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 چکیده
ی در بین زنان تحصیلکردۀ شهر گیر ساز مددجویی از دعانویسی و فال هدف مقالۀ حاضر، شناسایی شرایط زمینه

ای در  بدین منظور، از روش کیفی با کاربست نظریۀ زمینه. رشت براساس تجربۀ زیسته و روایت خودشان است

یافته و با روش  ساخت اطالعات الزم به کمک تکنیک مصاحبۀ نیمه. شده است ها استفاده  تجزیه و تحلیل داده

پس از تجزیه و . شونده تا زمان اشباع نظری، ادامه یافت مصاحبه81اب انتخ. آوری شد گیری هدفمند جمع نمونه

است که  های تحقیق، بیانگر آن  یافته. مقولۀ نهایی استنتاج شد 8مقولۀ عمده و 81مفهوم و  11ها،  تحلیل داده

سازوکارهای  شدن شناختی، مدرن جهانی، برخی تمایالت روان جهانی و آن پذیری، باور به فرهنگ این فرایند جامعه

در این میان، مقولۀ فضای کنش . کنند ساز عمل می عنوان شرایط زمینه گیری و دعانویسی و گروه مرجع فرد، به فال

ترین  های احتمالی، مهم مشکالت و برخی آسیب  حل. شوند و ترفندها و شگردها، دو مقولۀ تعاملی محسوب می

شده در ارتباط با یکدیگر قرار  در نهایت، مقوالت استخراج. گیری است پیامد مراجعه به اماکن دعانویسی و فال

 . متبلور شد« درماندگی و باورهای فرامادی»ای با عنوان  هسته گرفتند و یک مقولۀ 
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 بیان مسئله

های زندگی خود  رتالش است تا مشکالت، کمبودها و نارساییبشر از گذشته تاکنون، همواره د

های سازگار با موازین عقالنی ـ  در این راستا از انواع روش. را کاهش دهد یا برطرف سازد

های غیرمتعارف و غیررسمی  که از رسمیت و تأیید عمومی برخوردارند ـ تا روش منطقی ـ

جویی از  های عامیانۀ درمان بیماری و چاره ششاید به این دلیل است که رو. کند استفاده می

 . مشکالت، هنوز سرزنده و فعال هستند

های عامیانه  هرچند شواهد دقیقی برای آگاهی از اینکه مردم امروز تا چه حد از روش

کنند، وجود ندارد، اما برخی مشاهدات حاکی از آن است که نسبت باالیی از مردم از  استفاده می

گیری از این قبیل  کنند و حتی برخی افراد  تحصیلکرده هم به بهره اه میها استف این روش

( 8: 8318) درصد از نمونۀ تحقیق یاهک و کشاورز دیزجین، 11حدود . ها گرایش دارند روش

گیری نسبت به گذشته زیادتر شده است  بینی و فال اند که گرایش به دعانویسی، طالعاظهارکرده

 . های عامیانه تمایل دارند گیری ازروش بهره و زنان، بیش از مردان به

گیری،  گیری ازدعانویسی و فال ساز در بهره نگارندگان این متن، درصدد هستند عوامل زمینه

های معنایی و پیامدهای آن را در بین نمونۀ منتخبی از زنان  تحصیلکرده شناسایی و  داللت

جهان برخی از زنان کشور و نوع  تکند زیس این مطالعه از یک سو، کمک می. تحلیل کنند

ای از  به این ترتیب، فهم ما نسبت به جنبه. شان شناسایی شود عاملیت آنان در کاهش مشکالت

ازسوی دیگر، با اتکاء به این قبیل مطالعات، ماهیت . یابد های زنان ارتقاء می نگرش و گرایش

از مشکالت، بهتر شناخته  جویی های بومی چاره های فرهنگی و کارکرد روش پیچیدۀ پدیده

 . 8شده است این پژوهش در شهر رشت انجام . شود می

نفر  14118براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، تعداد زنان  تحصیلکردۀ این شهر 

مرکز  01عالوه براین، در این شهر، حداقل (. 8381سرشماری نفوس و مسکن، ) باشد می

انجمن ) شناسی ایران مشغول به کار است وانشناسی زیر نظر انجمن ر مشاوره و روان

کند که با وجود ارتقای  به این دلیل، این واقعیت جلب توجه می(. 8381شناسی ایران،  روان

شناسی در سطح شهر رشت، برخی از آنها  فرهنگی زنان و وجود مراکز مشاوره و روان  سرمایۀ

های  ، گویای ماهیت پیچیدۀ پدیدهاین مسئله. آورند های غیرمتعارف روی می همچنان به روش

 . فرهنگی است
                                                           

 دلیل اصلی انتخاب شهر رشت کنجکاوی یکی از نگارندگان مقاله درباره زادگاهش و رفتار زنان آن منطقه است.  8
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 توان به تحقیق جواهری البته پژوهش حاضر، اوّلین اثر در این زمینه نیست؛ ازجمله می

دهد که  های آنان نشان می یافته. اشاره کرد( 8311) و فاضلی( 8311) ، امیرخانی( 8318)

ه حوزۀ خصوصی زندگی است که در گیری و دعانویسی، از جمله رفتارهای فرهنگی مربوط ب فال

ویژه زنان، هنگامی که مفرّی  نیز وجود دارد؛ به( حتی افراد تحصیلکرده) بین مردم شهرنشین

 . کنند ها گرایش پیدا می سمت این شیوه یابند، به برای حل مسائل خود نمی

 یلیدال حاکی از آن است که زنان سنندجی به( 8383) اطالعات تحقیق قادرزاده و غالمی

 . آورند می گیری روی اجتماعی، به فال حمایت فقدان نگری، فشار هنجاری و روزمرگی، آینده چون

ها و علل گرایش به خرافه را در دو  زمینه( 8383) الدینی مطلق جهانشاهی افشار و شمس

ی و اند؛ آنها نفوذ تفکر زروانی دراندیشه ایرانیان، تأثیر مشرب اشعری، تقدیرگرایسطح برشمرده

گسترش قرائت خاصی از فرهنگ دینی، عضویت در طبقۀ اقتصادی ـ اجتماعی پایین و در 

پذیری، فشار  شناختی و عواملی مانند تلقین نهایت، ضعف تفکر انتقادی را از جمله عوامل جامعه

شکلی با دیگران، تمایل به انتقال شر و بازداری، فرافکنی و میل به تسکین را  حاصل از هم

حاکی ( 8384) نتایج تحقیق غالمی گوزلبالغ و الیاسی. اند شناختی دانسته عوامل روانازجمله 

تنها اهمیت  های علم پزشکی، نه رغم پیشرفت از آن است که در منطقۀ آذربایجان غربی، به

گری عامیانه در میان مردم کاهش نیافته، بلکه گرایش عمومی نسبت به آن افزایش هم  درمان

 . هایی از مردم دارد پدیده، جایگاه قابل اعتمادی در میان بخش یافته است و این

انجام « ای بخش آن برای زنان کره و قدرت رهایی 0شمنیسم»نام  تحقیقی را به( 0118) 8لی

ای  این تحقیق یک تحلیل تاریخی و فمنیستی از نقش شمنیسم در زندگی زنان کره. داده است

ترین مجموعه از باورهای دینی  جنوبی، شمنیسم قدیمی طبق نتایج این تحقیق، در کرۀ . است

است و سیستم پدرساالری نئوکنفسیوسی با اجرای فرهنگ پدرساالری زنان را به انقیاد درآورده  

و نمادی از عزم زنان برای ایجاد  3در این جامعه، شمنیسم بخشی از فرهنگ مقاومت. است

را در سه نوع  ات بر شیوۀ زندگی مردم مالزیتأثیر خراف( 0183) 4زاینال. باشد فضای امن می

های وی نشان داد که خرافات مذهبی و  یافته. مذهبی، اخالقی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد

افراد معتقد به خرافات مذهبی، سبک . اخالقی با سبک زندگی مردم ارتباط معناداری دارند

