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مقدمه و طرح مسأله

و دسترسي به منابع هويتبخش و معنابخش بيشتر به سمت و

هر چند دادهها و شواهد تجربي كه نشان دهد در گذشهته چهه

سوي سرنوشتگرايي و افکار قضا و قدري كشانده ميشدند»

ميزان مردم به فالگيري اقبال نشهان دادهانهد و ههماكنهون چهه

(خواجهزاده)44: 4958 ،؛ امروزه با ارتقاي سطح سواد زنان و قرار

تعداد مردم فال ميگيرند يا چه ميزان بر فعاليتهاي فهالگيري

گرفتن آنان در فضاهاي نسهبتاً متفهاوت ،گهرايش و رغبهت بهه

افزوده شده است ،وجود ندارد؛ اما مهيتهوان ايهن واقعيهت را

فالگيري نا موجّه به نظر مهيآيهد .بها ايهن وصهم ،مشهاهدات

پذيرفت كه فالگيري هميشه در زندگي بشر وجود داشته است.

ميداني گوياي اين است كه رغبت و تمايل به فهالگيري حتهي

گاهي به لنوان يک دانش رازآلود و مبهم و بعضي مواقع هم به

در زنان تحصيلكرده نيز ديده ميشود و مراجعه به فهالگير بهه

لنوان معرفتي حاشيهاي در گوشه و كنار جامعه به زندگي خود

بخشي از زندگي روزمر زنان متأهل و دختران جهوان تبهديل

ادامه داده است؛ اما شواهد زيادي وجود دارد كه نشان ميدههد

شده اسهت .همهين مسهأله ،گويهاي ماهيهت پي يهده و سهيّال

اخيراً اين پديده ،نقش ويژهاي در زنهدگي روزمهره مهردم پيهدا

فالگيري به مثابه يک واقعيت فرهنگي  -اجتمالي است.

كرده است .در سالهاي اخير ،چاپ و ترجمه كتابهاي متنوع

نگاهي اجمالي بهه صهفحات حهوادو روزنامهههها نشهان

درباره فالگيري ،گسترش و تنوع روشهاي فهالگيري ،پهذيرش

ميدهد ،فالگيري از زمر لواماي است كه خانوادههاي زيهادي

اجتمالي اين پديده ،رجوع دارنهدگان مهدارک دانشهگاهي بهه

قربههاني پيامههدهاي اقتصههادي و اجتمههالي آن مههيشههوند.

فالگيري ،و طرد مداوم آن توسط گفتمان رسمي ،سبب اهميت

كالهبرداري رماالن و فالگيران ،نه تنها هزينهههاي هنگفتهي را

روزافزون اين موضوع شده است

(نوذري و ديگران.)464: 4953 ،

با شيوههايي نظير :فالگيري ،دلانويسي ،جادوگري و كم بيني

«فالگيري ،يک سازه يا نولي توليد اجتمهالي و فرهنگهي

بههر افههراد تحميههل مههيكنههد ،باکههه در مههواردي بسههيار كههانون

است كه همواره در گذشهته بهوده؛ امها در ههر دوره تهاريخي

خانوادهها را متالشي نموده است .بر مبناي برخي گهزارشهها

متناسب با شرايط خاص آن دوره ،بهراي ايهن پديهده «معنهاي

حدود  8درصد از طالقها با موضهوع فهالگيري و جهادوگري

فرهنگههي» و «كاركرداجتمههالي» خهاص وجههود داشههته اسههت.

4

ارتبا دارد .

فالگيري يک كنش است كهه معنهاي آن در بسهتر اجتمهالي و

لالوه بر اين ،جرايم متعدد ديگري ،ماننهد :سهو اسهتفاده

زمينه فرهنگي شکل ميگيهرد .ايهن پديهده بها كايهت زنهدگي

جنسي ،كالهبرداري و سرقت نيز توسط رماالن رخ داده است.

نمهيتهوان آن را چيهزي

با توجه به اهميت و كاركردهاي آشهکار و پنههان ايهن قِسهم از

خارقالعاده تصور كرد .فالگيري ،پديدهاي محاي و مختص بهه

جهتگيريهاي شناختي و كنشي در زنهدگي زنهان ،ضهرورت

ايران نيست ،باکه ماهيتي جهاني -محاي به خود گرفته اسهت.

دارد بسهترها ،كاركردهها و داللهتههاي معنهايي فهالگيري و

از اينرو ،براي رسيدن به شناخت جهاني -محاي بايهد پديهد

پيامدهاي آن در زندگي اجتمالي و خهانوادگي زنهان واكهاوي

فالگيري را در بستر تحوّالت مدرنيته و فراينهدهاي فرهنگهي-

شود؛ بهويژه اينکه امروزه فهالگيري و طهالعبينهي نهه تنهها بهه

جهاني ،ماننهد :جههاني شهدن ،رسهانهاي شهدن ،زنانهه شهدن،

حوزههاي سنتي زندگي افراد ،باکه به حوزههاي نوين زنهدگي

مصرفي شدن ،فراغتي شدن ،لامهپسند شدن يا تودهاي شدن و

هم رسوخ كرده و در زير نقاب به ظاهر فردگراي جامعۀ نهوين

(فاضاي. )44:4956 ،

اشتياق گسترده نسبت به پديهدهههاي اسهرارآميز فزونهي يافتهه

اجتمالي مها در ارتبها اسهت؛ په

تجاري شدن مورد توجه و بررسي قرار داد»

«شههواهد ميههداني گويههاي آن اسههت كههه فههالگيري جنب هۀ

است»

(فاضاي.)464:4951 ،

جنسيتي بهخود گرفته است و در ميان زنان ،رغبت بيشتري بهه
آن ديده ميشود .اگر «در گذشته زنان بهدليل لدم برخورداري
www.dadavar.com
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اين پژوهش ،از ميان انواع فال ،بهه بررسهي فهالقههوه 4و

 ،)4955سطح پايين تحصيالت ،درگيري كمتر با شرايط جامعهه

كمبيني 4ميپردازد كه امروزه رواج بيشهتري در ميهدان مهورد

مدرن (افشاني4958 ،؛ سميعي4954 ،؛ فروغي و مقدّم ،)4955 ،شهرايط

مطالعه دارد .ايهن مسهأله در شههر سهنندج بها وجهود ارتقهاي

اقتصادي و تغييرات ارزشي در باورها

سرمايههاي اقتصادي ،اجتمالي و فرهنگهي زنهان نمهود قابهل

 )4049و تجرد (سميعي )4954 ،اشاره شده است .در پژوهشهاي

توجهي بهخود گرفته است؛ بهويهژه اينکهه در بهين بخشهي از

خارجي ،تحقيق پيرامهون موضهوع خرافهه و خرافههگرايهي از

(ربيعهي ،قاسهمي و ارزانهي،

9

زنان سنندجي به يک كنش روزمره تبديل شهده اسهت ،تعهدد

قهدمت بيشهتري برخهوردار اسهت .بهر مبنهاي مطالعهات اِمهه

مراكز فالگيري در سطح شهر به نولي مؤيد تقاضاي اجتمهالي

( ،)4310گرايش به باورههاي خرافهي در بهين زنهان بيشهتر از

به اين قسم كنش اجتمالي و فرهنگي است .با توجه به مهوارد

مردان مشاهده شده است .اين مسأله در مطالعات تجربهي زب

فوق ،مسألۀ اصاي اين پهژوهش ،مطالعهۀ كيفهي داللهتههاي

و باربههارا )4004( 1و پاتههزر ،)4004(8گههرفت

6

فالگيري ،بسترها و پيامدهاي هاي فهالگيري در نهزد مشهتريان

( )4008نيز تأييد شده است .از ديگر متغيرهاي مورد توجه در

فال در شهر سنندج است.

اين دسته از مطالعات رابطه سن وسطح تحصيالت و گهرايش

و بينگهههام

به باورهاي خرافي است .بر مبناي پژوهش اِمه ( ،)4310پاتهزر
( ،)4004بهها افههزايش سههن و سههطح تحصههيالت ،گههرايش بههه

ادبيات پژوهشی
مروري هر چند گذرا بر ادبيات تجربي فهالگيري نشهاندهنهده

باورهاي خرافي كاهش پيدا ميكند .نتايج مطالعات گهرفت

كثرت پژوهشهاي به انجام رسيده در اين حوزه؛ بهه ويهژه در

بينگهام ( )4008گوياي آن است كه با افزايش سن ،گرايش بهه

چارچوب روششناسهي كمّهي دارد .ايهن دسهته از مطالعهات،

باورهاي خرافي افزايش مييابد.
1

و

5

طالعبيني و دلانويسي را در ذيل رفتارهاي خرافي دسهتهبنهدي

مطالعات هامرمان ( )4040و مک گريگهور و همکهاران

نمودهاند .بر مبناي مطالعات تجربي موجود ،فهالگيري ماهيهت

( )4005گوياي آن است كه هرچه رويدادها و محيط پيرامهون

جنسيتي به خود گرفته است و زنان مهمترين مشتريان فال بهه

شفافتر ،قابل پيشبينيتر باشد ،به همان اندازه گهرايش افهراد

شمار مي آينهد

(جهانعايزاده چهوب بسهتي و همکهاران4955 ،؛ افشهاني،

3

به باورهاي خرافي كاهش مييابد .بورمان و زاوگ ( )4354و
40

4958؛ خواجهههزاده4958 ،؛ رهنمههافرد4959 ،؛ سههميعي .)4954،در ايههن

گالوپ و نيوپورت  )4330،در مطالعات خهود نشهان دادهانهد

دسته از مطالعات در تبيين فهالگيري و گهرايش بهه رفتارههاي

كه تمايل به باورههاي خرافهي بها مهذهبي بهودن افهراد رابطهه

خرافي ،با اتخاذ نگاه بيروني به لهواماي چهون بخهتگشهايي،

معنههادار مسههتقيمي دارد .بهها ايههن وصههم ،مطالعههات بايههک و

حل اختالفات زناشهويي ،شهفا ،يهافتن اشهياي گمشهده ،رفهع

فردريک ( )4335نشان داد كه رابطه معناداري بهين تمايهل بهه

نازايي ،پسرزايي ،استخاره ،تعبير خواب و كنجکاوي نسبت به

باورهاي خرافي و مذهبي بهودن افهراد وجهود نهدارد

آينده (خواجهزاده ،)4958 ،كمبود مراكز مشاوره و حقوقي و لدم

همکاران.)16-18 : 4049 ،

(ربيعهي و

حمايت لاطفي و قانوني از زنان (رهنمافرد ،)4959 ،پايگاه نهازل
اقتصادي هه اجتمهالي ،ميهزان تقهديرگرايي

(خواجههزاده4958 ،؛

سميعي ،)4954 ،بهرهمندي نازل از وسايل ارتبا جمعهي ،سهطح
نازل نهوگرايي

(افشهاني4958 ،؛ جهانعايزاده چهوب بسهتي و همکهاران،
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مطالعات پيمايشي مورد اشاره با اتّخاذ موضهع بيرونهي از

فالگيري رويکرد نوسازي است .يکهي از جهامعتهرين تعريهم

فرايندهاي معنايابي ،تکوين و تغيير بسترها ،داللتهاي معنايي

اثبات گرايانه از نوسازي ،تعريم كالسيک ويابرت مور اسهت.

