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 (شهر دزفول : زنان)مطالعه موردي با تاكيد بر گسترش حوزه خصوصيندگي ز هاي نوين سبك بازنمايي جادو در

 2نسيم خواجه زاده ،3منصور وثوقی

 چكيده
سبكهاي زندگي نوين در دزفول در حال نضج گرفتن است، در اين سبكهاي نوين اما،عناصر سنتي جاني دوباره مي گيرند، يكي از اين 

در زندگي خود  جادو و دعانويسياز  زناني كهبا   بوده،ارشناسي هرمنوتيك دپديكيفي  دراين تحقيق كه بر اساس روش .عناصر جادوست

به جادو بيشتر به چشم گرچه براي رفع مشكل به جادو روي مي آورند، اما يافته ها نشان مي دهد زنان  است.، مصاحبه شده بهره برده اند

سرخوردگي از حوزه عمومي و پناه بردن . هاي ممكن است يك انتخاب در ميان انتخاب واقع سرگرمي نگاه مي كنند كه درنوعي فراغت و 

 .ستدر دوره معاصر از عوامل پديداري جادو و فربه شدن اين حوزه، به حوزه خصوصي

 

  .، دعا نويسيجادو پديدارشناسي هرمنوتيك، حوزه عمومي، حوزه خصوصي،  دزفول،سبك زندگي،  واژگان کليدی :
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 3131هفتم/شماره اول/ زمستان مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/22

 مقدمه و طرح مساله

كه آبشخور اصلي هويت عامل طبقه تحليل مي شد ، چناندر سنت دير پاي جامعه شناسي بسياري از فرايندهاي اجتماعي به كمك 

( به 121:  1831)باكاك، افراد هم ، طبقه آنها محسوب مي شد امري كه امروزه با توجه به اهميت روز افزون پديده ي مصرف

عملكردهاي سبك و شيوه زندگي .چالش كشيده شده است و بدين ترتيب سبك زندگي به عنوان بديل طبقه اجتماعي قد علم كرد

روزمره اي هستندكه در نوع پوشش ، خوراك ، طرز كار و محيطهاي مطلوب براي مالقات با ديگران تجسم مي يابند ولي اين امور 

 (.  121: 1833روزمره در پرتو ماهيت متحرك هويت شخصي به طرزي بازتابي در برابر تغييرات احتمالي باز و پذيرا هستند)گيدنز ، 

رها و گسترش مراكز خريد ، كافي شاپها، فست فودي ها ، مراكز تفريحي و پاركها و اقبال بيش از پيش مردم به اين تغيير چهره ي شه

اماكن از نشانگان مهم تغيير سبك زندگي است و اين امر فقط مختص پايتخت و كالن شهرها نيست چرا كه ارتباطات باعث اشاعه ي 

در يك مكان باقي نمي ماند ، چنين است كه نشانگان فوق در شهري چون دزفول نيز خود فرهنگ مي شود و آموخته ها و اندوخته ها 

را نشان مي دهند ، مصرف گرايي و رقابتهاي بي پايان براي حضور در مراكز خريد ، تغيير سبك زندگي و باز انديشي در حوزه هاي 

 به خوبي مشهود است. مختلف اموري است كه بنا به تجربه زيسته محقق و مصاحبه هاي اكتشافي

ماهواره سريالهاي تماشاي ي منزل، مهماني رفتن ، جلسات خانگي، چيدمان اثاثيه كه در مواردي چون نوين اما از نظر ما سبك زندگي

ي عمومي و خصوصي است و انتخاب نوع خاصي از سبك جشنها و...خود را نشان مي دهد ، ميانه و برزخ حوزه رفتن به رستوران،،اي

وزه خصوصي و عمومي ي خصوصي و عمومي هر فرد مي شود.پس سبك زندگي با مفهوم حگي منجر به شكل دادن حوزهزند

.حوزه عمومي از يك طرف در برابر حوزه خصوصي و از طرف ديگر در برابر دولت  قرار مي گيرد و فضايي است تجانس مي يابد

قدرت در آن به بحث و گفت وگوي عقالني درباره  فارغ از دخالت حقيقي يا مجازي كه افراد خصوصي در آن گردهم مي آيند و

مسائل مورد عالقه مي پردازند.ورود در اين مباحث براي همگان آزاد است و هيچ محدوديتي نيز براي انتخاب موضوع مورد گفت 