                                                           
1 Lee  
2 Shamanism  
3 Culture of Resistance 

4 Zainal 
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خرافات . تری دارند زندگی مدرن تر و افراد معتقد به خرافات اخالقی، سبک زندگی سنتی

 . اجتماعی نیز با سبک زندگی مردم ارتباط معناداری ندارد

 شده بر دو واقعیت مهم داللت دارد:  مرور ادبیات انجام

 جویی از مشکالت هنوز زنده و فعال است؛  های عامیانۀ چاره ـ روش

 . ها هستند کنندۀ این قبیل روش ـ زنان، بیش از مردان، مصرف

گیری کمتر  ا در بین آثار یادشده، موضوع مراجعۀ زنان  تحصیلکرده به دعانویسی و فالام

 تواند برای فهم بهتر ذهنیت، ادراک و عمل زنان از این رو، پژوهش حاضر، می. مطالعه شده است

 . ای بگشاید پنجرۀ تازه( شانجویی از مشکالت ویژه در ارتباط با چاره به)

 چارچوب مفهومی 

د به جادو و امور ماورایی از دیرباز در بین اقوام مختلف رواج داشته و این امر، کنجکاوی و اعتقا

: 8310) 8بیتس و پالک. پردازان را از گذشته تا به امروز به خود جلب کرده است عالقه نظریه

گیرند که  هایی کمک می ها از میانجی معتقدند در بیشتر جوامع بشری، برخی آدم( 113ـ  111

بینان، احضارکنندگان ارواح و  طالع. هنر دسترسی به ارواح و خدایان تخصص دارند در

ای مادرزادی از طریق  گونه آنها منزلت مذهبی خود را به. آیند شمار می گیران، نوعی شمن به فال

ها برای این شغل  شمن. آورند دست می شدن ویا از طریق تماس با یک نیروی فراطبیعی به الهام

شمن، واسطۀ نیروهای فراطبیعی است و . برند شوند و یا آن را به ارث می یت میخاص ترب

گویی یا جادوگری دارد، عمل  فردی در شفابخشی، غیب عنوان کسی که توانایی منحصربه به

بنابراین . ای دربارۀ خواص گیاهان دارویی دارند ها دانش قابل مالحظه بسیاری از شمن. کند می

ها  شمن. نامیم، به مردم عرضه کنند از آنچه که ما تقویت روحی میآنها ممکن است بیش 

 . های مشابه بستگی دارد شان به توانایی آنها در شفابخشی و درزمینه اند و نفوذ کارفرمایان فردی

بر این باور بودند که بشر از دو مرحلۀ جادو و دین به  3و فریزر 0شناسانی مثل تایلورانسان

وی میان دین و جادو تمایز قائل شد و جادو را نه مبتنی بر . رسدمرحله تفکر علمی می

کسانی . دانست ها و نیروهای غیرشخصی  های روحانی، بلکه مبتنی بر قدرت باورداشت به هستی

های جادویی بر پایۀ اصل  کند در برنامه آورند، تصور می های جادویی روی میکه به رویه

                                                           
1  Bates & Plak 

2 Taylor  
3 Frazar 
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یک جادوگر چنین . یزهای همانند، ارتباط علّی با هم دارندشود و چ همانندی و تداعی عمل می

های معیّن، تأثیرگذاری بر  کردن روی یک چیز براساس شیوه اندیشد که با کاربرد یا عمل می

از همین رو، جادو بیشتر . شود پذیر می چیزهای دیگری که به آن چیز همانند هستند، امکان

داند،  ت مبتنی است، اما تایلور جادو را نابخردانه نمیهای نادرس شبیه به علم است، اما بر فرض

بلکه در شرایط نادانی و فقدان دانش درست دربارۀ پیوندهای واقعی میان چیزها، آن را 

 . انگارد پذیر می توجیه

فریزر براین باوراست که اندیشه جادویی، مبتنی بر نوعی تداعی معانی است که با توجه به 

 کنند های علّی میان چیزها داللت می یا پیوستگی، بر وابستگی آن، برخی انواع تداعی

بر اساس دیدگاه تکاملی تایلور و فریزر، در دورۀ جدید که معرفت علمی (. 18:8383همیلتون، )

های  شوند و روشهای جادویی می های علمی، جایگزین روش تدریج روش رشد کرده است، به

 . ند داشتعامیانه و غیرعلمی دیگر طرفدار نخواه

های  ، برخالف تایلور و فریزر، معتقد است که افراد برای رسیدن به نتیجه8اما مالینوفسکی

های جادویی  شود، سراغ مناسک و روش هایی که اظهار می مشخص درمانی یا رسیدن به هدف

های  ها و افسون آیین. شناختی و اجتماعی است نمی روند، بلکه جادو دارای کارکردهای روان

های طبیعی انسان در مواجهۀ با  ادویی، در حقیقت محصول تجارب عاطفی و واکنشج

کننده  به نظراو جادو خصلتی تخیله(. 013:8313موریس، ) باشد زندگی بشر می« های بست بن»

های این تنش را باید در این واقعیت جست  سرچشمه. های عاطفی دارند دارد، لذا ریشه در تنش

صورت خودجوش  از نظر وی جادو ممکن است به. طمئن و پرتنش استکه زندگی انسانی نام

شود و پس از اکتساب از نسلی  شود، یکنواخت می تدریج بخشی از فرهنگ می آغاز گردد، اما به

که  بنابراین، حتی در دورۀ جدید ـ(. 18: 8383همیلتون، ) یابدبه نسل دیگر انتقال می

ها و تنشبست ـ، باز هم بن دهای دیگر رشد کرده استهای علمی درمان و یا تبیین رویدا روش

خاطر  ها بههای غیرعلمی مواجهۀ با مشکالت و بیماری های زندگی وجود دارند و روش

توان  به این ترتیب، بر اساس نظریۀ مالینوفسکی می. شان طرفدارانی داردکارکردهای روانی

مطالعه هستندـ هم در شرایط بحرانی  که موضوع این انتظار داشت که حتی زنان تحصیلکرده ـ

 . ها روی آورندهای غیرعلمی مواجهۀ با مشکالت و بیماری بست به روشو بن

                                                           
1 Malinowski 
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 روش تحقیق

از آنجا که این تحقیق درصدد فهم همدالنه ذهنیت و نگرش زنان درباره مراجعه به دعانویس و 

در پژوهش . ستفاده شدا( کیفی  یعنی از روش) گیر است، از روش متناسب با این هدف فال

های  ها در داده منظور کشف مفاهیم و رابطه این تفسیر به. ها مبتنی بر تفسیر است کیفی، تحلیل

استرواس و کوربین، ) شود دادن آنها در قالب یک طرح توضیحی نظری انجام می خام، و سازمان

ای  نظریۀ زمینه  وشر. است 8ای های تحلیل کیفی، نظریۀ زمینه یکی از روش(. 30ـ  33: 8381

سازد و به ساختاردهی  دهی و دستکاری مواد کیفی غنی فراهم می های منظمی برای شکل رویه

بنابراین (. Charmaz,1996:27-28) کند آوری داده کمک می بخشی تحلیل و جمع و سازمان

مبنای  ای نظریۀ زمینه  منظور درک واقعیت اجتماعی از دیدگاه کنشگران میدان تحقیق، روش به

 . کار قرار گرفت

گیری  و نمونه 0گیری هدفمند ای از دو روش نمونه با توجه به منطق روش نظریۀ زمینه

گیری هدفمند عبارت است از گزینش واحدهایی خاص مبتنی بر  نمونه. استفاده شد 3نظری

 به این دلیل،(. 30: 8381محمدپور، ) های خاص تحقیق اهداف خاص مرتبط با پاسخ به سؤال

گیری را تجربه  که دعانویسی و فال ها از میان زنان  تحصیلکرده شهر رشت ـ ابتدا نمونه

کنندگان براساس جستجوی شخصی پیدا و انتخاب  هریک از مشارکت. اندـ، انتخاب شدند کرده

. دست آمد ها به صورت تصادفی، بلکه براساس تحلیل داده ها نه به شدند و فرایند انتخاب نمونه