و پيامدهاي فالگيري در زندگي فردي و جمعي مشهتريان فهال

از نگههاه ايههن رويکههرد ،فراينههد نوسههازي لبههارت اسههت از:

غفات نمودهانهد .فاضهاي ( )4951در مقالهۀ «فهال ،فرهنهو و

«دگرگوني كامل يک جامعه سنتي يا ماقبل مدرن به جامعههاي

فراغت» ،ضمن مرور و نقد تبيينهاي موجود فالگيري ،بر ايهن

مدرن ،تکنولوژيک و داراي سهازمان اجتمهالي مهرتبط كهه از

باور است كه بايد به فالگيري بهه مثابهه امهري فرهنگهي نگهاه

لقالنيههت ،ثبههات سياسههي و رفههاه اقتصههادي برخههوردار اسههت

شود ،اين پديده در بسهتر تحهوالت جامعهۀ امهروزي بررسهي

(محمدپور و رضايي.)6:4951 ،

شود .جواهري ( )4954در مطالعۀ كيفهي دلانويسهي بها تاقهي

در اين رويکرد ،فالگيري ،طالعبينهي ،افسهونگري ،و ...در

دلانويسي به مثابه يکي از اشکال دين لاميانهه كهه از فرهنهو

ذيل رفتارهاي خرافي طبقهبندي ميشهود و بها الصهاق لنهوان

لاميانه نشأت ميگيرد ،بر اين باور است كه در ايران با وجهود

غيرمنطقي و غيرلقالني ،بهلنوان شيوهههاي ابتهر دسهتيابي بهه

پيشرفت روزافزون پزشکي لامي ،شيوهههاي سهنتي شهفايابي

معرفت از آنها ياد ميشود .از اينرو« ،چنين كنشهايي خهارج

هم نان از مطاوبيت برخوردار است .از ديدگاه جامعهشناسي،

از داير شناخت و دانش لامي در نظر گرفتهه مهيشهود و بهه

اين امر گوياي آن است كه حركت جوامهع در مسهير تجهدد و

سطح فهم لامه تقايل داده ميشود»

(نيومن.)66: 4331 ،

نوگرايي الزاماً با حذف شهيوهههاي سهنتي انجهام امهور همهراه

بسياري از جامعهشناسان كالسيک در ذيل اين رويکهرد و

نيست؛ باکه اين شيوههاي سنتي ،بهخاطر كاركردهايي كه ايفها

با اتّخاذ نگاه خطي و تکاماي در بيان سنخشناسهي جوامهع ،بهه

ميكننهد ،هم نهان بهاقي خواهنهد مانهد .نهوذري و همکهاران

توصههيم و تبيههين ماهيههت و فراينههدهاي حههاكم بههر گههذار از

( )4953در پژوهشي با لنوان «تحايل گفتمانهاي فالگيري در

كنشهاي غيرلقالني به كنشهاي لقالني پرداختهانهد .از نظهر

ايران» با استفاده از نظريه نظم گفتار فوكو و تحايل گفتمهان ،بهه

آگوست كنت ،خرافهه يکهي از مراحهل رشهد ذهنهي اسهت و

بررسي گفتار كنشگران فالگيري و مقايسه آن با گفتمان لامهي

جوامعي كه در اين مرحاه از تفکر واقع شدهاند ،از نظر سهطح

فال ميپردازد .بر مبناي يافتههاي پژوهشي كنارگذاري و تفسير

باوغ ،پايينتر از جوامع لقالني هستند .به بياني ديگر ،جوامهع

سازوكار اصاي گفتمان لامي -رسمي در مواجهه با فال است.

رشد يافته و بالغ ،لقالني لمل مهيكننهد و رفتارههاي خرافهي

برحسب اين دو سازوكار ،فال ،غيرحقيقي ،غيرواقعي و شيادي

مختص جوامع نابالغ و رشهد نيافتهه اسهت»

(افشهاني.)14:4958 ،

4

است و كنشگران آن سادهانديش و فاقد بينش لامهي پنداشهته

پارتو ( ،)4515نيز با تقسيم بندي رفتارهاي انساني به منطقي و

ميشوند؛ درحاليكه كنشگران گفتمهان غيررسهمي كهه اغاهب

غيرمنطقههي ،رفتارهههاي غيههرمنطقههي انسههان را توجيهههات و

تحصياکرده هستند ،به فايدهمندي فال در زندگي روزمره اشاره

استداللههاي نادرسهت مشهتقاتي مهيدانهد كهه توجيههكننهد

ميكنند.

رفتارهاي غاط آدمي هستند» (كوزر .)846:4913 ،بهه زلهم لهو ي
بههرول ،در جوامههع سههنتي ،ج هوّ فکههري ،لههاطفي ،شههالرانه و

ادبيات نظری

اساطيري است و زبان ،فرهنو قومي و مذهب ،همه دست بهه

در مطالعۀ فالگيري ميتهوان بهه دو رويکهرد اصهاي تبيينهي و

دست ميدهند تا ذهن در حال رشد فرد را چنان شهکل دهنهد

تفهمي اشاره نمود .در چارچوب رويکهرد تبيينهي ،محقهق بهه

كه پذيراي تداوم چيزي باشد كه آن را به طور كاهي خرافهات

دنبال بررسي و شناسايي لاهل رفتهار در يهک مسهير لاهت و

مينامند؛ زيرا خود و جهان خارج هرگز بهه صهورت كامهل از

معاولي خطي است .يکي از قهديمتهرين رويکردهها در تبيهين
Pareto

1
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هم تفکيک نميشوند ،در نتيجه ،مفاهيم رمزي – جهادويي در

معناهايي را فهميد كهه آن كهنش را مهيسهازد .فهالگيري يهک

سراسر زندگي شخص بر تفکر او فرمان ميدهد؛ اما در جوامع

«سازه» يا نولي «توليد اجتمالي» اسهت .ايهن پديهده همهواره

لامي كه بر خردگرايي تکيه دارد ،انديشه اوليه كنار گذاشته و

وجود داشته است؛ اما در هر دوره از تاريخ ،متناسب با شرايط

نفي ميشود و به جدا شدن از محيط و تشکيل يک جهانبينهي

خاص آن دوره ،براي اين پديده «معناي فرهنگهي» و «كهاركرد

كمک ميكند

اجتمههالي» خههاص وجههود داشههته اسههت؛ بههراي مثههال ،در

(ازكيا.)444 :4911 ،

بر خالف رويکردهاي كمّي كه از مشتريان فال صرفنظر

گذشتههاي دور كه انسان با «منطق اسهطورهاي» مهيانديشهيد،

كرده و بر نرخ و آمارهاي رسمي تأكيد مهيكنهد ،در رويکهرد

باورهايي از نوع فالگيري ،با نظام و منطق اسطورهاي توجيهه و

تفسيري ،تالش ميشود تا با تمركز بر معنهايي كهه فهال بهراي

تفسير ميشدند .در برخي جوامع ،فالگيري با دين نيهز مهرتبط

افههراد دارد و توصههيم و كنههدوكاو در تجربههه دورنههي ،فههرد و

بوده است .در بسياري از اقوام افريقهايي ،نمونههههايي وجهود

وضعيت اجتمالي او مدّنظر قهرار گيهرد و از منهابعي اسهتفاده

دارد كه فالگيري با آيهينههاي دينهي آنهها درآميختهه اسهت و

شود كه محقق را هرچه بيشتر به دنياي درونهي مشهتريان فهال

توجيه و معناي ديني دارد .به هرحال ،فالگيري كنشي است كه

نزديک نمايد .در چارچوب رويکرد تفسيري ،فالگيري به مثابه

معناي آن در بستر و زمينۀ فرهنگياش شکل ميگيرد .در لين

امر فرهنگي و در چارچوب فهم و باور لامه تاقي ميشود .بر

حال ،پديد فالگيري با كايت زندگي اجتمهالي مها در ارتبها

اين اساس ،فهم لامه هدايتگر افراد لادي در زنهدگي روزمهره

است؛ از اينرو ،نميتوان آن را مجزا از زندگي يا خارقالعهاده

است و از آن براي تبيين و سهازماندهي رويهدادها در زنهدگي

تصور كرد» (فاضاي4951 ،؛.)454انسانشناساني چون مالينوفسکي

روزمره بهره گرفته ميشود .فهم لامه حاوي معانياي است كه

و ريموند فرت كوشيدهاند تها جهادو را در زمينهه روزآنههاش

افراد در تعامالت اجتمالي روزمره آن را بهكار ميگيرند .فههم

مطر كنند و اهميت و نقش جادو را در سازماندهي و تنظهيم

لامه يک منبع شناختي اساسي براي افراد اسهت .فههم لامهه و

فعاليتهاي سازنده نشان دهند .فرت چنين استدالل ميكند كه

معناي واقعيت از جهتگيهري لمهلگرايانهه و مجمولههاي از

جادو هالۀ تقدسي را بر لمايات فني ميافکند و چنان التباري

(نيومن.)14-10: 4331 ،4

براي اين لمايات فراهم ميآورد كه بالث ميشود افراد آنها را

لنوان رويکرد تفسيري در برگيرند شهماري از نظريهات

بسيار جدي بگيرند .جهادو مکهان كهار و مراحهل گونهاگون را

جامعه شناختي ،نظيهر :پديدارشناسهي ،روش شناسهي مردمهي،

مشههخص مههيسههازد و بههه همههين دليههل وسههياۀ مفيههد و

تأويلگرايي ،كنش متقابل نمادين و سازهگرايهي اسهت كهه بهر

سازماندهندهاي است .جهادو بهه انسهان التمهاد مهيبخشهد و

سهطو خرههرد زنهدگي اجتمههالي تأكيههد دارنهد و پديههدههههاي

اضطرابش را تخفيم ميدههد و در صهورت شکسهت ،تبيهين

اجتمالي در سطو مياني و كالن را در چارچوب نظام معنايي

جانشين را فراهم ميسازد

مفروضات در باب جهان نشأت ميگيرد

و تعامالت اجتمالي مفهوم سازي مينمايند.