 ( . 85- 83: 1838ارمكي،آزاد )شدوگو وجود ندارد.معيار نهايي در بحث ها براي رسيدن به نتيجه فقط استدالل بهتر و برتر مي با

به هر روي انتخابهاي روزمره اي كه آدمي به طور عادي انجام مي دهد از اجزاي اساسي زندگي او محسوب مي شوند، گرچه سنن 

باشيم، در جا افتاده تا حدي تعيين كننده مسير ما هستند اما هريك از ما در عين حال انتخابهايي در مسير اين سنتها مي توانيم داشته 

 عين حال به نظر مي رسد نظامهاي معرفتي ما نيز در اين انتخابها حايز اهميت باشد .

آيا مي توان عناصري جادويي را در اين برنامه ريزي  مطرح مي شود، اما ،در بحث بازانديشي در جامعه مدرن  8برنامه ريزي زندگي

خود مي  ،مي خواندش (  115: 1833)گيدنز، در تجدد امروزين "ن انتخابهاي ممك تنوع غامض"استخراج كرد؟آيا آنچه گيدنز 

نظام معرفتي مبتني بر جادو چه در اشكال سنتي و چه بسته بندي شده در  چراكه؟ تواند عامل كشش زنان شهري به سمت جادو باشد

با رفتارهاي شبه مذهبي نيز همراه مي  ودوجود دارد كه گاه تقويت هم مي شودر سبك زندگي زنان اشكال متنوع جديد، نه تنها 

  شود. 

اهميت خانه و حوزه ي خصوصي در زندگي شهري اهميت زيادي پيدا كرده است.از سويي ديگر ما بر آنيم كه خانه و حوزه

ذيريم . اگر به پيروي از گيدنز بپخصوصي ، خانه را چونان دژي استوار در مقابل وظايف شهروندي و جامعه مدني نمايان مي كند

آدمي به اين دريافت برسد كه نمي تواند وقتي  (811: همانكه سياست زندگي يعني سياست تصميم گيريهاي مربوط به زندگي) 

برد  مي. سر در گريبان خود فرو ، سياستي ديگرگونه براي زندگي اش در پيش مي گيردرابطه اي فعاالنه و پويا با عينيت داشته باشد

يگر براي خود تعريف خواهد كرد.پس به نظر مي رسدعدم توانايي در ايجادرابطه اي فعاالنه و پويا با عينيت ، و معنا را به گونه اي د

باعث بازتعريف معنا و ديگر گونه ديدن آن مي شود و بدين گونه انسان در تالش براي تاب آوردن واقعيت تلخ بيروني ، ذهنيت را 

 معنا را در حوزه خصوصي مي جويد.چنين مي شود كه ( و 85: 1851ينيت ترجيح مي دهد )هگل  ،بر ع

                                                 
                                                                                                               Planning                                        life-1 
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 21/هاي نوین زندگی با تاكيد بر گسترش حوزه خصوصی  بازنمایی جادو در سبك

 

 

مالينوفسكي جادو، مالزم و همراه زندگي به نظر بر مبناي شواهد، زنان در ميان انتخابهاي متعدد خود به جادو نيز نيم نگاهي دارند ،

 ( . 83: 1838ايمن و خطرناك است  )افشاني ، نا

 داليلي چون، مي تواند داليل متعدد داشته باشدجادو و رفتار هاي شبه مذهبي  شهر به ي گرايش دوباره و تقويت شدهالبته 

ينگونه مردم به عنوان بدكه مي خواهد دين را تحت كنترل خود در آورد و  يتا واكنشي سياسي به حاكميت ناخرسندي از مدرنيته

  نوعي مقاومت به باز توليد اشكال نامتعارف مي پردازند.

شوند كه در آنان هدف، ايجاد اثراتي ماوراي طبيعي و خارج مجموع اعتقادات و اعمالي جادو خوانده مي" :معناستاما جادو به چه 

از قلمروي شناختهاي عقلي باشد كه از طريق تسلط بر نيروهاي نامرئي و يا استفاده از ارواحي كه در خدمت اين نيروها قرار دارند، 

 (215 :1831بيرو،  )"يدآ به دست مي

به نظر مي نكته حايز اهميت در اين باره، اين است كه دو عنصر تقدير و باز انديشي در عين تفاوت ، با هم ارتباط برقرار مي كنند و 