کنندگان، نمونۀ بعدی انتخاب  های هریک از مشارکت زمان با تحلیل پاسخ رت که همبدین صو

شد و با مقایسۀ مکرر شرایط، تعامل و پیامدهای پدیدۀ مورد مطالعه، مقوالت مربوطه تحلیل 

ها نشان داد که یعنی زمانی که تجزیه و تحلیل داده) «اشباع نظری»فرایند در نقطۀ . شد

با . ، ادامه یافت( شود آید و موجب ارتقای نظریه نمی دست نمی یدی بهمفاهیم و مقوالت جد

گیری و  زنان ساکن شهرستان رشت که به اماکن فال نفر از 81توجه به معیار یادشده، 

شوندگان در جدول  خصوصیات مصاحبه. دعانویسی مراجعه داشتند، مورد مصاحبه قرار گرفتند

 . آمده است 8شمارۀ 

  

                                                           
1 Grounded Theory  
2 Purposive Sampling 

3 Theoretical Sampling 
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 شوندگانمصاحبهای عات زمینهـ اطال 1جدول 

 رشتۀ تحصیلی مقطع تحصیلی سن وضع تأهل مصاحبه شوندگان

 مدیریت بازرگانی کارشناسی 34 متأهل 8شوندۀ مصاحبه

 مهندسی پزشکی کارشناسی 00 مجرد 0شوندۀ مصاحبه

 اتاق عمل کارشناسی 00 مجرد 3شوندۀ مصاحبه

 امعه شناسیج کارشناسی ارشد 01 مجرد 4شوندۀ مصاحبه

 ریاضی کارشناسی ارشد 31 مجرد 1شوندۀ مصاحبه

 حسابداری کارشناسی ارشد 01 مجرد 1شوندۀ مصاحبه

 طراحی دوخت کارشناسی 33 متأهل 1شوندۀ مصاحبه

 میکروبیولوژی کارشناسی 03 مجرد 1شوندۀ مصاحبه

 روان شناسی کارشناسی ارشد 31 مجرد 8شوندۀ مصاحبه

 گرافیک کارشناسی 04 متأهل 81شوندۀ مصاحبه

 مامایی کارشناسی 31 متأهل 88شوندۀ مصاحبه

 گرافیک کارشناسی 04 مجرد 80شوندۀ مصاحبه

 های اجتماعی آسیب کارشناسی 41 مجرد 83شوندۀ مصاحبه

 پرستاری کارشناسی 31 متأهل 84شوندۀ مصاحبه

 پرستاری کارشناسی 41 متأهل 81شوندۀ مصاحبه

 جامعه شناسی کارشناسی ارشد 01 متأهل 81شوندۀ مصاحبه

با عنایت . کنندگان در تحقیق، با معرفی دوستان و آشنایان انتخاب شدند هریک از مشارکت

ها  مندی از تحصیالت دانشگاهی معیار اصلی مصاحبه با افراد بوده است، مصاحبه به اینکه بهره

شده به متن نوشتاری تبدیل  های ضبط شوندگان انجام شد و سپس مصاحبهدر منزل مصاحبه

دقیقه به طول  11ـ  41هر مصاحبه . شد تا امکان استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی فراهم شود

جانبۀ پدیدۀ مذکور،  عالوه بر تکنیک مصاحبه، محقق درصدد برآمد، برای درک همه. انجامید

عنوان مراجعه مستقیم بهعنوان عضوی فعال در میدان تحقیق حضور یابد تا با مشارکت  به

 . گیری و عملکرد آنها نائل شود کننده، به درک درستی از فضای دعانویسی و فال

در این تحقیق، از روند . پارگراف است به سطر و پارگراف واحد تحلیل در کدگذاری باز سطربه

اوّلیه، ها استفاده شده است و پس از استخراج مفاهیم  سطر برای تجزیه و تحلیل داده سطربه

بندی شد و کدگذاری آنها براساس متن  صورت مقوالت فرعی و اصلی دسته هریک از مفاهیم، به

 . ها از زبان عامیانه به زبان نظری، با توجه به ادبیات نظری موجود صورت گرفت مصاحبه
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 ها یافته 

صورتی تنظیم شده است تا عوامل مستعدساز  در این بخش اطالعات گردآوری شده به

های تحقیق در چند  یافته. گیری را آشکارسازد گیری برای مراجعه به دعانویسی و فال یمتصم

بندی شد و به  تلخیص و طبقه( هسته های نهایی و مقولۀ  های عمده، مقوله مفاهیم، مقوله) سطح

 گردد: صورت مدل تفسیری زیر، پیشنهاد می

 
 : مدل پارادایمی تحقیق1شکل

 گیرو فالدالیل مراجعه به دعانویس 

کنندگان در تحقیق، در چند مقولۀ حل مشکالت مالی؛  دالیل مراجعه، براساس تجربۀ مشارکت

های جسمی و  شامل بیکاری، کسب درآمد و رونق کار، پیداشدن اشیاء گم شده، درمان بیماری

روانی و حل مسائل و مشکالت ازدواج از جمله اختالف زن و شوهر، شکست رابطۀ عاطفی و 

 بندی شده است: صورت زیر دسته ایی بهگش بخت
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من با دوستم برای رونق کسب و کارش »گوید:  ساله متأهل می 31کارشناسی مامایی  "ف"

 . «رفتیم

کرد  من همزادم منو اذیت می»گوید:  ساله مجرد می 31شناسی  کارشناسی ارشد روان "ش"

 . «شبا نمیتونستم بخوابم رفتم

. من با شوهرم اختالف داشتم»گوید:  ساله متأهل می 34 کارشناسی مدیریت بازرگانی "س"

 . «کردن رفتم مون دخالت می خانواده شوهرم تو زندگی

  مقولۀ شرایطی

 پذیری: جامعه1مقولۀ 

در . باشد گیری می ساز مراجعۀ زنان به اماکن دعانویسی و فال پذیری یکی از عوامل زمینه جامعه

های فرهنگی جامعه  های ذهنی، مطابق با ویژگی و قالب های تفکر پذیری، شیوه فرایند جامعه

دلیل  دهد که زنان به کنندگان در تحقیق، نشان می نتیجه گفتگو با مشارکت. شود فراگرفته می

. کنند گیر مراجعه می اند، به دعانویس و فال نوع تربیت خاصی که از طریق خانواده کسب کرده

 : گوید ساله مجرد می 41مدرک کارشناسی دارای  "آ"کننده  در این خصوص، مشارکت

گفتن، تفکر انتقادی، تفکرخالق و حل مسئله را بلد باشه،  های نه به نظرم آدمی که مهارت»

تونیم خودمون  بینیم که نمی ما طوری آموزش می. متوسل به همچین چیزایی نمیشه  دیگه

 . «تصمیم بگیریم

های متعارف، راهگشای برخی  کردند که روش طور مکرر بیان می شوندگان، به بیشتر مصاحبه

 گوید:  ساله مجرد می 31شناسی  کارشناسی ارشد روان "ش"که  چنان. مشکالت نیست

تونه بخت رو باز  خواد حلش کنه، کدوم دکتر می ببین یه همچین چیزی چطوری علم می»

پا سمت  ببین به جای اینکه سمت علم بری، یه توکه. کنه، پس طرف میره پیش دعانویس

 . «منم تازه اعتقاد پیداکردم. دعانویس میری

پاسخگوی ( علّی و معلولی) های علمی که تبیین ها حاکی از آن است که زمانی گفته

طلبند؛ زیرا باورهای ماورایی،  گیر کمک می های افراد نیستند، زنان از دعانویس و فال پرسش

هایی دربارۀ جهان مربوط است و  به داعیه کند که ها مطرح می هایی را در ارتباط با پرسش پاسخ

دلیل اهمیت حفظ زندگی زناشویی یا  ویژه زنان، به دهد؛ به علم معموالً آنها را مدّنظر قرار نمی