(همياتون.)11:4911 ،

با توجه به ماهيت پي يده ،سيال و زمينهمحهور فهالگيري،

در چارچوب رويکرد تفسيري ،فال ،براي مراجعهكنندگان

در پژوهش حاضر براي ارتقاي حساسهيت نظهري از رويکهرد

به فالگير و فالگيرنهدگان ،در بردارنهد يهک معنهاي اجتمهالي

برساختي تفسيري براي رجوع به ميدان فهالگيري بههره گرفتهه

است .معناي خاص اين كنش به نظام معاني فرهنگهي وابسهته

ميشود .دراين رويکرد ،تمهايز بهين لمهل و كهردار خرافهي و

است كه كنشگران اجتمهالي در آن سههيم هسهتند؛ از ايهنرو،

غيرخرافي بر مبنهاي خهرد لامهه مشهخص مهيشهود .در ايهن

براي فهم يک كنش اجتمالي خهاص (ماننهد فهالگيري) ،بايهد

رويکرد ،بهجاي شناخت و تصديق حقيقت پديدهها ،بههدنبهال

Neuman

1
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بررسي است .در رويکرد برساختي تفسيري ،فالگيري به مثابهه

شد .آمار دقيقي از تعداد مراكز فهالگيري در شههر سهنندج در

امر فرهنگي و اقتضايي تاقي ميشود و نولي تمهيد ذهنهي در

دست نيست .هم نين با توجه بهه اينکهه محهدوديت قهانوني

مواجهه بها مخهاطرات پهيشرو و شهرايط ناپايهدار ،متزلهزل و

براي فعاليت مراكز فهالگيري وجهود دارد؛ امها برخهي از ايهن

تهديدآميز است .ايهن نهوع تمهيهد ذهنهي از گنجينهه معرفتهي

مراكز به صورت پنهاني فعاليت ميكنند .محقق در طهي انجهام

باورهاي لامه تغذيه ميكند .به ميانجي مناسک و فعاليتههاي

تحقيق به  44مركز فالگيري در سطح شههر مراجعهه كهرد و از

جادويي و رمزآلود ،افراد درگير در چنين فعاليتههايي تصهور

نزديک فرايند گردآوري دادهها را انجام داد .در اين پژوهش از

ميكنند كه كنترلشان بر منابع مخاطره آميز محيطي ،افزايش و

نمونهگيري گاوله برفي براي دستيابي به افراد مورد مصهاحبه و

فشارها و اضطراب محيطي در آنهها تنهزل و كهاهش مهييابهد

از نمونهگيري نظري براي تشخيص تعداد افراد ،تعيهين محهل

(كينان54: 4331 ،؛ به نقل از رباني و ديگران.)18: 40049 ،

دادههاي مورد نياز و يافتن مسير پژوهش استفاده شهده اسهت.

روش پژوهش

گردآوري دادهها ،از راه مصاحبه لميق بوده است.

انتخاب روش« :بهه دليهل تناسهب روششناسهي كيفهي بهراي

مشاركتكننهدگان در پهژوهش زنهان  44تها  95سهالهاي

كشم پي يدگيها و زواياي پنهان يهک پديهده ،بهراي تفسهير

بودند كه در شهر سنندج به يکهي از مراكهز فهالگيري مراجعهه

تجربۀ زيستۀ متفاوت و جهان لينهي و ذهنهي زنهان در كهنش

نمودهاند .بر اين اساس ،كايديترين افهراد مشهاهده و مطالعهه

فالگيري از روششناسي كيفي بهره گرفتهه مهيشهود .يکهي از

شدهاند تا اشباع نظري 4فرارسد و همين اشباع نظهري مرحاهۀ

رايجترين رويکردهاي روش كيفي ،نظريۀ مبنايي است كه يک

پاياني نمونهگيري بوده است .تعهداد نمونهه در ايهن پهژوهش،

ساساه رويههاي سيستماتيک را به كار مهيگيهرد تها نظريههاي

بسته به حدّ كفايت رسيدن براي نتيجهگيري نظهري اسهت كهه

(اسهتراس و كهوربين،

اين مهم در فرايند تحقيق حاصل ميشود .در اين مصاحبه ،بها

« .)49: 4958نظريهههۀ مبنهههايي يکهههي از روشههههاي مسهههتقل

هدف گردآوري اطاللات الزم از مطاعان ،به انجام مصاحبههاي

پژوهشهاي كيفي است كه نظام كارآمهد و روشهمندي بهراي

مختافي با مشتريان فال (مراجعه كنندگان به مراكهز فهالگيري)

گردآوري ،سازماندهي و تحايل دادهها فراهم ميكند .در ايهن

در شههر سهنندج پرداختهه شهد .په

از انجهام  48مصهاحبه

روش در طي فرايندي رفت و برگشتي به تدريج از دل كهدها،

نيمهساختيافته ،اشباع نظهري حاصهل شهد و بهراي اطمينهان

مفاهيم ،از دل مفاهيم ،مقولهها و از دل مقولهها نظريهه بيهرون

بيشتر مصاحبهها تا  90نفر ادامه يافت.

مبتني بر استقرا دربار پديده ايجهاد نمايهد»

ميآيد»

(فاضاي.)4934:68 ،

راهبرد تحايهل دادههها :در نظريهۀ مبنهايي از سهه مرحاهه

ميدان پژوهش :ميدان مطالعهه بها توجهه بهه تعهدد مراكهز

كردبندي براي تحايل دادههها اسهتفاده مهيشهود كهه بهه ترتيهب

فالگيري شهر سنندج است .اين موضوع با توجه بهه گسهترش

لبارتند از :كدگهذاري بهاز ،كدگهذاري محهوري و كدگهذاري

مظاهر نهوگرايي؛ از جماهه تعهدد مراكهز دانشهگاهي ،افهزايش

گزينشي .در اين مراحل كه به صورت پيوسته دنبال مهيشهود،

دسترسي زنان به مراكهز لامهي و بهه تبهع آن ،افهزايش سهطح

مصاحبههاي انجام شده بهه صهورت خهط بهه خهط تحايهل و

تحص هيالت زنههان ،دسترسههي بههه مجههاري نههوين ارتبههاطي و

كدگذاري شهده اسهت .در ابتهدا و در مرحاهه كدگهذاري بهاز

اطاللاتي ،گسهترش ميهدان تعهامالتي زنهان در شههر سهنندج

مفاهيم پديدار شدند .در ادامه و در مرحاه كدگذاري محوري،

اهميت دوچندان يافته است .دسترسي محقق به ايهن مراكهز از

هر تعداد از كدهايي كه به لحها مفههوم و خصهايص مهرتبط

طريق پرسوجو از افراد مختام و بحث و گفتگو بها دوسهتان

بودند ،گردآوري و به محوريت يک مقوله سازماندهي شهدند.

در مورد فالگيري ،در مهمانيها و جمهعههاي دوسهتانه انجهام
Theoretical Saturation
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از فرايند مصاحبهها به كدها و زير مقولههها

تنظيم شدهاند و تالش شده است تا به سؤالهاي تحقيق پاسخ

در كدگذاري باز ،در اين مرحاه به دستهبندي و مهرتبطكهردن

داده شود .در اين بخش شرايط ،بسترها ،تعامالت و پيامهدهاي

آنههها حههول يههک محههور موضههوعهههاي اصههاي پرداختههه شههد.

پديد فالگيري بر اساس نظريۀ مبنايي به تصوير كشهيده شهده

كدگههذاري گزينشههي نيههز بهها اسههتفاده از انتخههاب مفههاهيم و

است .شايان ذكر اسهت كهه در آوردن نقهلقهولهها از اسهامي

موضوعهايي كه در استخراج مضمون اصاي پژوهش مهؤثر بهه

مستعار استفاده شده است.يافتهههاي گهردآوري شهده در ايهن

نظر ميرسيدند ،دنبال شد .اين مرحاه با هدف يکپارچهسهازي

تحقيق بيانگر اين هستند كه لوامهل گونهاگوني در ظههور ايهن

و پااليش دادهها به منظور پديدآيي مقوله اصاي و نظريه انجام

پديده و تحقق آن به شکل كنوني نقش و دخالت داشتهاند .اين

ميشود .طبق مدل نظريهه مبنهايي ،دادهههايي كهه نشهآنهاي از

لوامل از مجموع مصاحبهها و ديگر يافتهها از قبيل مشهاهدات

حوادو ،وقايع و اتفاقات منجر به وقوع يا گسهترش فهالگيري

استخراج و در چند سطح (مفاهيم ،مقولهههاي لمهده و مقولهه

العمهلههاي

هسته) تاخيص و طبقهبندي شدهاند.در سطح مفاهيم ،حدود 81

نتيجه و حاصل كنش براي فرد به لنوان تهأثيرات و پيامهدهاي

مفهوم استخراج شده بود كه با توجه به اصل قرابت محتوايي و

داشت ،تحت شرايط مقدم قرار گرفهت و لکه
فالگيري مشخص شد

(استراس و كوربين.)411:4958 ،

معنايي در هفت مقوله كايتر و جهامعتهر طبقههبنهدي شهدند؛
بهگونهاي كه هر كدام بتوانند مفاهيم بها قرابهت بيشهتر را زيهر

يافتههای پژوهش

پوشش قرار دهند .دست آخر ،مقولههاي بهدسهت آمهده را در

زمينهها و بسترهای فالگيری

مقولهاي بسيار كايتر تاخيص نموديم .اين مفاهيم و مقولهههها

در اين بخش دادهها و يافتههاي گردآوري شده ،سهاماندهي و

در جدول ( )4تاخيص شدهاند.