چون و چراي وقايع وتسليم در برابر  پذيرش بي به معني 4 تقدير گرايي آيارسد زنان تقديرگرا به اين امور گرايش بيشتري دارند اما

 مي تواند در بطن جادو نهفته باشد؟  (2۶8 : همان)  آنان

در مقابل دين كه امور را به خداوند واگذار مي كند ، جادو گرگوني هستي و غلبه بر طبيعت است .جادو در واقع ميلي در جهت د

يكسان است.از اين منظر به نظر مي  ،است و بدين ترتيب غايت جادو وعلم ، با شيوه هاي بسيار متفاوت در طلب دگرگوني واقعيت

د ريزيهايش بر جادو استوار مي گرد در بر داشته باشد .زني كه برنامه ،به نسبت جادو، تقدير گرايي بيشتري  ،رسد دين داري عاميانه

زن  ا از آنجا كهمي شود ، امبراي كنترل بر امور به نيروهاي مرموز متوسل ،گر وبه جاي واگذاري امور به خداوند ، با واسطه جاد

و بازي را به هستي واگذار مي كند كه گاه خداست و گاه نيروهاي  مراجع نقش فعال و كنش فردي آگاهانه اي در معادالت ندارد

 .8گراست او بيايند در اين معنا او تقدير مرموز كه قرار است به مدد

، گفتمان مردانه است و زنان شخصيت هاي اساطيري جادو گر، اغلب از ويژگي هاي زنانه برخوردارند ، وقتي گفتمان غالب حتي 

ي ي فرودستي را تشكيل مي دهند كه حقوق ، تفكر ، هنر و قابليت هايشان توسط جامعه حذف مي شود يا به حاشيه رانده مطبقه

تادگي و نپذيرفتن شكست از نيروي هوش مندي و فريب كاري و دل ربايي خود سود اين زن است كه براي ايس شود ، آن گاه 

( .هرقدر كه نابرابري زن و مرد بيشتر مي شود ، قدرتها ي فريبندگي و  12:  1833جسته تا مطيع محض مرد نباشد ) مزدا پور ، 

  ۶جادو نوعي تالش در كسب هويت است البته گاه تمايل به( . 128) همان : خود را مي نماياند جادويي زنان بيش تر

به نظر مي رسد در دنياي مدرن ،جادو هنوز هم مرجع  برنامه ريزي زنان است و زنان با اعتقاد به باورداشتهاي جادويي، از اين 

 .باورداشتها در جهت شناخت و نظارت بر واقعيت بهره مي گيرند

خصوصي تغيير پيدا كرده است . تغييري كه به زعم ما معناي دوگانه اي  يما برآنيم تا نشان دهيم كه سبك زندگي به سمت حوزه

ي خود با عينيت را از دست داده است ،راه حلي موقتي و افيوني در خود دارد ،در معناي اول اين تغيير ، به دليل اينكه كنشگر رابطه

                                  يگر است كه در نهايت تاريخ را به جلو مي برد .ي حيات به گونه اي دمحسوب مي شود ، اما در معناي دوم، اين تغيير، ادامه

                                                 
Fatalism -2 

ه گرچه اين برنامه ريزي جادويي از ديد كنشگر علمي و انسان مدرن غير عقالني است ولي آنقدر به علم شباهت دارد كه فريززر  وزهاهر ارامززاد - 5

، ترجمه كاظم فيروز مند ، تهزران   مسسسزه  شاوه ي زرين ) پژوهشي در جادو و دين (( ، 4831فريزر ، رابرت ،. ) مراجعه شهد به فريزر.بنامدشعلم 

 ي انتشارات آگاه

4- در اين زمينه به طهر واص تهجه دوتران به ورده فرهنگ، تالشي براي كسب ههيت است. مراجعه شهد به پهر غالم ، زهرا.،)4831 (، سبكهاي 

44پژوهشنامه شماره پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، زندگي يا رفتارهاي ورده فرهنگ در بين دوتران نهجهان  
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 3131هفتم/شماره اول/ زمستان مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/22

اشكال متداول برنامه ريزيهاي جادويي سبكهاي نوين زندگي را مورد بررسي قرار دهد و در اين ميانه است كه آن هدف اين مقاله   

و نشان دهد كه جادو در زندگي امروز نيز كاركرد دارد و  بكاودشهر دزفول چرايي اين گرايش را به طور موردي در و تاحدودي 

 حتي نوعي پيوند با مفهوم مدرن برنامه ريزي زندگي پيدا كرده است.