جهان خود، بیشتر سعی  دلیل اجبار اجتماعی به ازدواج و احساس ناامنی در زیست دختران به

 . بندکنند که پاسخی برای این قبیل مشکالت خود بیا می
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در اکثر . شود بینی دینی نیز در افراد درونی می پذیری، جهان درخالل فرایند جامعه

ساله  01شناسی  کارشناسی ارشد جامعه "س"باره  در این. شد ها به این عامل اشاره می مصاحبه

 گوید:  مجرد می

کنه  یجورایی توجیه م تو ذهنمون بگردی، نهادینه شده که قرآن کتاب خداست و اینا یه»

 . «که حتی ممکنه ما بریم پیش دعانویس و غیره و ممکنه دستوراتش رو هم عملی کنیم

کارشناسی  "ف". دانستند شوندگان نیز ضعف ایمان را علت مراجعه می البته برخی مصاحبه

 گوید:  ساله متأهل می 31مامایی

نم، اینجاها اگه به خدا تکیه ک. خیلی وقتا من میرم؛ چون ایمانم به خدا ضعیف شده»

 . «رم نمی

کنندگان در تحقیق، یکی از علل مراجعه، تأثیرپذیری از  عالوه براین، از دیدگاه مشارکت

 گوید:  ساله، متأهل می 34کارشناسی مدیریت بازرگانی،  "س". های گذشته است سنت

فی، شون مثبت بوده یا من دونم تجربه ها، حاال نمی های گذشته یه اعتقاداتی هست از گفته»

 . «گفتن این مشکل رو داری برو یه سرکتاب بازکن می

ها، هنجارها و عقاید فرهنگی  در کنار اینها، خانواده، یکی از نهادهای اصلی آموزش ارزش

لذا بسیاری از عقاید و . آموزد شدن را به فرد می جامعه است و اوّلین نهادی است که اجتماعی

کند، متأثر از اعتقادات و شیوۀ زندگی خانوادۀ  خاب میرفتار اجتماعی و سبک زندگی که فرد انت

 گوید:  ساله، متأهل می 41کارشناسی پرستاری،  "ل"در این خصوص، . وی است

 . «مامانم به این چیزا اعتقاد داره، منم اعتقاد پیدا کردم»

ین گزینند، بنابرا طور معمول دختران، سبک زندگی و اعتقادات مادر را برمی از آنجا که به

ویژه مادران، به پاسخگویان  توان گفت اعتقاد به تأثیر سحر و جادو از طریق خانواده و به می

 . منتقل شده است

 : فرهنگ این جهانی و آنِ جهانی2مقوله

، اعتقاد به باورهای ماوراءالطبیعی است که در حکم میراث «فرهنگ آنِ جهانی»منظور از 

به عبارتی، فرهنگ این . گ عامه نهادینه شده استاجتماعی در ذهنیت افراد جامعه و فرهن

کنش افراد، هنگام . جهانی با امور عینی و فرهنگ آن جهانی با امور فرامادی مرتبط است

های  براساس مشاهدات و مصاحبه. باشد مواجهۀ با وقایع تلخ، ناشی از تالقی این دو فرهنگ می

بینی متافیزیکی  نگ مشاوره و داشتن جهاندلیل فقدان فره پژوهشگر از میدان تحقیق، زنان به
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فقدان فرهنگ مشاوره در جامعۀ ایران، بیانگر . کنند گیری مراجعه می به اماکن دعانویسی و فال

شناختی، جایگاه مناسب خود را در زندگی روزمرّه مردم  این موضوع است که هنوز علوم روان

که  چنان. برند های غیرتخصصی بهره می و شیوهاند و به این دلیل، زنان و دختران از افراد  نیافته

 گوید:  ساله، متأهل می 31کارشناسی پرستاری،  "ا"در این باره 

شناس برامون این معنی رو داره که مشکل اعصاب و  ما در ایران چیزی مثل مشاور و روان»

 . «یمتونیم بر روان داریم؛ چون تو فرهنگ ما جا نیفتاده، جامعه ما این شکلیه، ما نمی

شونده حاکی ازآن است که هنوز کمک خواستن از مشاوران و  مصاحبه  های این صحبت

دراین میان، تجربۀ ناموفق از مراجعه به . شناسان از مقبولیت اجتماعی الزم برخوردار نیست روان

ساله، مجرد  01کارشناسی ارشد حسابداری، "ز"برای مثال . اثر نیستمراکز مشاوره هم بی

  گوید: می

. پسرم مشکل داشتم، رفتیم که باهم بتونیم مشکالتمون رو حل کنیم من خودم با دوست»

ما مشاور . خاطر همین دیگه نرفتم شناس، بیشتر پریشون شدم؛ به وقتی رفتم پیش روان

 . «توی رشت که من پیدا نکردم. خوب نداریم

که  د بر علت باشد چنانتواند مزی ای هم می درکنار این شرایط، هزینۀ زیاد خدمات مشاوره

 گوید:  ساله، متأهل می 31کارشناسی مامایی،  "ف"

 . «گیر و دعانویس نه ش خیلی باالست، اما فال مشاوره، هزینه»

ها نیز علت مهمی در فقدان انگیزۀ  شناس سازی مناسب برای مشورت با روان فقدان فرهنگ

 گوید:  ساله، مجرد می 01شد حسابداری، کارشناسی ار "ز". کنندگان به مراکز مشاوره است مراجعه

 . «شیم بریم پیش مشاور ما تشویق نمی»

درمانگر و مشاور،  شاید بتوان چنین اظهارنمود که در مورد ضرورت کسب راهنمایی از روان

 . سازی نشده است به اندازۀ کافی فرهنگ

غیرانسانی و  ای را برای موجودات پاسخگویان، در مواجهه با مشکالت زندگی، نقش ویژه

برخی از آنها معتقدند در این جهان، عالم فرازمینی وجود . برخی نیروهای ماورایی قائل هستند

 گوید:  ساله، مجرد می 03کارشناسی میکروبیولوژی،  "ز"در این ارتباط . دارد

 . «کنیم وجود داره؛ یه عالم ماورایی هست یه دنیایی خارج از دنیایی که ما زندگی می»

گیری بهره  هایی چون دعانویسی و فال جه، با وجود این نوع ذهنیت، افراد از شیوهدر نتی

جویی از آنها تحلیل و تفسیر  برند؛ زیرا الگوی فکری آنها برای مواجهۀ با مشکالت و چاره می

 . کنند تا امورمجهول، مبهم را برای آنان معنادار و قابل تحمل سازد خاصی ارائه می
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معنای عدم  یزیکی، بخشی از فرهنگ سنتی ایرانی است و وجود آن بهالبته اعتقاد متاف

دهندۀ نگرش و سبک زندگی خاصی است که قائل به عاملیت  عقالنیت نیست، بلکه نشان

نیروهای فرامادی هستند که بخشی از هویت ایرانی در طول تاریخ بوده و در فرهنگ مردم نفوذ 

 گوید: ساله مجرد می 31شناسی  ارشد روانکارشناسی  "ش"در این خصوص، . زیادی دارد

ها قبول دارن سحر و جادو چیزیه که همه اعتقاد دارن بهش؛ چون همه  اکثراً تحصیلکرده»

کنه به این سمت، جامعه ما دعا و  اصالً آدم گرایش پیدا می. بینن دارن اثرش رو می

 . «سحروجادو رو تو فرهنگ ما جا انداخته

رسد از دیدگاه متقاضیان، این شیوه برای آنها دربردارندۀ نتایج قابل  نظر می بر این اساس، به

 . اعتنایی است

 شناختی : تمایالت روان3مقوله 

کنندگان، از جمله  شناختی؛ یعنی نیازهای روانی و شخصیتی خود مراجعه مقولۀ تمایالت روان

در دنیای کنونی، زندگی از آنجا که . گیری است شرایط علّی مؤثر در گرایش به دعانویسی و فال

شدن نیازهای عاطفی  رود، این روند به نادیده گرفته سمت عقالنیت روزافزون پیش می روزمرّه به