جدول -1مفاهيم و مقوالت استخراج شده
مفاهيم ( )57
شکست لشقي ،مشکالت شخصي ،ناكامي ،مشکالت زندگي زناشويي ،شکسهت
لشقي ،طالق ،بي وفايي ،طالق ،بختگشايي ،مسا ل شغاي ،مشکالت خانوادگي
كنجکاوي نسبت بهه آينهده ،اميهدوار شهدن بهه زنهدگي ،آرامهش بخشهي ،لالقهه
شخصي ،رهايي از نااميدي ،ح ششم ،لذت طابي
فالگير به مثابه مشاور ،راستگويي ،هزينه پايين ،خوش اخالق بودن فالگير ،تعريم
مراجعان ،قدرت پيشگويي ،ترفندهاي روانشناسي ،خبره بودن فهالگير ،درسهت از
آب درآمدن حرف فالگير ،التماد به فالگير ،درد دل با فالگير ،التياد به فال ،گفتگو
با فالگير
احسا ساتي بودن زنان ،خرافاتي بهودن زنهان ،نداشهتن التمهاد بهه نفه  ،نداشهتن
آزادي ،فشارهاي لاطفي ،ناتواني در تعيين سرنوشت ،تقديرگرايي ،زنانه پنداشهتن
فالگيري
فقدان آگاهي جنسيتي ،يکنواختي زندگي ،زندگي تکراري،
بياطاللي از دستورهاي دين در باب فال ،شريک قا ل شدن براي خدا ،بيتفاوتي
نسبت به نگاه دين به فالگيري ،تفسير فهردي از ديهن ،مهذهبي نبهودن ،التقهاد بهه
قامرو غير تجربي ،دور شدن از خدا
ارتبا اجتمالي صوري ،رسمي شدن روابط ،بيلاطفه شدن ،بيپنهاهي ،احسهاس
تنهايي ،بيوفايي ،دغدغه پذيرش ،نياز بهگفتگو

مقوالت( )7

مقوالت ظهوريافته
(از  03مصاحبه)

فشار اجتمالي

49

آيندهنگري

44

مدرن شدن فالگيري

41

نوع مقوله
شرايط لاي
شرايط لاي
شههههههرايط
مداخاهگر

زمينه
كايشههاي جنسيتي

41

روزمرگي زنانه

49

شرايط لاي
زمينه

فردي شدن باورها

48

فقدان حمايت اجتمالي

44

شرايط لاي
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فقدان حمايت اجتماعی

خياي نااميد بودم .رفتم پيش فالگير كه اميدوارم كنه .شايد فالگيرهها

حمايههت اجتمههالي مفهههومي چنههد بعههدي اسههت و بههه ميههزان

واقعاً شخصيتشناس هم هستند ،مهيدونهن كهه درون انسهان چهي

برخورداري فرد از كمک ،محبّت ،همراهي ،مراقبت ،احتهرام و

ميگذره .من خياي حالم خراب بود ،دوستام بهم گفهتن بهرو پهيش

توجه افراد يا گروههاي ديگر نظير الضاي خانواده ،دوسهتان و
ديگران مهم داللت دارد .مصاحبههها و مشهاهدات پژوهشهگر
نشان ميدهد كه زنان بهلات دلمشغوليهاي مداوم نسبت بهه
فقدان حمايتهاي اجتمالي به فالگير پنهاه مهيجسهتهانهد ،در
اينباره"ش" 96ساله چنين ميگويد« :آخه كسي نيسهت كمکهم
كنه .خياي دوست دارم يکي واسطه باشه مشهکام حهل بشهه؛ ولهي
نيست .دوست دارم كارم از راه منطقي و مشورت حهل بشهه؛ ولهي
كسي نيست؛ تنها راهش همين فالگيره .جديداً هر مشکاي برام پيش

فالگير ،ببين اين پسري كه تو اينقد دوسش داري و نگرانشي ،اصهالً

به دردت ميخوره يا نه .ميخواستم ببينم پسر منو واقعاً ميخواد».
بدبيني و ترديد زنهان مهورد مصهاحبه نسهبت بهه محهيط
اجتمالي و هنجاري موجب شده است تا آنهها بهه پهيشبينهي
آينههده رغبههت پيههدا نماينههد".س" 43سههاله و متأهههل در ايههن
خصوص اظهار داشت« :براي اينکه بدونم آينهدهام چهي مهيشهه.
كنجکاوم نسبت به آيندهام .با شوهرم خياي اختالف دارم .به لنهوان

يه راه نجات ميام پهيش فهالگير بهراي حهل اختالفمهون»" .س"41

بياد ،ميام پيش فالگير  ...اگه واقعاً حل كنهه ،حاضهرم ميايهوني پهول

ساله مجرد در اين باره اظهار داشهت« :بهراي اطهالع از آينهدهام،

بدم .از بهمن ماه نزديک  500هزار تومان خرج كردم؛ ولي نتيجهاي

ازدواجم ،كالً بدونم زندگي آيندهام چي ميشه ،مهن واقعهاً بهه ايهن

نگرفتم».

فالگير التقاد دارم .اگر التقاد داشته باشي ،هرچي بگه بهرات اتفهاق

"م" 44ساله مجرد نيز در اين باره اظهار داشت«:وقتي نميتهونم

ميفته».

مشکام رو حل كنم و هيچ راه ديگههاي وجهود نهداره ،ميهام پهيش

فشارهاي اجتمالي :يکهي از مسها اي كهه بهه وضهو در

فالگير .بعضي وقتها از زندگي نااميد ميشم؛ كسي هم نيسهت كهه

مراكههز فههالگيري مشههاهده مههيشههود ،مراجعههه زنههان بههراي

كمکم كنه و از ته دل باهاش حرف بزنم .فالگير بهترين انتخابيه كهه

بختگشايي است؛ فشهارهاي اجتمهالي بهراي ازدواج از يهک

ميتونم داشته باشم ».

طرف ،مهيا نبودن شرايط ازدواج از طرف ديگر ،موجب شهده
را

است دختران جوان به لنوان راه چاره به فالگير رجهوع كننهد.

آيندهنگري :همه انسانهها در طهول تهاريخ ايهن حه

داشتهاند كه از آينده مطاع شوند .البتهه ،كسهانيكهه نسهبت بهه

در اين زمينه "ف"  10ساله مجرد اظهار داشت «:خب مهن االن

آينده احساس لدم امنيت ميكنند ،دانستن اينکهه چهه اتفهاقي

سنم باال رفته؛ ولي خواستگار ندارم .اين شهرايط بهرام لهذابآوره،

براي آنها ممکن است رخ دهد ،لذتبخهش يها آرامبخهشتهر

تحمل نگاه اطرافيان رو ندارم .واقعاً ازدواج نکهردن تهو جامعهه مها

است؛ اما براي كسانيكه احساس بدي نسبت به آينهده ندارنهد

مصيبته .از فالگير ميخوام برام دلا بنويسه كه شايد بختم باز بشه».

(فاضهاي،

ناكامي اجتمالي يکي ديگر از داليل و زمينههاي مراجعهه

 .)48:4951كنجکاوي نسبت به آينده و اطالع از آينده ،يکهي از

بههه مراكههز فههالگيري اسههت .بسههياري از زنههان بههراي گريههز از

انگيزههاي فالگيري است" .م"49سهاله مجهرد لاهت مراجعهۀ

واقعيتهاي خشنِ زندگي فالگيري را انتخاب كهردهانهد؛ مهثالً

نيز وقوف به آينده لذتبخش و هيجانآفهرين اسهت»

خود به فالگير را اينگونه لنهوان مهيكنهد« :نسهبت بهه آينهدهام

"ش"  49ساله در اين باره ميگويد« :بهخاطر راه چاره و فرار از

كنجکاوم .دوس دارم ببينم چه اتفاقاتي در انتظارم هست .يه مشکل

مشکالت اومدم فال بگيرم و ببينم كه فالگير ميتونه مشکل مهن رو

داشتم ،اومدم پيش فالگير كه شايد فالگير مشکام رو حهل كنهه .بها

حل كنه .بيست سالم بود كه طالق گرفتم؛ چون شوهرم معتاد بهود.

توصيههاي فالگير راحت مي تونم با مشکالتم كنار بيهام" ».س"44
ساله دانشجو نيز در اين خصهوص اظههار داشهت« :واقعهاً مهن

تحايل تجربههاي زنان سنندجي از فالگيري (مطالعه كيفي داليل و پيامدهاي فالگيري)

اولين بار استخاره

گرفتم ،بهم گفت تا بهمن طالق ميگيهري ،يهه

معجزه اتفاق ميافتد برات و از اين جور حرفها».
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بديهي خود پذيرفتهاند" .ژ"  41سهاله و مجهرد در خصهوص
داليل مراجعه به فالگير چنين ميگويد« :به نظرم زنهان بههخهاطر

برخي از زنان براي جبران اين فشارها و اضهطرابهها بهه

اينکه خياي احساساتي هستن ،بيشتر مي رن سراغ فالگير؛ مثالً پسهرا

فالگير مراجعه ميكنند .براي اين دسته از زنان فالگيري نهولي

براشون شکست لشقي مهم نيست؛ مهيگن ايهن دختهر نشهد ،يکهي

تخدير و تسکين دهنده به شمار ميآيد".ک"  41ساله در ايهن
باره ميگويد« :هميشه ميرم پيش فالگير .اولش احسهاس نااميهدي
ميكنم؛ ولي واقعاً بهم اميد ميده .حرفهاشون مثل مواد مخدره براي
يه آدم معتاد .انگار نعوذ باهلل خدا داره برام حرف ميزنه .مثل اينکهه
نماز ميخونم و خدا بعدش بهم ميگه اين اتفاق برات ميفته و بههم