 دارد؟ برنامه ريزي زنانسبك زندگي و  مراجعه به دعانويس و جادوگر چه جايگاهي در

 پيشينه ی تحقيق   

متأثر از دين و خانواده ايرانيان سبك زندگي ضمن اينكه "در ايرانالگوهاي سبك زندگي "(، در 183۶از نظر آزاد ارمكي )

باشد. ويژگي دوم ها درآن ميسّر نميهاي زندگي تكثر آن است كه شمارش انواع سبكسبكويژگيهاي ترين يكي از مهماما .است

 .آن است« در سايه بودن»سبك زندگي ايراني 

( است . او معتقد است ، 183۶) ي شهابيعنوان مقاله "راني و داللتهاي سياسي آنسبكهاي زندگي جهان وطنانه در ميان جوانان اي"

هد. به همين دليل دهاي برابر براي همه قرار نهاي زندگي، فرصتسبك، باعث مي شود جامعه ما در  قدرت و ثروتفراوان  انشعاب

كه قدرت از طريق هنجارها جلوي شود و تا زمانيها هم جلوگيري ميقانوني شده و از بازنمايي آنهاي زندگي غيراين سبك

گانگي ايجاد شده و الزمه زندگي در هاي زندگي جوانان دوگيرد طبيعي است كه در سبكهاي زندگي را ميگيري سبكشكل

 . كنندهاي زندگي خود را جدا مياين محيط اين است كه افراد حوزه

سبك زندگي و "در مقاله   (1833حميدي و فرجي )سبكهاي زندگي متمايز ، پوشش است ،يكي از تجلي گاه هاي  در اين ميانه اما، 

با استفاده از روش كيفي و مصاحبه نيمه به دنبال يافتن سبك هاي زندگي متفاوت در پوشش زنان در تهران ،  "پوشش زنان در تهران

اجتماعي گوناگون و برخي مؤلفه هاي زندگي آنان، نظير ميزان و به توصيف نوع پوشش زنان در محيط هاي زن،  31ساختار يافته با 

از  تيپ 5كه براين اساس  اندكردهترسيم را و نوع پوشش و وضعيت اجتماعي آنان ه درآمد و سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي، پرداخت

 . شده اندهم متمايز 

كه ميزان مصرف  دنبال پاسخ اين پرسش استبه  "ييسبك زندگي فرهنگي جامعه دانشجو" با پرداختن به  (1833فاضلي)   

ه اندازه قادر است ايشان را براي ايفاي نقش شهروند آگاه و مشاركت جو آماده كند. هم چفرهنگي دانشجويان در شرايط فعلي تا 

اي فرهنگي در ايران چنين بر مبناي نظريه سبك زندگي و انتقال بين نسلي سرمايه فرهنگي، ايده هايي درباره آينده مصرف كااله

  .مي كندارائه 

تهران مي پردازد و تالش مي كند ويژگي هاي سبك  8منطقه در  "سبك زندگي جوانان كافي شاپ "به بررسي   (1833)شالچي  

نشان مي دهد  نفري به روش پيمايشي، 228از نمونه احتمال  اين مطالعهيافته هاي زندگي اين گروه از جوانان را مشخص كند. نتايج 

كه در اين فضاي اجتماعي ويژگي هاي سبك زندگي پسامدرن از قبيل مد و سليقه التقاطي، تعامل امر محلي و جهاني، اهميت 

 سرگرمي و مصرف و نقش حياتي لذت ديده مي شود.

ي علمي مقاله 38ي مطالعه ، كه به روش اسنادي و با"تفاوت هاي جنسيتي در اوقات فراغت "در  (1833به نظر سفيري و مديري)    

اوقات فراغت انجام گرفته است، Comprehensive meta-analysisو  spssپژوهشي و پايان نامه به شيوه فراتحليل  و ابزار 

عرصه اي است كه افراد بدون دغدغه و تنش مي توانند ارزش ها و عاليق خود را نمايان ساخته، قدرت و مقاومت خويش را به 

جنسيت به مثابه عاملي فراطبقاتي موجب تفاوت  اما ند و به عنوان نماينده اي از طبقه اجتماعي خود اجراي نقش كنند.نمايش بگذار