دلیل فردگرایی و سلطۀ بُعد عقالنی، بخشی از نیازهای روانی و  به. و روانی مردم منجر شده است

کنندگان،  برای مراجعه گیری دراین بین، دعانویسی و فال. عاطفی افراد، تأمین نشده است

کند تا بتوانند بر  مثابه کانونی برای خودگشودگی و بیان مشکالت عاطفی وروانی عمل می به

های یادشده، در شرایط ناگوار و وقایع  روش. شرایط نامتعیّن و نامعلوم، نظارت داشته باشند

 . هدد خاطر می ناپذیر و پرمخاطره، به افراد امید و اطمینان و آرامش توجیه

 گوید:  ساله مجرد می 04کارشناسی گرافیک  "س"که  چنان 

که نتونه با خودش   نظر من کسی به. تونیم تحمل کنیم ما اتفاقی رو که برامون افتاده، نمی»

 . «کنه، میره دنبال دعانویس و فالگیر کنه، در خودش قضیه رو حل مشکلش رو حل

 گوید:  ساله مجرد می 31کارشناسی ارشد ریاضی "ه"یا 

خونیم، راه ما راه  کنیم مثالً درس می ما هی جلو رفتیم، دیدیم با کارهایی که داریم می»

 . «شیم به این چیزا گیریم؛ متوسل می مستقیمه، ولی اون نتیجه که باید بگیریم، نمی

شونده، ناکامی در زندگی تحصیلی زنان  تحصیلکرده، یکی از علل  براساس اظهارات مصاحبه

های علمی  گیری است؛ زیرا آنان معتقدند که از راه ی آنان از دعانویسی و فالگیر بهره

لذا ناامیدی و . اند اند به آرزوهای خود نائل شوند و در رسیدن به مقاصد خود ناکام مانده نتوانسته
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. های نامتعارف سوق دهد افراد را به انتخاب شیوه تواند سرخوردگی از دستیابی به اهداف می

 گوید:  ساله متأهل می 34شناسی مدیریت بازرگانی کار "س"

 . «شون پایینه، میرن اینجاها نفس ها که اعتمادبه معموالً زن»

های  طلبی و نیاز به تأیید، یکی دیگر از ویژگی نفس کم، راحت عالوه بر این اعتمادبه

 د: گوی ساله متأهل می 31کارشناسی مامایی  "ف"که  چنان. باشد شخصیتی مراجعان می

مشاور تو رو . ترین کاریم یا اینکه دنبال اینیم یکی ما رو تأیید کنه همش ما دنبال راحت»

کنه،  گیر و دعانویس تو رو تأیید می کنه، میاد میگه تو این مشکل داری، اما فال تأیید نمی

 . «میخواد تو راضی بری، واسه همین ما میریم سمت این چیزا

انداز روشنی ندارد، طبیعی است که  های معمول، چشم ی شیوهبنابراین از دیدگاه زنان، وقت

 . کنند های کوتاه را امتحان دهند همان راه ترجیح می

های عاطفی رها  کننده را از تنش ها، مراجعه در برخی موارد، توسل به این قبیل شیوه 

همراه  ثبتی بهدهد و آثار روانی م های زندگی را به وی می سازد و توانایی مقابله با چالش می

آید، بر کائنات تأثیر عملی دارد و در  به عبارتی، از دیدگاه آنان مناسکی که به اجرا در می. دارد

شناسی  کارشناسی ارشد روان "ش"که  چنان. دهد ها را کاهش می اطمینانی نگرانی شرایط بی

 گوید:  ساله مجرد می 31

ایناست وقتی من سوزوندم واقعاً . آوره خونه ما واقعاً دلهره. من پول دادم، دعا گرفتم»

 . «گرفتم آرامش

کنندگان حاکی از آن است که زنان در زندگی روزمرّه و پرتنش خود،  گفتۀ یکی از مشارکت

ای که  گیران باتوجه به استراتژی ها و فال دعانویس. دنبال نظم و معنادهی به امور هستند به

در . کننده ببخشند های زندگی زنان مراجعه رامیتوانند پاسخی را به ناآ گیرند، می پیش می

توان گفت که مراجعه افراد به این نوع اماکن، یک نوع کنش سنتی معطوف به هدف  نتیجه، می

 ساله مجردمی گوید:  03کارشناسی میکروبیولوژی  "ز"یا . است

قتی که نظر من و به. ای ندیدم، درمونده شدم ها رو امتحان کردم؛ نتیجه من همۀ راه حل»

 . «جور چیزا میره خوره، هیچ راهی براش نیست، سمت این بست می آدم به بن

شونده، حکایت از آن دارد که زنان در مواقع بحرانی و درماندگی به دعانویس  سخن مصاحبه

 . کنند گیر رجوع می و فال
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ندگی شناختی افراد درباب ز پذیر کردن آینده، برای تأمین امنیت هستی بینی میل به پیش

ساله متأهل  01شناسی  کارشناسی ارشد جامعه "م"گونه که همان. اهمیت است روزمرّه، حائز

 گوید:  می

بار برای سرگرمی پیش این افراد رفتم، اما بعدش دیگه نه، واسه مشکل  من اوّلین»

 . «رفتم می

ای ه شونده، حکایت از آن دارد که کنجکاوی و تفنن یکی از انگیزه گفتۀ این مصاحبه

دلیل کنجکاوی نسبت به  زنان و دختران، گاهی به. مراجعۀ زنان و دختران به این اماکن است

های عادی به  دلیل روزمرّگیِ زندگی نوین، برای سرگرمی و تفنن در موقعیت آینده و گاهی به

دلیل تفنن و سرگرمی  بار، به اغلب آنها اظهار داشتند که اوّلین. کنند این اماکن مراجعه می

های بحرانی، برای رفع مشکل و آگاهی از آیندۀ  اند و پس از یک تجربۀ مثبت در موقعیت رفته

 گوید:  ساله مجرد می 31کارشناسی ارشد ریاضی  "ه". کردند خود، مراجعه می

 . «خواستم نتیجۀ کنکور زودتر بدونم رفتم می. کنکور دادم»

ابل تحمل در زندگی روزمرّه خود، های ناخوشایند و غیرق دلیل تجربه بشر از دیرباز به

دلیل  مند بوده است که از آینده و پیشامدهای آن آگاهی داشته باشد، اما امروز، شاید به عالقه

آشفتگی جامعه، این ناامنی و بدبینی نسبت به محیط اجتماعی در بین زنان، بیشتر احساس 

گیری، سعی  ز دعانویسی و فالکننده با استفاده ا در نتیجه، زنان و دختران مراجعه. شود می

های زندگی  دارند آیندۀ نامعلوم و نامتعیّن خود را کنترل کنند تا از فشارها و اضطراب

 . شان کاسته شود روزمره

 گیری و دعانویسی شدن فال :مدرن4مقولۀ 

برخالف . باشد گر در مراجعه می گیری و دعانویسی، یکی از شرایط مداخله شدنِ فال مقولۀ مدرن

شته، امروزه با پیشرفت روزافزون فناورهای ارتباطی، برقراری روابط، بدون حضور در مکان گذ

گیری درزندگی امروز، موجب شده است  لذا فاصله. پذیر است مشترک و از فاصله دور هم امکان

بستان  های ارتباطی، وارد تعامل و بده که افراد، بدون ارتباط متقابل از طریق اینترنت و فناوری

گیری ارتباط  دسترسی به دعانویسی و فال چنین است که این فرایند با دسترسی و عدم. وندش

، بلکه در توسعه و فراگیری و دسترسی آسان به آن،  ها نشده تنها مانع از رشد این شیوه دارد و نه

 . ای دارد نقش ویژه

 گوید:  ساله مجرد می 00کارشناسی مهندسی پزشکی  "آ"
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افزار فال و سرکتاب گذاشت دانلودش کردم و ازش  و بودم اونجا یه نرمیه کانال فال عض»

 . «استفاده کردم

افزارها یا تلفن، به  های ارتباطی چون نرم گیران از راه حتی برخی از دعانویسان و فال