اميد بده! تا اين حد بهش التقاد دارم».
كايشههاي جنسيتي :كايشهههاي جنسهيتي مجمولههاي از

ديگه؛ ولي من ميگم نه فقط و فقط پسري رو ميخوام كه دوسهش
دارم .به نظرم دخترا نسبت به پسرا صادقاند ،و مساماً اگر يهه پسهر
بهش خيانت كنه و بهش دروغ بگه ،بيشتر افسهرده مهيشهه .حه
مي كنم زنان به اين خاطر ميرن پيش فالگير كه نميتونن سرنوشت
خودشون رو رقم بزنن ،ناتوان هستند ،بيکارنهد ،كهاري ندارنهد كهه
روش تمركز كنند و سرگرم بشن ،بيشتر وقت خودش رو با مسها ل
كم اهميت ميگذرونه ،كه بالث ميشه به چيزهاي بيههودهاي فکهر
كنه و بره پيش فالگير كه دلخوشيش بده .پسرا اگهر از يهه مسهألهاي

باورها درباره خصوصيات همه الضاي گروهي خهاص اسهت،

ناراحت باشن ،ميرن بيرون از سرشون بيرون ميره .سالت  4شهبم

كايشه دربرگيرنده اطاللاتي درباره ظاهر جسماني ،نگرشهها،

برگرده كسي كاريش نداره؛ ولي اگر دختر سالت  5بياد خونه ،كاي

لاليق ،صفات رواني ،روابهط اجتمهالي و نهوع شهغل اسهت»

بازخواست ميشه ،و بهش ميگن تو ضهعيفهاي و همهين احسهاس

(گولومبوک و في وش .)45: 4954 ،بر اساس كايشهههاي جنسهيتي،

ضعم بالث مي شه زنان بيشتر تمايل داشته باشند برن پيش فالگير.

زنان و مهردان در جامعهه داراي ويژگهيهها ،رفتهار و حهاالت

واقعاً زنان افسردهاند"».ش"  46ساله نيز در اين خصوص چنين

رواني خاص هستند و در نهايت ،قابايت انجام اموراتي را دارا

ميگويد« :چون زنان بيشتر احساسهاتي و خرافهاتي هسهتند ،زنهان

هستند كه به صورت معمول با يکديگر متفاوتند .كايشهسهازي

التماد به نف

ندارند؛ ولي مردان به خودشون متکي هسهتند .زنهان

از طرفي خصوصيات و تواناييهايي را به زنان نسبت ميدههد

موجودات ضعيفي هستند .مردان مشغول هستند؛ مثل ما زنان بيکهار

كه زنان از آن بيبهرهاند»

(الزازي.)18:4950،

در فرهنو ما ،اينکه مرد نبايد گريه كنهد ،زن احساسهاتي
است و نميتواند قضاوت درستي بکنهد ،يها اينکهه زن ترسهو،
خرافاتي و نازکدل است؛ مرد لقالني ،سنودل ،سهاطهگهر و
پرخاشگر است ،در زمر كايشههاي جنسيتي بهشمار مهيرود.
زنان مورد مصاحبه بارها به اين كايشههههاي جنسهيتي اذلهان
كرده و آنها را به مثابه صفات و مشخصههاي ذاتهي ،طبيعهي و
.1

استخاره در لغت به معني طاب خير كردن و نيکويي جستن اسهت .اسهتخاره بها

قرآن ،تسبيح ،ورقه و رقعهه (ذات الرقهاع) انجهام مهيشهود .بهين اسهتخاره و فهال

كه نيستند ».در اين مورد"ژ" 43ساله معتقد است« :هميشهه پهاي
يک مرد در ميان است 30 .درصد مشکالت برميگهرده بهه مهردان.
زنان موجودات وابستهاي هستند ،التماد بهه نفسشهون ضهعيفه ،بهه

خودشون متکي نيستند ،آويزان هستند».
روزمرگي :روزمرگي به انجهام المهال روزآنههاي داللهت
دارد كه فرد در فرايند انجهام آن بهه ههيچ گونهه رشهد فکهري
دست نمييابد .زنانِ مراجعه كننهده بهه فهالگير ههم بهه نهولي
روزمرگي دچار شدهاند؛ براي مثال ،در پاسخ به اين سؤال كهه
لموماً چه افرادي به فالگير مراجعه ميكنند"،پ"  18سهاله در
اين باره چنين پاسخ داد« :راستش خياي زندگيم تکراري شده .هر

تفاوتهايي وجود دارد :تفأل ،پيشبيني و حکم به وجود يا فقدان نفع و خير امري

روز كه بيدار مي شم ،تا شب همش كارهاي تکراري انجهام مهيدم.

از امور است؛ اما استخاره ،پرسش از بود يا نبود اين خير و نفع اسهت .در تفهأل از

دوس دارم زندگيم يه تنوع داشته باشه ،حاال با فال باشه يا هر چيهز

نيک آمدن فال ،پيشبيني و استنبا و باکه به لقيده جازم حکم ميكنند كه از آن ه

ديگهاي .فال گرفتن منو از اون حالت افسردگي نجات مهيده"».ن"

در پيش دارند ،نتيجه خوب ميگيرند؛ ولي در استخاره بايد به هر نيک و بدي كهه
حکم استخاره باشد ،لمل كنند (خاعتبري ليماكي.)443:4959 ،

 46ساله اينگونه اظهار نظر مينمايد« :مهيدونهي اصهوالً بيشهتر
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آدمهايي كه ميان ،گذشته هاشون مثل هم هسهت .زنهي كهه  3سهال

تحصياکرده مورد مصاحبه ،نگاه فردباورانههاي بهه ديهن ديهده

كارش اينه ،خب ديگه معاومه باده به مشتريههاش چهي بگهه .يهه

ميشود و اين دسته از زنان قا ل به سختگيري دين در مهورد

روانشناس ماهر هستن .اكثراً مشکالتشون بهم شبيه هست».

فال و جادو نيستند و تفاسير فردي از اين مسأله ارا ه ميدهند.

مدرن شدن فالگيري :اماكن فالگيري امروزه مدرن شده و

در پاسخ به اين سؤالها كه «تا چه حد بهه دسهتورهاي دينهت

شکل مطب پزشکان بهخود گرفته است؛ گهرفتن وقهت قباهي،

لمل ميكني روايات و دين چه نگاهي بهه فهالگيري دارنهد

هماهنگي بها فهالگير ،اتهاق انتظهار و وجهود منشهي در مراكهز

"ر"  43ساله چنين ميگويد« :من يه سري التقادات خاصي دارم

فالگيري ،از نشانههاي مدرن شدن فالگيري است".ر" 46سهاله

در مورد دينم .يه راز و نياز مخصوص خهودم رو بها خهدا دارم .بهه

در پاسخ به اين سؤال كه« :آيا با فالگيرها هماهنو ميكنيد يها

حرف دلم گوش ميكنم .فالگيري هم نولي سرگرمي هست و زياد

بدون وقت قباي مراجعه ميكنيهد » مهيگويهد":آره هماهنهو

به اين كه با دين منافات داره يا نه برام مههم نيسهت"».م" 49سهاله

ميكنم .االن همه فالگيرها اينجهورين كهه قبهل از رفهتن بايهد

در اين باره چنين اظهار نظر مينمايد« :آدم مهذهبي نيسهتم و بهه

حداقل يه تماسي باهاشون بگيري .بعضي وقتا شده كه من نفر

دستورهاي دين لمل نميكنم؛ شايد در آينده بتونم بهه ديهنم لمهل

90ام بودم ،بعضي فالگيرها وقت ميدن و ميگن از سالت 40

كنم .اطالع دارم كه فالگيري گناه هست از لحا دينهي ،ولهي مههم

تا  44بيا؛ ولي باز شاوغ هستن با وجود اينکه وقت قباي دارم؛

اين فکر نکردم كه فال با دين منافاتي داشته باشهه و اطهالع نهدارم.

ولي باز يه  40نفري هستن».
يکي ديگر از ابعاد مدرن شدن فالگيري ،روانكاوانه شدن
فههالگيري اسههت .برخههي از فالگيرههها بهههراحتههي ذهههن فههرد را
ميخوانند و با نگاه به چهره و تحايهل غمگهين و شهاد بهودن
مراجعان ،مبادرت به گرفتن فال مهيكننهد .بهه نظهر برخهي از
مراجعهكنندگان ،فالگيرها از ح

ششم استفاده ميكنند".س"

 48ساله دانشجو از روانشناس بودن فالگير سخن مهيگويهد:
"بهنظرم نه حدس ميزنند ،نه پيشگويي ميكنند ،از ترفنهدهاي
روانشناسي استفاده ميكنند .اين فالگير كه مهن ميهام پيشهش،
ليسههان

نيست"».ک" 41ساله در اين باره ميگويد« :نميدونم .تا اآلن بهه

روانشناسههي از دانشههگاه اربيههل لههراق داره ،حتههي

روزهههاي پنجشههنبه و جمعههه مشههاوره روانشناسههي مههيده».

البته ،شنيدم ميگن اگر يه فال خاصي رو بگيري تها 10روز نمهازت

قبول نيست" ».آ"  43سهاله در ايهن خصهوص اظههار داشهت:
«هرچند قرآن مي گه كه به غير خدا از كسي كمک نخوايم و شريک
براي خدا قرار نديم و كسي لام غيب نهداره؛ ولهي آدم ديگهه يههو
وسوسه ميشه و دوست داره بره طالعاش رو بگيره .بعضي فالگيرها
چيزهاي نادرستي به آدم ميگن .به هر قيمتهي ارزش نهداره بهري و
لقايد خودت رو زير پا بذاري؛ ولي خب ديگه دينم زيادي سهخت

گرفته .فال نگيريم ،چيکار كنيم »" ن"  48سهاله مجهرد دانشهجو
در اين باره ميگويد« :زيادم مذهبي نيستم .بهنظرم فالگيري وقتهي
با دين منافات داره كه آدم برنامۀ زندگيش رو بر مبناي فهال بهذاره؛
وقتي براي تفريح و سرگرمي باشه ،بهنظهر مهن منافهاتي نهداره .يهه

"س" 46ساله دانشجو ميگويد « :وقتي ميرم پيش فهالگير كامهل

چيزي هست كه به زندگي آدم هيجهان مهيده .يهه بهازي وقتهي بهر

گوش ميكنم ،چون فالگيرها روانشناسي شون قوي هست؛ راحهت

حسب شر بندي باشه حرامه؛ ولي اگه شهر بنهدي نباشهه ،بهراي

ميدونن از حرفي كه من ميزنم ،استفاده كنن و يه چيزهايي بههش

تفريح باشه ،حرام نيست».