و ايجاد نابرابري ميان زنان و مردان را فراهم مي آورد و بدين سان موجب مي گردد، اوقات فراغت زنان، مبهم، اندك و منقطع 

، اولويت هاي . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه  خته با فعاليت هاي خانگي و مادري باشدباشد، بيش تر در خانه سپري شود و آمي

و همچنين  استدر مردان، فراغت هاي حركتي به ويژه ورزش از اولويت باالتري برخوردار ،فراغتي در مردان و زنان متفاوت است

 .نه اوقات فراغت از مردان كم تر استرضايت زنان در زميو  فراغت هاي هدفمند نيز در ايشان بيش تر است
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مفهوم سبك زندگي را در مطالعات اوقات فراغت در سه نشريه اخير بررسي مي كند ، او اشاره مي كند كه بر مبناي نظر  (1551)ويل

( سبك زندگي، مفهوم كليدي براي مطالعات اوقات فراغت نيست چرا كه جايگزين فاكتورهايي مثل سن ، جنسيت 1555كن رابرتز)

سي آراي ديگر نتيجه مي گيرد كه مفهوم سبك زندگي يك مفهوم مفيد است كه سهم قابل و طبقه اجتماعي نيست، او در ادامه با برر

 توجهي در  در بهبود مطالعات فراغت دارد.

ي امريكا، ضمن در مورد جامعه "ي جهاني و الگوهاي مصرفسبك زندگي تغيير يافته"( با عنوان  2118) 3روسويگي در مطالعه

گروه سبك زندگي در آمريكا تشخيص داده است كه  ۶1هاي پژوهشي ديگر ، ي ، بر اساس يافتهاشاره به يك سبك زندگي آمريكاي

  رفتارهاي مصرفي و گرايشات سياسي متفاوتي دارند

( در تحقيق خود در مورد سبك زندگي در استوني، براساس تركيب سرمايه هاي فرهنگي و اقتصادي مورد نظر پير 2112پالومتس)

گروه دوم ،سرمايه  گروه اول با سرمايه اقتصادي و سرمايه تحصيلي باال معين مي شوند، شاخصيص مي دهد تشخ بورديو سه گروه

از گروههاي ديگر متمايز مي شود. در ضمن هر كدام از گروههاي ذكر شده  اقتصادي باالست  وگروه سوم با سرمايه تحصيلي باال

 .سبك زندگي خاص خود را دارند

اشاره مي كند كه پژوهش هاي اخير به مساله سبك زندگي بسيار "حكومتي شدن و مطالعات سبك زندگي"( در 2113بينكلي)   

اما آنچه او نتيجه مي گيرد آن است كه شادي به عنوان ويژگي سبك زندگي معاصر و به عنوان موضوعي از تحقيق  ،پرداخته اند

نه تنها يك تحقيق سبك زندگي است بلكه به  ،حوزه ميان رشته اي از مطالعات شادي جامعه شناسانه است و پيشنهاد مي كند كه

 همان نسبت مطالعه حكومتي هم محسوب مي شود.

مطالعات پيشين ابعادي از سبك زندگي را در زمينه پوشش، اوقات فراغت و تمايز سبكهاي زندگي را به نمايش مي گذارند اما در 

اهميت جادو در حوزه خصوصي  راهي حوزه خصوصي و عمومي نمايان مي شود و در اين ميانهتحقيق حاضر سيك زندگي در دو

 مورد بررسي قرار مي گيرد.

 مالحظات نظری

كه در متن اجتماعي معناي خود را مي  ارزشها و جهان نگري افراد رامنعكس مي كند ي رفتارها و نگرشها،سبك زندگي مجموعه

سبكهاي زندگي كه در رفتار .((Chaney,1996:4از هم مي شوند افراد جامعهباعث تمايز كه  نداز كنش ييالگوها كنندوپيدا مي

اي نسبتا هماهنگ و انسجام و مجموعه (mckee:1969:81) افراد مشهودند برون داد ارزشها و باورهاي مشترك يك گروهند

: 1833گيريهاي او را نيز در بردارند)گيدنز،تها و جهتيافته از رفتارها و فعاليتهاي يك فرد در طول زندگي روزمره اند كه عاد

مهمترين منبع هويت  ودر عين حال گذاري محصوالت فرهنگي مادي سبك زندگي روش الگومند مصرف، درك و ارزش .(121

قابل ه و عمل محقق شدي عرصه در ست كه اجتماعي اندگي دي زماهنگي و فرف مصرزه ي حوري در فتاي رمجموعه و  است