 گوید:  ساله مجرد می 31کارشناسی ارشد ریاضی  "ه"گونه  همان. دهند نیازهای زنان پاسخ می

زنگ زدم جالب اینکه پشت تلفن کار رو انجام . تلفنی، یکی بهم معرفی کرد یه دعانویسِ»

 . «میده

گیری در  شوندگان، دسترسی آسان به دعانویسی و فال بنابراین، براساس تجربۀ مصاحبه

لذا زنان و دختران، نیازی به مراجعۀ حضوری به اماکن . ها در جامعه، مؤثر است شیوع این شیوه

برقرار  ارتباط موردنظر فرد توانند با طور غیرمستقیم نیز می گیری ندارند و به دعانویسی و فال

 . کنند و پاسخ خود را دریافت کنند

 : گروه مرجع5مقولۀ 

این . باشد گیری می گر در گرایش به دعانویسی و فال گروه مرجع، از جمله شرایط مداخله

اعم ) های مرجع شویق و ترغیب گروهواسطۀ ت کننده، به مفهوم بدان معناست که زنان مراجعه

های این گروه را  لذا عقاید و توصیه. شوند ها می جذب این حوزه( شان از دوستان و آشنایان

 34کارشناسی مدیریت بازرگانی  "س"که  چنان. دهند مالک مقابله با مشکالت خود قرار می

 گوید:  ساله متأهل می

داشتیم پیش اون شخص رفتیم، مشکلمون  گفتن ما مشکل اومدن مغازه، می دیگران می»

 . «حل شده، دستش خیلی خوبه، برو پیشش

ها، مشکالت  کردن با یکدیگر تمایل دارند، لذا در همنشینی زنان بیشتر به گفتگو و درددل

هایی که براساس تجربۀ مثبت  در این بین، یکی از شیوه. گذارند خود را با یکدیگر در میان می

 . گیر است گیری از دعانویس و فال کنند، بهره یه میخود به یکدیگر توص

 تعامالت

 : فضای کنش6مقولۀ 

. گیر است کنندگان هنگام تعامل با فرد دعانویس یا فال زیستۀ مراجعه کنش، بیانگر تجربۀ   فضای

کننده پس از ورود به این  کنش، حس و حال و تجربۀ مراجعه در این مقوله، مقصود از فضای



880 8388زمستان /  18 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

کرده  منفی را تجربه کنش، دو نوع فضای مثبت وگفتۀ خود، در این  گر به لذا کنش. اماکن است

 گوید:  ساله مجرد می 31شناسی  کارشناسی ارشد روان "ش"که  چنان. است

کس احساس  طرف بستگی داره، هیچ به. بار فال قهوه رفتم، فضاش خیلی خوب بود من یه»

نه یه نفر، وارد خونه شدم سرگیجه شدید کرد، ولی چند سال پیش رفتیم خو استرس نمی

 . «شنیدم گرفتم، صداهای عجیبی می

که با نمادهای مذهبی مزیّن شده است، بیانگر شخصیت مذهبی  در مجموع، فضاهایی

 . کند عنوان فضای خوب یاد می باشد و از آن به گیر می دعانویس و فال

 : ترفندها و شگردهای دعانویسان7مقولۀ 

گیران در تعامل با  هایی است که دعانویسان و فال ها و مهارت دها و شگردها، شیوهمنظور از ترفن

گیر با  یکی از ترفندها بدین شکل است که دعانویس و فال. کنند کننده از آن استفاده می مراجعه

ای بر نقشی که ایفا  کننده، سعی دارد هاله حفظ فاصله و محدود ساختن تماس خود با مراجعه

کارشناسی  "س"که  چنان. ای را کسب نماید یجادکند تا بتواند برای خود جایگاه ویژهکند، ا می

 گوید:  ساله متأهل می 34مدیریت بازرگانی

 . «این افراد یه کتاب خاصی دارن که مثالً به ما نشون نمیدن»

گویی در تماس و تعامل با گویی و پیشگیران با ترفندهای غیب برخی از دعانویسان و فال

 ساله مجرد 03کارشناسی میکرویولوژی  "ز"که  کنند چنان کننده جلب اعتماد می راجعهم

 گوید:  می

من دوتا وسیله تو اتاق خودم داشتم و اصالً به دعانویسه نگفته بودم، دقیقاً آدرسه اون دوتا »

 . «اصالً من تعجب کردم. وسیله رو به من داد

به . برند می  شناسی اجتماعی بهره  های روان مهارتگیران از  عالوه بر این، دعانویسان و فال

کنند، براساس بر افروختگی چهره و واکنش  کننده سعی می عبارتی، در هنگام تعامل با مراجعه

شناسانه و با اطالع از معضالت اجتماعی و عواقب آن در زندگی،  افراد و با شگردهای خاصِ روان

گیران از آمیختگی دو روش استفاده  انویسان و فالهمچنین دع. مشکالت افراد را بررسی کنند

 گوید:  سالۀ مجرد می 04کارشناسی گرافیک  "س". کنند می

نظر من  به. تونم برات دعا بنویسم گیر، بعداز اینکه فالم گرفت، گفت: می من رفتم پیش فال»

م بدن جوری هر دوتا کار رو انجا شدن اینا میخوان این گیری و دعانویسی یکی االن فال

 . «باشن مشتری بیشتری داشته
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 پیامدها

 : حل مشکل8مقولۀ 

. گیری است شوندگان به اماکن دعانویسی و فال حل مشکل، از جمله پیامدهای مراجعۀ مصاحبه

زیستۀ مراجعان این مقوله، به دو زیرمقولۀ تجربه مثبت و منفی مراجعه به  لذا براساس تجربۀ 

گیر تشکیل شده است که در ذیل به آن  اجعه به فالدعانویس و تجربۀ مثبت و منفی مر

 پردازیم: می

عبارتی،  اند؛ به افراد، پس از مراجعه به دعانویس، با دو تجربۀ مثبت و منفی مواجه شده 

کارشناسی طراحی دوخت  "ن"که  چنان. مشکل باشد  گاهی دعانویسی نتوانسته پاسخگوی حل

 گوید:  ساله متأهل می 34

 . «ای نگرفتم، مشکلم حل نشده، اگرم بوده موقت بوده س نتیجهمن از دعانوی»

نکتۀ حائز اهمیت این است که اکثر زنان متأهل، تجربۀ منفی از دعانویسی داشتند و از 

کردند، اما اکثر  موقتی و گذری بودن اثر دعاها شکایت داشتند و عمل خود را بیهوده تلقی می

کارشناسی ارشد  "ش". کردند جعه خود را مثبت بیاندختران، براساس تجربه خود، پیامد مرا

 گوید:  ساله مجرد می 31شناسی  روان

بار یه تاپ و شلوارک نو خریده بودم گم شد،  یه. من خودم اصالً اعتقاد به دعانویس نداشتم»

چشم  اینو من به. دونست که لباس من االن کجاست بعد پیش یکی رفتم، اون آقا قشنگ می

. مون استرس و دلهره بود، رفتم دعا گرفتم سوزوندم، خوب شدم تو خونه یا. خودم دیدم

 . «کرد دعانویس مشکلم رو حل می

کننده حکایت از آن دارد که مشکالتش برطرف شده است و تجربۀ  های این مراجعه صحبت

شود که زنان، در مقایسه با  از مباحث فوق، مستفاد می. مثبتی از مراجعه به این اماکن دارد

گفتند که پس از مراجعۀ طوالنی به  دختران، تجربۀ ناخوشایندتری از دعانویسی داشتند و می

اند، لذا اکنون دید مثبتی نسبت  دعانویس، نتیجۀ مثبتی در رفع مشکالت زناشویی خود نگرفته

داشتند که به سحر و جادو اعتقاد دارند، اما براساس  به مراجعه ندارند، هرچند که اذعان می

دیدند، لذا تجربۀ ناخوشایند،  ۀ خودشان، توانایی دعانویسی و جادوگری را در هر فردی نمیتجرب