اضافه ميكنن و دوباره تحويل خودم ميدن».
فردي شدن باورها :امروزه متأثر از مجاري نوين ارتبهاطي

تجربه و درک زنان از فالگيری (تعامالت)

و اطاللاتي و افزايش سطح تحصيالت ،ردپاي چندگانه شهدن

مشکلگشايي :مصاحبههها و مشهاهدات گويهاي آن اسهت كهه

زيستجهآنهاي اجتمالي و فردي شهدن باورهها؛ بهه ويهژه در

برخي از زنان براي دستيابي به خواستهها و رفع موانع پيشرو

ميان زنان جوان و تحصياکرده ديده مهيشهود .در ميهان زنهان

در زندگي از فالگير ميخواهند براي آنان دلا بنويسد؛ دلهايي
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كه مهر و محبت ايجاد كند و از ايهن طريهق توجهه همسهر را

بگذراند .يکي از فرمهاي مسام لصر مدرن و پسامدرن اين

جاب نمايهد".ش" 49سهاله در ايهن بهاره مهيگويهد« :بعضهي

است كه اوقات فراغت براي حوزههاي لهاطفي يها احساسهي

فالگيرها دلا هم مينويسند .خودم ازش ميخوام برام دلها بنويسهه،

شخص فرصتهايي را فراهم ميآورد تا بتواند بر خودِآگهاه و

براي اينکه بتونم با فرد مورد لالقهام ازدواج كهنم؛ مهثالً بهرام دلها

معقول خويش چيره گردد و براي مهدتي آن را كنهار بگهذارد»

نوشته كه مهر و محبت من بيفته تو دل خانواده پسره و راضي بشن

(پاپاي يزدي و سقايي .)436: 4954 ،امروزه فالگيري به مثابه نهولي

ما با هم ازدواج كنيم .البته؛ من فقط به اين فالگير التقاد دارم و كهار

اينهو قبههول دارم"».ف"  10سههاله و مجههرد در ايههن بههاره اظهههار
داشت« :از فالگير خواستم برام دلا بنويسه كه با يکي از فهاميالمون
ازدواج كنم .برام دلا نوشت و يه چيزهايي بههم داد كهه بريهزم تهو

چايي و بخوره .اين كارها رو كردم؛ ولي تأثيري نداشت».
فالگيري به مثابه پاتوق زنانه :امروزه مراكهز فهالگيري بهه
پاتوقهاي زنانه تبديل شده است .زنان در اين مراكز اغاب بها
هم گفتگو ميكنند ،پاي درد دل هم مينشينند و در مورد كهار
فالگيرهاي مخاتم بحث مهيكننهد و بهتهرين فالگيرهها را بهه
يکديگر معرفي ميكنند؛ براي مثهال"،ک" 41سهاله مهيگويهد:
«معموالً با هم گفتگو ميكنيم؛ مثالً ميپرسم كارش خوبه ،براي شما
كارش درست بوده ،يا مي گن دلا برام نوشته خوب بوده ،گذشهتهام
رو كامل درست گفته ،بيشتر باهم حرف مهيزنهيم .تهو حرفهاشهون

فالگير و حرفهاش رو تأييد ميکنن" ».س" 43سهاله نيهز در بيهان
تجربۀ خود چنين ميگويد« :اونجا اتفاقاً با چند نفري آشهنا شهدم
كه لين مشکل منو داشتند .خياي خوشحال شدم كه يه همدرد پيهدا
كردهام .از اون روز به بعد با هم تصميم ميگرفتيم چکار بکنيم و به

كي مراجعه كنيم" ».ش"49ساله و مجرد در اين باره مهيگويهد:
«بيشتر وقتها هم كه با دوسهتام حهرف مهيزنهم ،چهون يهک درد
مشترک داريم بهشون توصيه ميكنم برن پيش فالگير؛ چون حهداقل

اون فضا و شرايط براشهون لهوم مهيشهه " ».س"  46سهاله و
مجرد نيز در اين خصوص اظهار مهيدارد« :از بعضهي فالگيرهها

«تفريح فرهنگي» كاركردههاي فراغتهي فهالگيري را تقويهت و
تکميل نموده است.
يکي از ابعاد مهم فالگيري تناسب و نسبت آن بها فرديهت
است .در شرايط امروز فرد احساس ميكند با انجهام فهالگيري
فرديت خودش را محقق ميكند .هنگام فالگيري فرد ميتوانهد
از چيزهايي لذت ببرد كه خودش انتخاب كرده است .فرديت؛
يعني اولويت دادن به خواستها و ارزشهايي كه لزوماً ريشهه
تاريخي يا در ساختارهاي جمعهي سهنتي ريشهه نهدارد؛ باکهه
معيار مشروليت آن پذيرش و ميل فرد است .فردي كهه اقهدام
به فالگيري ميكند ،دقيقاً رفتاري خارقالعاده انجام ميدهد كهه
ممکن است با برخهي ارزشههاي دينهي يها لقالنهي سهازگار
نباشد .دقيقاً اين «سرپي ي اجتمالي» است كه بهراي او توليهد
هيجان ميكند و هنگامي كه او را سرزنش مهيكننهد كهه چهرا
پولت را بيهوده هزينه مهيكنهي ،بها قاطعيهت مهيگويهد :دلهم
ميخواهد ،دوست دارم ،از اين كهار لهذت مهيبهرم .فهالگيري
براي دختران جوان و تحصيلكرده بخشهي از فراينهد امهروزي
شدن است»

(فاضاي.)4951 ،

از منظر زنان مورد مصاحبه ،فالگيري نوع تفنن ،سرگرمي
و پر كردن اوقات فراغت و لذت بردن اسهت .بخشهي از ايهن
لذت در نتيجه ارضاي ح

كنجکاوي و بخصوص كنجکاوي

درباره آينده افراد برآورده ميشود" .گ"  48ساله در پاسخ بهه

وقت ميگيرم و بعد مي رم ،راستش دوس دارم منتظر بمونم؛ چهون

اين سؤال كه« :براي چه موضولاتي به فالگير مراجعهه مهيكنيهد »

تو اين فاصاه با بقيه مشتريها حرف ميزنم ،درد دل ميكهنم؛ كهالً

ميگويد« :براي سرگرمي و پركردن اوقات فراغتم اومدم فال بگيرم.

فضاي جالبي هست؛ يه تغييري تو زندگي آدم ايجاد ميشه».

پول زياد آدم رو مي كشه به سمت اين چيزا ديگه .يکي از دوسهتانم

فراغتي شدن فالگيري :بيشتر فعاليتهاي اوقهات فراغهت
فرصتي را پيش ميآورد كه انسان از حالت رسمي بيرون آيد و
از قيد و بندهاي زندگي لادي و كاري رههايي يابهد و خهوش

به فال التقاد داره ،از يه فالگير خياي تعريم ميكرد ،به منم توصهيه
كرد كه برم فال بگيرم" ».س " 46ساله مجرد اظهار ميدارد« :من
به فال به لنوان يه سرگرمي نگاه ميكنم .اطمينان كامل ندارم .فهالي

445

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)85شماره دوم ،تابستان 4931

كه برام گرفته ،بعضي حرفهاش درست بوده و برام اتفهاق افتهاده؛

بخشي مقطعي فالگيري ،به دليل لدم تحقهق پهيش بينهيهها و

ولي دليل نميشه بهش اطمينان كامل داشته باشم».

توصيههاي فالگير در زندگي شخصي خود احساس نهدامت و
پشيماني ميكنند .ايندسته از زنان ههدر دادن پهول ،بهيفايهده

آثار و پيامدهای فالگيری

بودن دلانويسي و توصيههاي فهالگير را دليهل پشهيماني خهود

تخايه رواني :بنا به اظهار زنان مورد مصاحبه ،آنها بها مراجعهه

لنوان مي نمايند؛ براي مثال" ،ن"  48سهاله در پاسهخ بهه ايهن

به فالگير به زندگي اميدوار ميشوند .هر چنهد ايهن اميهدواري

سؤال« :تا حاال شده از رفتن پيش فالگير پشيمون بشي » چنين

موقتي و مقطعي است؛ اما در كاستن استرس و اضطراب آنهان

اظهار كرده است30":درصد اوقات از اتاق فالگير ميام بيرون با

مؤثر بوده است .بنا به گفتهههاي زنهانِ مراجعههكننهده بعضهي

خودم مي گم آه اين چي بود وقهتم رو گذاشهتم بهراش ،اينکهه

وقتها در گرفتاريهاي مختام چنان سردرگم ميشهوند كهه

هي ي نگفت .وقتي خوشحال مي شم كه حرفهاش در مهورد

نياز فوري به تخايه روحي و رواني پيدا ميكنند .به زلهم ايهن

گذشتهام هم درست باشه و بهم انرژي مثبت بده .بعضي وقتها

دسته از زنان ،دردهايشان را هم به هر كسي نميتوانند بگويند

پرت مي گه .بيشتر افرادي كه ميان با فالگير دردودل ميكهنن و

و چاره را در مشورت و درددل با ديگران ميبينند .زنان با اين

كل جريان زندگيشون رو بهش مهي گهن .چهون چيهز خاصهي

كار ميخواهند نولي امنيت رواني به دست آورند و حتي اگهر

نميگه پشيمان ميشن" ».آ"  45ساله نيز بر ايهن بهاور اسهت:

به زباني و قول و ولده هم باشد ،از مشکالت روحهي كهه بهه

«قبالً پيش فالگيرهاي ديگه رفتم ،چهون حرفهاشهون درسهت نبهوده

آن دچههار ش هدهانههد ،رهههايي پيههدا كننههد .اظهههارت فالگيرههها

پشيمون شدم و ديگه نرفتم .ح

ميكنم شياد بهودن؛ ولهي بعضهي

لذت بخش و اميدوار كننده است .به همين دليهل ،زنهان بهراي

فالگيرها واقعاً بمب روحيه هستن و هيچ وقت پشيمان نشدم انسان

حل مشکالت و گرفتاريها به فالگير مراجعه ميكنند تا شهايد

فراموشکار هست ،حتي اگه اشتباه بگه ،باز فراموش مي كنه و وقتهي

با درددل نمودن با فالگير از لحا روحي -رواني تخايه شوند.
"ک"  41ساله در پاسخ به اين سؤال كه «فالگيري چه تهأثيري
در زندگي شما داشته اسهت » مهيگويهد« :بعضهي وقهتهها از
نااميديههام كهم كهرده؛ چهون مهن نمهيتهونم مشهکالتم رو پهيش
خانوادهام بگم؛ با فالگير بهتر مي تونم حهرف بهزنم و مشهکالتم رو

مشکاي پيش بياد ،دوباره ميره" ».ش" 49ساله در اين باره چنين
گفت« :آره ،شده بارها پشيمان شدم؛ ولي به نظر تو من چيکار كنم
اگه حرفهاش درست نبود ،اولش مي گم ديگه نميام ولي باز اينقهد
مشکالت بهم فشار مياره كه براي دلخوش شدن و اميدوار شدن يه

لحظهاي هم ميام».