اما آنچه سبك زندگي ما را از يكديگر متمايز مي كند تنها سرمايه اقتصادي نيست و در اين ميان (  83: 1832)فاضلي،ستهده اشام

در نگاه بورديو، مدرنيته با پرورش فرديتي همراه است كه مبتني بر سبك زندگي ، ذوق و .سرمايه فرهنگي نيز حايز اهميت است

او مصرف را نظامي از نشانه ها و نمادها مي داند كه به تمايز گذاري اجتماعي منتهي مي  .ه استسليقه ، منش فردي ، مد و ذايق

گيدنز نيز سبك زندگي را مفهومي متاخر مي داند كه مالزم مدرنيته است ،هويت به اين ترتيب (. (Bourdieu,1984:66  شوند

يابد و بودن و كيستي فرد در جريان تصميم هاي روزمره در به امري تاملي و روزمره بدل مي شود و در سبك زندگي تجلي مي 

چيني نيز سبك زندگي را پاسخي كاركردي به امر . (Giddens,1991) ر كردن بروز مي يابدمورد خوردن و پوشيدن و رفتا

اهتهاي د، شباز سويي ديگر به زعم بورديو  مردمي كه در يك فضاي اجتماعي تنفس مي كنن ( chany,1996:4مدرنيته مي داند)

هاي سبك كه ايجامعه در كهمعتقد است شهابي در عين حال ( 88: 1831جود دارد)بورديو، بسياري در سبك زندگيشان و
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 3131هفتم/شماره اول/ زمستان مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/22

 شودهم جلوگيري ميها قانوني شده و از بازنمايي آنهاي زندگي غيرسبك دهده قرار نميهاي برابر براي همزندگي، فرصت

بيشتر اين قابليت را  خصوصيزنان به دليل مشاركت كمتر در عرصه عمومي و حضور بيشتر در عرصه در اين ميانه   ( 183۶)شهابي ،

بزنند )رفعت  ايجادو نمايش هويت هاي گوناگونست به بر اساس نحوه مصرف و سبك زندگي د در عرصه خصوصي هدارند ك

عي نظام معرفتي به شمار مي آيد كه چون ديگر وتفكرجادويي ن ، جادوست.كي از راههاي ابراز اين امر( . ي 33: 1838اه، ج

 خوداز نظر ماركس ، چراكه(.1838، علي زاده ،  1833، توكل  1838) گلوور و ديگران ،   استر از جامعه مقوالت انديشه فرد متاث

 (  22:  183۶، يك هستي اجتماعي است )  دانش ،   هم فرد

از سويي ديگر نقشهاي جنسيتي آموزش داده شده از سوي جامعه نيز به زنان مي آموزد كه خانه و عرصه خصوصي جاي آنهاست و 

از هم بيشتر جايگاهي مردانه است تا زنانه .  چنين است كه   -كه اينك مجال چندان فراخي نيست  -بيرون از خانه و عرصه عمومي 

دهد، لمرو عمومي يكي است ؛ مرد يعني كسي كه كارهاي مهمي را خارج از قلمرو خانگي انجام ميها ، مردانگي با قنظر فمينيست

 ( 23: 1833)ريتزر ،  يعني كارهاي مردانه

 Flammang,1983 :182) پس نقشهايي كه جامعه به زنان نسبت مي دهد گاه بيمارهاي ذهني و رواني براي زنان ايجاد مي كند

 3. روي مي آورند جادوبه راه هاي تخديري چون  مي شوند كهبه موجوداتي افسرده و ناخودآگاه بدل ( و به اين ترتيب زنان 

شود كه دختران درگوشة ميهاي جنسيتي آنان مانع كه كنترل والدين و نگرش توان گفتمي، رابي و گاربر مكبا اشاره به نظر 

باشد، كه اين نشان دهندة خصوصي و در خانه جريان داشته فرهنگ دختران به طورشود تا مي امر باعث ها پرسه بزنند و همينخيابان

 . (183۶)پورغالم،موقعيت تابع و پوشيدة زنان و دختران در جامعه است

اجتماعي -بيگانگي سياسي واقعيت ديگري كه در جامعه مشهود است بيگانگي سياسي و اجتماعي است كه خاص زنان هم نيست،