سبب عدم مراجعۀ دوبارۀ آنان گردیده است، اما دختران، تجربۀ خوشایندتری از دعانویسی 

 . تواند مشکالت آنان را رفع نماید داشتند و معتقد بودند که دعانویسی، می
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البته اکثر . کردند جویی از مشکل خود به دعانویس مراجعه می رهبنابراین همچنان برای چا

کردند و  کننده، بخشی از تأثیر مثبت در رفع مشکل را عامل تلقین بیان  زنان و دختران مراجعه

توانند  معتقدند که دعانویسان با امید و روحیه دادن و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به مشکل، می

 . در رفع آن مؤثر باشند

 گوید:  ساله مجرد می 04 کارشناسی گرافیک "س"گونه که انهم

گیر نداشتم، اما االن اعتقاد دارم که اونا  بار فال قهوه رفتم تا قبلشم اصالً اعتقادی به فال یه»

اون چیزی که حال بود رو درست گفت، بعد راجع به آینده هم چیزایی که . یه قدرتی دارن

 . «تادگفت کامالً درست بود و اتفاق اف

کرد که پیشگویی درست دربارۀ   توان چنین برداشت براساس تجربۀ زنان و دختران، می

به عبارتی، این افراد، . وقایع آینده و گذشتۀ افراد، موجب اعتقاد و مراجعۀ مکرر آنان شده است

گیر و درگیرشدن ذهن  های فال همچنین پیشگویی. تجربۀ مثبتی از مراجعۀ خود داشتند

تواند عاملی مؤثر در پیشامد آن واقعه باشد؛ زیرا  ننده با آن، از دیدگاه خود مراجعان میک مراجعه

کنند تا  گیران در هنگام پیشگویی وقایع خوشایند را بازگو می طبق تجربۀ زنان و دختران، فال

ه های زندگی روزمرّ ها و اظطراب کننده امید و انگیزه دهند، لذا با تلقین مثبت، تنش به مراجعه

هایی را در جهت  کنند که راهنمایی گیران سعی می عالوه براین فال. کنند رنگ می آنان را کم

عنوان مشاور و راهنما عمل کنند تا راهگشای زندگی زنان  کننده ارائه کنند و به پیشرفت مراجعه

 گوید:  ساله مجرد می 31کارشناسی ارشد ریاضی "ه". باشند

باری که من فال رو تجربه  تونم بگم همون اوّلینرده، میعنوان فرد تحصیلک خود من به»

شاید اون انرژی مثبت رو . کردم، اون انرژی مثبتی که بهم داد بیشتر رفتم سراغش

خاطر اینکه تمام  به. رفتم، بعضی حرفاش باعث پیشرفتم تو کارام شد گرفتم، نمی نمی

 . «هت نشون میدههایی ب هایی که میگه، در جهت پیشرفت توئه و یه راه حرف

مثابه یک مشاور همدل، مفید واقع  شان، به کنندگان گیران برای مراجعه بنابراین عملکرد فال

گیری به نسبت  اند، فالشوندگانی که تجربۀ مثبتی داشته طورکلی، از نظر مصاحبه به. شده است

 . تری برای آنها داشته است دعانویسی، پیامدهای مثبت

 راجعههای م : آسیب9مقولۀ 

خواه از  کنندگان ـ ها، پیامدهای منفی است که در نظم جاری زندگی مراجعه منظور از آسیب

ها با توجه به  این قبیل آسیب. کند ـ اختالل ایجاد می حیث روانی و خواه از حیث اجتماعی
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زیستۀ مراجعان، به دو سطح اجتماعی و فردی تقسیم شده که در زیر، برخی از آنها  تجربۀ 

 شود: ح میتشری

کنندگان در تحقیق، با توجه به تجربۀ خود اذعان داشتند که مراجعۀ آنان و  برخی مشارکت

 "س". هایی شده است شان در سطح اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی موجب آسیب اطرافیان

  گوید:ساله متأهل می 34کارشناسی مدیریت بازرگانی

 . «هیچی دیگه نبود. الکی فقط پولم رو خرج کردم»

های مراجعان، حاکی از آن است که مراجعه آنان به این اماکن، موجب اتالف هزینه  صحبت

گیران، سودجو و  و سرمایه شده است و براساس گزارش آنان، برخی از دعانویسان و فال

 گوید:  ساله مجرد می 03کارشناسی میکروبیولوژی "ز"همچنین . طلب هستند منفعت

ها  چیز رو میگه خیلی از زندگی شخصی هست که کالً همه یکی از دوستام گفت که یه»

 . «خاطر حرفاش ازهم پاشیده شده به

شونده، حکایت از آن دارد که مراجعه به این اماکن، اثری منفی بر  های مصاحبه صحبت

پذیرند و براساس آن  گیر و دعانویس را می های فال زنان گفته. گذارد زندگی خانوادگی می

کنند که مشکالتی را در سطح زندگی خانوادگی  رای زندگی واقعی خود اتخاذ میتصمیماتی را ب

عالوه بر اینها فضای حاکم بر این اماکن، در بخشی از . کند شان ایجاد می برای آنان و اطرافیان

کند؛ زیرا برخی از این اماکن، مخوف هستند و احساس  مراجعان، نوعی ترس و ناامنی ایجاد می

 31شناسی کارشناسی ارشد روان "ش"طور که  همان. ض جنسی در آن وجودداردناامنی از تعر

  گوید: ساله مجرد، می

 . «خیلی از دعانویسا دیدم که به دخترا تجاوز کردن. اینجاها خطرناکه، باید با یکی بری»

این سخن، حاکی از آن است که نوعی احساس ناامنی جنسی نسبت به این اماکن وجود 

با وجود این، . های منفی اطرافیان، قابل اعتماد نیستند خاطر تجربه گیر، به س و فالدارد و دعانوی

. کنند گیر، مکرراً به این اماکن مراجعه می دلیل وابستگی شدید به دعانویس و فال برخی افراد به

 گوید:  ساله متأهل می 33کارشناسی طراحی دوخت "ن"

 . «دوست داشتم یه چیزایی از اونا بشنوم ببین من مشکل نداشتم، هی دوست داشتم برم،»

 . باشد شوندگان، بیانگر وابستگی شدید افراد به دعا و فال می های برخی از مصاحبه صحبت

برای . های فردی شامل آثار روحی و روانی است که پس از مراجعه تجربه شده است آسیب

 گوید:  ساله متأهل می 33کارشناسی طرحی دوخت "ن"مثال 
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نام اختیار از دستم رفته  اونا هر چیزی بگن، من روالم همون جوری بشه؛ چیزی بهانگار »

 . «بود

کننده، حکایت از آن دارد که وی پس از مراجعه، قدرت اختیار و ارادۀ خود را  گفتۀ مراجعه

لذا . گیری کند توانسته بدون مراجعه، دربارۀ پیشامدهای زندگی خود تصمیم از دست داده و نمی

اختیاری  ها، احساس بی ز زنان و دختران، بنابر اظهارات خودشان، پس از تجربۀ این شیوهبرخی ا

حقارت، پیامد منفی دیگری است که به آن اشاره  بر این، احساس  عالوه . کنند ارادگی می و بی

 گوید:  ساله مجرد می 04کارشناسی گرافیک "س"که  چنان. شده است

بار دیگه دنبال اینا برم؛ یعنی  خیلی ضعیفم، اگه یک من خودمم وقتی رفتم احساس کردم»

 . «زنم پذیرم، خودمو گول می بینم و واقعیت رو نمی خودم رو خیلی دارم کم می

بینی و ضعف در پذیرش  شونده، حکایت از آن دارد که خودکم های این مصاحبه صحبت

کن دعانویسی و واقعیت و پیشامدهای زندگی، از جمله پیامدهای منفی مراجعه به اما

 . گیری است فال

 گیری نتیجه

عنوان  به« درماندگی و باورهای فرامادی»با عنایت به مقوالت نهایی برآمده از پژوهش، مفهوم 