مطر كنم .دلم رو خوش كرده و از غمهام كم كرده"».ژ " 43ساله

افسونزدگي زندگي :در مردمشناسي «سحر و افسهون بهه

دراين باره چنين اظهارنظر نموده است« :خياهي راضهيام؛ چهون

لنوان باورهايي تعريم ميشود كه طبق آن الضاي يک گهروه

وقتي ميام پيش فالگير ،حداقاش اينه كه احساس آرامهش مهيكهنم،

اجتمالي به وسياه مهافوق طبيعهي متشهبث مهيشهوند تها بهه

اميدوارم ميكنه ،راهنماييم ميكنه ،به زندگيم جهت ميده ،خوشحال

شيوههايي كه مورد پسند و تأييهد جامعهه قهرار نهدارد ،چشهم

مي شم .احساس ميكنم يه واسطه اي هست كه مي تونم بهش التماد

زخمي به ديگهران برسهانند» (آبركرامبهي و همکهاران.)145: 4916 ،

كنم" ».پ"  18ساله نيز چنين مهيگويهد« :كهالً راضهي هسهتم،

افسون واژهاي است كه جهادوگران هنگهام جهادوكردن كسهي

فالگير كارش درسته ،نيتش خوبه ،نفوسش خوبه ،آرام بخش هست،

ميخوانند .به كسي كه افسون ميخواند ،افسونگر مهيگوينهد.

وقتي ميام پيش فالگير احساس آرامش ميكنم ،خياي برام خوشهايند

زندگي زناني كه به فالگير مراجعه ميكننهد نيهز دچهار نهولي

هست ،سبک ميشم ،به زندگي اميهدوار مهيشهم ،از افسهردگي در

افسونزدگي شده است؛ به طوريكه برخي از زنان حتي بهراي

ميام».
احساس ندامت :زنان ضهمن اذلهان بهه كهاركرد آرامهش

برخي از مسا ل پيش پاافتاده به فالگير مراجعه ميكنند و چاره
كار را در دلانويسي و توصيههاي فهالگير مهيبينيهد".س" 48
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ساله در اين خصوص اظههار مهيدارد« :راسهتش فهال جز هي از

ميكند ،ممکن است از دستيابي به اسهتنبا پايهداري از زنهده

زندگيم شده ،خياي باهاش لجين شدهام ،طوري كه هفتهاي دو سهه

بودن خود لاجز باشد .نگراني از فراموش شدن و اضطراب از

بار ميام فال ميگيرم ،براي سرگرمي ،براي حل مشکام ،كالً لهادت

ياد رفتن ،ترس از غرق شدن در مشکالت ،يا درههم شکسهته

كردم "».ف"  10ساله در اين باره ميگويهد« :تقريبهاً ههر وقهت

شدن زير فشارِ رويدادهاي خارجي ،در بيشتر موارد از لواقب

مشکاي برام پيش مياد كه نتونم حاش كنم ،ميام پيش فهالگير .البتهه،

چنين احساساتي هستند .ايهن نگرانهيهها و تهرسهها ،نهولي

از ب گي به فالگيري لادت كردم ،چون مادرم زياد پيش دلهانوي
ميرفت؛ خودمم خياي به فال لالقه دارم ،تقريباً همه نوع فهالي رو
امتحان كردم "».س"  43در اين خصوص اظهار داشهت« :مهثالً
دين من ميگه كه فال و اين چيزا دروغه ،اصالً يه جوري مها بهراي
خدا شريک قا ل ميشيم .من تا حاال چند بار توبه كهردم كهه ديگهه
نيام پيش فالگير؛ ولي چون لادت كردم ،توبهم رو ميشهکنم و بهاز

ميام».
هسته مرکزی :ناامنی هستی شناختی

تجربۀ فردي به نام «مرگ دروني» را بهه بهار مهيآورد .چنهين
فردي احساس ميكند كه نيهروي پويهايي و تحهركش از بهين
رفته و هستياش مرده و بيحالت شده است (گيهدنز.)59:4911 ،
جدايي ناگهاني زمان و فضا ،يا حركت شهتابزده و نهاموزون از
فرهنو پهيش مهدرن بهه فرهنهو مهدرن ،بها درههم شکسهتن
محيطههاي التمهاد روابهط خويشهاوندي ،اجتمالهات محاهي،
باورداشتهاي ديني و سنتههاي اجتمهالي ،چهارچوبههاي
لاطفي و شناختي ،احساس امنيت زنهان را درههم مهيشهکند.

4

مقوله هسته اين پژوهش با لنهوان نهاامني هسهتيشهناختي بهر
اساس هجده زير مقوله (نمودار )4شکلگرفته است .اين مقوله
به انتزاليترين نحو ممکن به پرسشههاي بسهتري ،تعهاماي و
پيامدي پاسهخ مهيدههد و مهيتهوان مسهير روييهدن آن از دل
دادههاي زمينه را از طريهق رجهوع بهه مقهوالت محهوري پهي
گرفههت .مقولههه فشههاراجتمالي ،فقههدان حمايههت اجتمههالي،
كايشههاي جنسيتي ،روزمرگهي ،آينهدهنگهري ،افسهون زدگهي
زندگي زنانه ،داللتهاي مشکل گشايانه و فراغتي فهالگيري و
تبديل شدن مراكز فالگيري به پاتوق زنانه ،نشهان از ايهن دارد
كه زنان در حهال تجربهۀ زيسهت جههان ،دشهوار و پي يهده و
ناامني هستند كه گيدنز از آن با لنوان «نا امني هستيشهناختي»
ياد ميكند .از نظرگاه هسهتيشهناختي ،ايمهن بهودن؛ يعنهي در
اختيار داشتن پاسخهايي براي پرسشهاي وجودي بنيادين كهه
همۀ آدميان در طول لمر خود به نحوي به آن پرداختهانهد .بهه
نظههر گيههدنز ناخودآگههاه و خودآگههاه لماههي انسههان ،محمههل و
لنگرگاه لاطفي و شهناختي احسهاس امنيهت وجهودي اسهت»
(گيدنز .)18:4911 ،فردي كهه از نظهر وجهودي احسهاس نهاامني

Ontological Insecurity

1

جدايي ناگهاني زمان و فضا ،نقهش شهناختي هسهتي را بهرهم
ميزند و اضطراب حاصل از اين از همپاشيدگي و بهينظمهي،
ذهن را به ترسيم نقشههههاي شهناختي جديهد وادار مهيكنهد،
ساختن فضهاهاي تخياهي يها جسهتو جهو بهراي مکهانههاي
معنههادار ،اضههطراب را كههاهش و امنيههت وجههودي را افههزايش
ميدهد و زنان اين احساس تنههايي را بها مراجعهه بهه فهالگير
جبران ميكنند .اين مسهأله مؤيهد مطالعهات نظهري و تجربهي
مرتبط با مسأله مورد بررسهي اسهت .بهر مبنهاي ايهن دسهته از
مطالعات تجربۀ شرايط ناايمن ،متزلزل و مبهم ،يکي از داليهل
اصاي تمايل افراد به باورهاي خرافي بهشمار ميآيهد
همکاران.)50: 4049 ،

(ربيعهي و
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نمودار -1رابطه مقوله اصلی با ساير مقولهها

نظريه مبنايی پژوهش

شدهاند .شهرايط لاّهي لبارتنهد از :روزمرگهي ،آينهده نگهري،

در اين پژوهش سعي شده اسهت بها تکيهه بهر تجربهه و درک

فشارهاي هنجاري ،نبودِ حمايت اجتمالي .در اين ميان ،فردي

زنان ،شرايط و بسترهاي پذيرش فالگيري در شهر سهنندج در

شدن باورها و كايشههاي جنسيتي بهه مثابهه زمينهه و مهدرن و

نظر گرفته شود .در كنار اين امر ،سعي شده است كه تعامهل و

روانکاوانه شدن فالگيري به لنهوان شهرايط مداخاههگهر لمهل

كنش زنان -آنطور كه خود آنها تجربه كردهانهد -ارايهه شهود.

مينمايند .شرايط مذكور به طوركاي و در امتهداد بها يکهديگر

بازسازي اين مراحل مبتني بر آن چيزي است كه زنهان تجربهه

موجب شدهاند كه پديدهاي به نام فال و لناصر آن مورد توجه

كرده و آن را به طور شفاهي و در لمهل بيهان نمهودهانهد .بهر

زنان سنندجي قرار بگيرد .با پهذيرش فهال ،زنهان در برابهر آن

اساس مدل پارادايمي (شکل )4ميتهوان گفهت كهه اقهدام بهه

تعههامالت خاصهي را انجههام مههيدهنههد يهها بههه لبههارت ديگههر،

فالگيري زنان تحت تأثير يک سري شرايط خاصي بوده است.