سياسي -بيگانه شده اجتماعي ؛ است كه در آن فرد احساس مي كند بخشي از روند اجتماعي و سياسي جامعه نيستواقعيتي فكري 

سياسي ممكن است به صورت احساس بي قدرتي، بي معني -بيگانگي اجتماعي . معتقد است كه شركت او موجب تغييري نمي شود

احساس فرد است مبني بر اينكه كنش و شركت  ، ند بي قدرتي يا فتوربودن، بيگانه شدن از فعاليت اجتماعي و بي هنجاري بروز ك

 ( . 188: 1831)محسني تبريزي  او هيچ تأثيري در تعيين سير وقايع ندارد

ي ، عدم اقناع آدميان در حوزه عمومي را در پي دارد ،كه اين امر منجر به خزيدن افراد در بيرون 5بدين ترتيب محدوديت انتخابهاي

خصوصي به دليل انتخابهاي بيشتر در اين حوزه مي گردد ، گويي كنشگران اجتماعي حوزه ي خصوصي را به عنوان حوزه 

براي حوزه عمومي بر مي گزينند ،تا آنچه در حوزه عمومي از آنها دريغ داشته اند ، به شكلي ديگر گونه در حوزه  "جبراني"

و در اين  ي خصوصي در زندگي امروز فرد ايراني منجر مي شودو حوزه خصوصي دنبال كنند. و همين امر به قوت يافتن حريم

 . گونه يافته استميانه، جادو نيز قوتي دوباره و ديگر

 شناسی روش 

روش پديدار شناسي از روش توصيفي، استقرايي  .روش تحقيق پژوهش حاضر، كيفي و از نوع پديدار شناسي هرمنوتيك است

معني هر پديده صرفا توسط شخص  (و در آن،213: 1835مشتق شده است و از  فلسفه پديده شناسي سرچشمه مي گيرد )عابدي،

به  به عنوان يك فلسفه ي تحقيق است كه پديده ي اجتماعي راو  (۶8: 1838تجربه كننده آن قابل توصيف است)عابدي و ديگران،

 )عنوان برساخته اجتماعي مي بيند و اين امر به طور خاص با معاني مولد و بينشهاي سودمند درون آن پديده ها در ارتباط است

                                                 
بته زنتان و دوگانه انگاريهاي جهان شمول چون عقالني/عاطفي، منطقي/شهودي، مستقل/وابستته و فعال/منفعتل، ستاختارهاي فكتري ناعادالنته اي را  - 3

  (. 8: 1833در اين دوگانه انگاريها مفهومي كه به زنان نسبت داده مي شود  هميشه وزن ارزشي كمتري دارد) رهبري ،. مردان  تحميل مي كند
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Saunders ,2007:597). سوال كلي پديدارشناسي اين است كه مفهوم، ساختار و اساس تجربه موجود در مورد اين پديده براي

 قعيت ذهني هر فرد چگونه در معني داركردن تجربيات به كار مي رود. )توحيدي اردهايي ومورد نظر چيست و واشخص يا گروه 

ساعت بود بهره  2تا  1:81حبه هاي عميق فردي كه بين  مصااز ري دادها در اين پژوهش ما براي گردآو(. 211: 1851حيدري زاده،

در برنامه ريزي زندگي خود از امور جادويي چون  كه است  يدزفول ناين تحقيق كليه ي زنا مورد مطالعهجامعه ي . گرفتيم

 .تحقيق را داشتند و تمايل به مشاركت در اين  مي كنند استفادهفال قهوه  و يا طلسم ، دعانويسي

بر اساس اين نوع از نمونه  ...استهدفمند يا نظري ،ميداني، نمونه گيري كيفي  –شيوه ي نمونه گيري در تحقيقات كيفي معموال 

محقق با افرادي تماس برقرار مي كند كه در زمينه ي موضوع تحت بررسي يا جنبه هايي از آن ، گيري، براي گردآوري اطالعات 

 (.15-13: 1833)محمد پور و رضايي،  داراي اطالعات و شناخت مناسب و كافي باشند.

