاد و ر ها از تنش
و اضطراب است.