راهکارهاي خاصي را اتخهاذ مهينماينهد .تعهامالت مهذكور را

اين شرايط در سه دستۀ لاّي ،بستري و مداخاهگر طبقه بنهدي

ميتوان در قالب مشکل گشايي ،پهاتوق زنانهه ،فراغتهي شهدن
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فالگيري دستهبندي كرد .بنابراين ،روي آوردن زنان به فالگيري

مذكور را در چند مقوله دستهبندي كرد :تخايه رواني ،احساس

ماهيت بازانديشانه دارد .مراجعهه بهه فهالگير از ديهدگاه زنهان

ندامت ،افسون زدگي زندگي زنان.

پيامدها و نتايجي براي زندگي آنها دارد كه ميتوان پيامهدهاي
زمينهها:
فردی شدن باورها
کليشه های

جنسيتی

فالگيري

شرايط لاّي:
روزمرگی
آينده نگری
فشارهای هنجاری
نبودحمايت
اجتماعی

استراتژيها:
مشكل گشايی
پاتوق زنانه
فراغتی شدن
فالگيری

پيامدها:
تخليه روانی
احساس ندامت
افسون زدگی
زندگی زنان

شرايط مداخاهگر:
مدرن و روانكاوانه
شدن فالگيری

شكل  -1درک زنان از شرايط ،تعامالت و پيامدهای فالگيری

بحث و نتيجهگيری

و پاتزر ( )4004است .گرايش زنان تحصيلكرده بهه فهالگيري

زنان يکي از مخاطبان و مصرفكنندگان فال به شمار ميآيند.

به نولي نشان دهنده وجود موانعي بهر سهر راه تبهديلپهذيري

بر مبناي نتايج حاصل از مصاحبههاي كيفي ،غابۀ نگاه ابهزاري

سههرمايه فرهنگههي (تحصههيالت و مهههارتهههاي حرفهههاي) بههه

كهه بهه ميههانجي كايشههههاي جنسههيتي و فشهارهاي هنجههاري

سرمايههاي اقتصادي و اجتمالي است .اين نتيجه مؤيد مطالعه

بازتوليد ميشود ،محدوديت منابع در دسهترس زنهان ،ضهعم

تجربهي قهادرزاده ( )4930در ميهدان مهورد مطالعهه (سهنندج)

نسبي شبکهها و نهادهاي حمايتي ،از جماه داليل روي آوردن

است .در بافت ميدان مورد مطالعه ،بها وجهود اقبهال زنهان بهه

زنان به فالگيري است .زنهان مهورد مصهاحبه بهراي رههايي از

تحصيالت و كسب صالحيتها و تواناييهاي فکري بر كميت

مالل زنهدگي روزمهره ،كسهالت ،بهيحوصهاگي ،بيکهاري بهه

و كيفيت مناسبات و روابط اجتمالي زنان افزوده نشده است و

فالگيري مبادرت ميورزند .زنان در اين مواجههه ،فهالگيري را

بهلات مردانه بودن ساختار اشتغال ،تبديل سرمايه فرهنگي بهه

به مثابهه مشهکلگشها و ابهزاري بهراي نيهل بهه فرصهتهها و

سرمايه اقتصادي آسان نيست و ايهن مسهأله دشهواريههايي را

امتيازهاي اجتمالي– اقتصادي و در نهايت ،موفقيت اجتمهالي

فراروي تحرک اجتمالي زنهان و بههرهگيهري از ظرفيهتهها و

تجربه و درک ميكنند.

قابايتهاي زنان برخوردار از سرمايۀ فرهنگي بههوجهود آورده

بر مبناي مشخصات زمينهاي زنان مورد مصهاحبه ،از نظهر

است (قهادرزاده .)86: 4930،بنهابراين ،ايهن وضهعيت يهک لامهل

سههطح سههواد49 ،درصههد زيههر ديههپام 46 ،درصههد ديههپام و

ساختاري بازدارنده جدي بر سر راه تبديلپذيري سرمايهههاي

بودند.

زنان به شمار مهي رود .اصهال قهوانين موجهود و حركهت در

روي آوري زنان تحصياکرده مؤيد مطالعات تجربي نهوذري و

جهت ادغامي كردن هر چهه بيشهتر قهوانين موجهود ،زمينهه را

همکاران ( )4953و در تقابل با يافتههاي پژوهشي اِمه ()4310

براي حضور و مشاركت سازنده زنان در لرصههاي مختام و

فوقديپام 10،درصد ليسان

و 40درصد فوق ليسان
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افزايش احساس اثرگهذاري آنهان فهراهم مهيكنهد .بهر مبنهاي

خانه ،لمومي از خصوصي ،توليد از بازتوليد و مردان از زنهان

مطالعات تجربي فاضاي (« ،)4951اينكه زنان بيشتر از مهردان

اسههت (لرشههيههها و مههديري .)448 :4930 ،بههر ايههن اسهههاس،

به فالگيري ميپردازند ،تا حدودي در اين واقعيت ريشهه دارد

جنسيتزدايي از لرصههاي لمومي ضرورت دارد.

كه به دليل نابرابريها در توزيع قدرت و ثروت و تبعيضهاي

بر مبناي اظهارات زنان مورد مصهاحبه ،فهالگيري بهه جهز

جنسيتي ،زنان به ناچار با مسا اي مواجه ميشوند كه از يهافتن

آرامش مقطعي و اميدواري نسبت به آينهده تهأثير چنهداني در

پاسخهاي الزم براي آن ناتوانند و به مشهاوران اجتمهالي نيهاز

تحول زندگي آنها نداشته است و تنها يک مسکّن مقطعهي بهه

(فاضهاي،

شمار ميرود كه با افسونزده ساختن زندگي و فهردي نمهودن

دارند كه بتواند به زبان آنها با ايشهان صهحبت نمايهد
.)4951

مسا ل پيش روي زنان ،امکان كنشگري و اثرگذاري در تغييهر

از وجوه مشترک مطالعات تجربي موجود ايهن اسهت كهه

مناسبات اجتمالي را از زنان ميگيهرد .بهه بيهان ديگهر ،كهنش

نيازمنديها و مشکالت اقتصادي و رواني افراد در گرايش بهه

فالگيري به نولي در تهداوم و بازتوليهد كايشههههاي جنيسهتي

فالگيري مؤثر است ،در حاليكه بسيارند افرادي كهه صهرفاً بهه

سهيم بوده است .بر اين مبنها ،توانمندسهازي و ارتقهاي سهطح

منظههور تههأمين نيازههها و مشههکالت اقتصههادي و روانههي فههال

آگاهيههاي زنهان ضهرورت دارد .البتهه ،در سهطح كهالن نيهز

نميگيرنهد .يکهي از داليهل قابهل توجهه رويآوري زنهان بهه

ضرورت دارد رويکرد ادغامي ساختارهاي كالن بيش از پهيش

فالگيري ،روزمرگي و يکنواختي زندگي است .زنان به ميانجي

تقويت شود و ماهيت دربرگيرندهاي به خود بگيرند.

فههالگيري بهههدنبههال مجرايههي بههراي كسههب لههذت ،سههرگرمي،

نگاهي به زمينهها و بسترها و داللتهاي معنايي فالگيري،

كنجکاوي و تنوعبخشي به زندگي روزمره خهود هسهتند .ايهن

نشان از "ناامني زندگي زنان" بهه مثابهه مقولهه هسهته مطالعهه

مسأله نشان از كاركرد فراغتي فالگيري دارد كه به نولي مؤيهد

حاضر دارد .نتايج حاصل نشان ميدهد كه زندگي زنان دچهار

منفعالنه شدن گذران فراغتهي زنهان در ميهدان مهورد بررسهي

يک ناامني اسهت و آنهها نهولي اضهطراب را در وجهود خهود

است .بنابراين ،مهيا نمودن شرايط الزم براي درگيرساختن زنان

احساس ميكنند كه اين اضطراب به نوبۀ خود مهانع تحهرک و

در الگوهاي گذران فراغتي فعاالنه ضروري به نظر ميرسهد .از

پويايي آنها در زندگي خهانوادگي و اجتمهالي مهيشهود .ايهن

طرف ديگر فقهدان شهبکهههاي حمهايتي و اخهتالل رابطههاي

احساس ناامني بيشتر متوجه زنان است كه بالث فشار روانهي

موجب شده است تا اماكن و مراكز فالگيري بهه نهولي پهاتوق

و اضطرابي ناشناخته در آنها ميشود .زنهان بهراي جبهران ايهن

دوستانه و حوزه لمومي زنانه تبديل شود .بنا به اظهارات ايهن

اضطراب و فرار از وضعيت موجود به فالگير پناه ميجويند .با

دسته از زنان ،آنها از اين كار لذت ميبرند؛ اين دسته از زنهان،

توجه به تداخل معنايي باورداشتههاي لاميانهه بها بخشهي از

خياي درگير حرفهاي فالگير نميشوند ،باکه به لنهوان يهک

معرفههت دينههي ،شناسههاندن و آگههاهي بخشههي در خصههوص

تفريح فرهنگي از آن استفاده ميكنند .اين مسأله به نولي مؤيد

سرنوشت و تقهدير در حهوزه معهارف دينهي و فاسهفي بهراي

جنسيتي شدن لرصههاي لمومي در ميدان مورد مطالعه است.

جاوگيري از تداخل اين مفاهيم با باورداشتهاي غاط لاميانه،

فضا به وسياه روابهط جنسهيتي و روابهط قهدرت حهاكم و بهه

از طريق بههرهگهرفتن از ظرفيهتههاي موجهود در آمهوزش و

صورت اجتمالي و فرهنگي شکل ميگيرد و بازتوليد ميشود.

پرورش ،و مساجد و رسانه ههاي همگهاني ضهروري بهه نظهر

اين نابرابري در ابعاد مختافي چهون الگهوي كهاربري اراضهي،

ميرسد.

مثل فرم ،موقعيت و نوع مناطق مسکوني ،شبکهههاي حمهل و
نقل ،فضاي لمومي نمود مييابد كه مبتنهي بهر تمهايز شههر از
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