گیری و دعانویسی را  توان رفتار زنان متقاضی فال واسطه آن می انتخاب شد؛ زیرا به  مقولۀ هسته

دهد که پاسخگویان، هنگام درماندگی در  ان میشده، نش های ارائه پاسخ. تحلیل و تفسیر کرد

گیری روی  دلیل غلبه باورهای فرامادی، به دعانویسی و فال مواجهۀ با مشکالت خود و به

جویی از مشکالت زندگی، ناامیدی از  های الزم برای چاره طور کلی، فقدان مهارت به. آورند می

منابع ارزشمند، نفوذ اعتقادات دینی و های دستیابی به  های معمول، فقدان فرصت کارایی روش

کنند، هایی که متخصصان مشاوره پیشنهاد می باورهای خانوادگی، احساس ناکارآمدی روش

. گیری و دعانویسی مداخله داشته است تأثیرپذیری از اطرافیان و دیگران مهم درگرایش به فال

دهندۀ  عنوان مفهوم اصلی توضیح به« درماندگی و باورهای فرامادی»همین دلیل، مقولۀ هسته  به

شناختی  هنگامی که شرایط الزم برای پاسخگویی به تمایالت روان. این پدیده، پیشنهاد شد

رساند؛ زیرا در زمان درماندگی و  زنان وجود نداشته باشد، باورهای فرامادی به آنان یاری می

سازد  ی زندگی را معنادار میبینی قادر است شرایط جار ناپذیر، این جهان حوادث دشوار و توجیه

باورهای فرامادی ناظر به اعتقاد به نیروهای فرامادی با . خاطر ببخشد و به آنان امید و اطمینان

گیری، با توسل به این نیروهای  دعانویسی و فال. معیارهای علم تجربی قابل بررسی نیستند
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کند و آنها را به رفع  ا معنادار میکنندگان به آنها باوردارند، زندگی زنان ر ماورایی که مراجعه

کننده و فرد  درکنار این عوامل، فضای رمزآلود تعامل بین مراجعه. سازد شان امیدوار می مشکالت

 . افزاید مقابل او بر جذابیت این رابطه می

شان متفاوت است و برخی از افراد،  با آنکه تجربه مراجعان از نظر حل مشکالت فردی

شان ایجاد شده است،  اند، بلکه حتی مشکالت جدیدی هم برای ای نگرفته هتنها هیچ نتیج نه

طور کلی از دعانویسی و  اما نکتۀ جالب، این است که این تجربۀ منفی، باعث نشده که آنها به

گیری و  گیر را به ماهیت پدیدۀ فال آنان ناتوانی دعانویس و فال. گیری منصرف شوند فال

و این امر، معرف دیگری برای رسوخ باورهای فرامادی در بین دعانویسی تعمیم نمی دهند 

 . شوندگان است مصاحبه

مبنی بر اینکه  8شناسان دین؛ همچون پیتر برگر های جدید جامعهاین امر، با دیدگاه

به اعتقاد . ، سازگاراست«شدن و پیشرفت علم، مالزم از بین رفتن باورهای دینی نیست مدرن»

هایش به آرامش و  ای است که در مواجهۀ با مشکالت و شوربختی گونه ن، بهاو ساختار روانی انسا

طور  در نتیجه، همان(. 8311برگر، ) تواند آن را به او اعطا کند اطمینانی نیاز دارد که علم نمی

که اطالعات این تحقیق نشان داد، ممکن است زنان  تحصیلکرده هم با آنکه در تحصیالت 

های علمی حل مشکالت جسمی و  اند و با روش بینی علمی آشنا شده دانشگاهی خود با جهان

 . شوندگیر متوسل  روحی آشنا هستند، اما باز هم گاهی به دعانویس و فال

اطالعات برآمده ازاین پژوهش، از چند واقعیت مهم حداقل درسطح نمونه تحقیق پرده بر 

ها و  واکنش به بحران. گیرد ل نمیطور تصادفی شک دارد؛ نکته اوّل اینکه هیچ رفتاری به می

در . برند سر می تنگناهای زندگی، تحت تأثیر شرایطی است که کنشگران انسانی در آن به

که نهادهای جامعه، از کفایت الزم برای رفع مشکالت مردم و حمایت از آنها برخوردار   صورتی

( های غیرمتعارف از روش استفاده) نباشند، این احتمال که افراد از طریق سازوکارهای شخصی

 . یابد به مقابله با آنها بپردازند، افزایش می

تواند مشی زندگی زنان را تغییر  تنهایی نمی نکتۀ دیگر این است که تحصیالت دانشگاهی، به

زنان تا زمانی که در . سوی یک چارچوب عقالنی محض هدایت کند های آنان را به دهد و انتخاب

ثروت، قدرت، ) های ارزشمند ته باشند و از دستیابی به منابع و فرصتحالت استیصال قرار داش

محروم باشند، این احتمال وجود دارد که در شرایط بحرانی و در تنگناهای ( معرفت و منزلت

                                                           
1  Peter Berger 
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ـ،  که گاه ممکن است غیرمنطقی و نامتعارف هم باشد های موجود ـ زندگی، به حداقل فرصت

 . روی آورند

. ها را کاهش دهد تدریج ضریب این قبیل انتخاب عدالت جنسیتی به رود گسترش انتظار می

طور پیوسته نیازمند توانمندساختن  های پیش رو، به درکنار آن، زنان نیز برای مدیریت بر چالش

خود در ابعاد مختلف شخصیتی، آموزشی، مهارتی، اقتصادی، جنسی و بهداشتی هستند تا 

 . دست گیرند گاه فرودستی خارج سازند و سرنوشت خویش را بهتدریج، قادر شوند خود را از جای به

حتی اگر چندان ) های سنتی انجام امور شیوه. ها اشاره دارد نکتۀ سوم، به دیرپا بودن سنت

عقالنی و منطقی هم نباشند و حتی اگر جامعه در مسیر توسعه و تجدد، آنان را به حاشیه رانده 

گاهی حتی افراد  تحصیلکرده از طریق . شوند نمیطورکامل منقرض  ، باز هم به( باشد

این به . کنند طور غیرمستقیم به بازتولیدشان کمک می ها ناخواسته و یا به کارگیری این روش به

آن دلیل است که انسان برای قابل تحمل ساختن امور مختلف، نیازمند یک منبع معنابخش 

ها  تامپسون معتقد است سنت. جوید است و در این فرایند، از سازوکارهای سنتی مدد می

شده، چارچوبی را برای درک جهان و  ای از فرضیات مسلم و بدیهی انگاشته معنای مجموعه به

آورد و به این دلیل،  تنظیم نسبت انسان با آن و یک راهنمای هنجاری برای اقدام فراهم می

 (. 011: 8318تامپسون، ) دهند کارکرد خود را از دست نمی

گرا گرا و عاطفهطور که در بخش نظری اشاره شد، از دو دیدگاه عقل آخر اینکه همان و نکته

گرای افرادی مثل آگوست کنت، تایلور و فریزر که  دربارۀ باورها و مناسک فرامادی، دیدگاه عقل

قائل به افول مناسک و باورهای فرامادی و جادویی با پیشرفت علم بودند، دیدگاه مناسب و 

 دیدگاه رقیب. گیر نیست ای توضیح پدیده رجوع زنان تحصیلکرده به دعانویس و فالمعتبری بر

که باورها و مناسک  گرای افرادی مثل مالینوفسکی، ماکس وبر و پیتربرگر ـ یعنی دیدگاه عاطفه)

( دانند ها می فرامادی را روشی برای رسیدن به آرامش روانی در مواجهۀ با مشکالت و شوربختی

های آزاردهنده، با توسعۀ معرفت علمی  ین این پدیده کارآمدتر است؛ زیرا این تجربه، برای تبی

ها  های پرمخاطرۀ جامعۀ جدید هم با این تجربه روند و بشر امروز هم در موقعیت از بین نمی

 . هایی برای کسب آرامش است گریبان است و جویای راه به دست
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