 نتخاب مي شوند كه در زمينه موضوع خاص مطالعه تجربه زيسته اي دارند  در پژوهش هرمنوتيكي و پديدار شناختي افرادي ا

Starks& Brown Trinidad,2007:1373; van Manen1997))  ،در و البته تمايل به صحبت درمورد تجربه خود دارند

 )يدجربه خاص به دست آروايتهاي غني و يگانه اي از آن ت تا در مصاحبه بايد از يكديگر متفاوت باشند مشاركت كنندگانضمن 

(van Manen,1997 ،در اين روش،  نمونه براساس مصلحت و يا به صورت هدفمند انتخاب مي شود به هر روي 

Iphofen,Ron,2005:26))  ت ديگر، حجم نمونه به اشباع به عباريا تعداد افراد مورد مصاحبه، ،در اين روش نمونه گيري

يعني حجم نمونه تا آنجا پيش مي رود كه داده ها كامل شوند و اشباع داده  (15::1833رضايي، بستگي دارد ) محمد پور و   11نظري

 چراكه ديگر فهم روشنتري از مصاحبه هاي بعدي به دست نمي آيد (۶۶: 1838ها حاصل شود)عابدي،

Sandelowski,1986:57)) 

كاليزي و افرادي كه از روش پديدارشناسي تفسيري معموال كساني كه با روش پديدارشناسي توصيفي ، كار مي كنند، از روش 

: 1838؛ عابدي، 21۶: 1835؛ عابدي، Diekelmann etal,1989) پيروي مي كنند، از روش ديكلمن و همكاران بهره مي گيرند

 (. 2۶: 1835؛ محمد پور و ديگران،۶۶

 باچشم اندازي ريكوري بازتاب  اين روش بيشترد،نديكلمن و همكاران زماني كه روششان را به عنوان يك هايدگري تشريح مي كن

ها با رويكرد جزيه و تحليل دادهبدين ترتيب در پژوهش حاضر، ت .(Ortiz,2009هستي شناختي ) تا است هدف معرفت شناسي

را در بر  ايهفت مرحله يفرآيند،هايدگري كه با اتكا بر پديدارشناسي  و همكاران انجام گرفت ديكلمن هرمنوتيك و به روش

 دارد كه به صورت گروهي اجرا مي شود و شامل موارد زير است: 

 كليو ايده دستيابي به يك درك  مانوس شدن با داده ها و ها و متون جهتخواندن تمامي مصاحبهچند بار  – 1

Loiselle,etal,2010:330) ) (محقق بايد بخواند و بازخواني كند، رها كند و به متن به 1553به اعتقاد ديكلمن و همكاران)

 (Parsons,2010:65عنوان آغاز صحبت برگردد)

 ((Loiselle, etal, 2010:330 ها.صاحبههاي تفسيري براي هر كدام از منوشتن خالصه - 2

درون مايه به ها.مايهو شناسايي و استخراج درون(Ibid)بوسيله گروه پژوهشمتون  يابر گزيده  مصاحبه هاي پياده شدهتحليل  - 8

 (. (Parsons,2010:65 عنوان ساختار تجربه فهميده مي شود 

مجدد به متن  رجوعبازگشت و ( (Loiselle,etal,2010:330 متنحل هرگونه تناقض موجود در تفاسير با مراجعه به -3

بندي موارد عدم توافق و تناقضات موجود در تفاسير ارايه شده و سازي و طبقهكنندگان به منظور تبيين، روشنها و يا شركتمصاحبه

 .( 1851انجام مي گيرد)محمد پور و همكاران، نوشتن يك تحليل كلي و تركيبي از هر متن )مصاحبه(

                                                 
   Theoretical saturation  -7 
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 3131هفتم/شماره اول/ زمستان مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/22

ي زندگي روزمره را امعاني مشترك و عملكرده و بازخواني محورهايي كه ها( به منظور شناساييمقايسه و مقابله متون )مصاحبه -8

 ( (Loiselle,etal,2010:330 بازتاب مي دهد

ها را مايهشناسايي و استخراج الگوهاي بنيادين كه ارتباط درون(وIbid) ه هاشناسايي روابط برآمده بين محورها و درون ماي– ۶

 .( 1851)محمد پور و همكاران،ها را به همديگر وصل كندبرقرار نموده و آن

 پيشنهادهاها و پاسختركيب ، جهت گروهها به اعضاي ن مصاحبهوهايي از متمثالها، همراه مايهنويس از دروناي پيشارايه نسخه-3

 ( (Loiselle,etal,2010:330 نهايي  پيش نويسدر 

و پاشايي  32: 1838داده  ها گويند) عابدي، 11و دقت مطالعه يا موثق بودنمراحل اعتبار و اعتماد سازي در روشهاي كيفي را صحت 

 ( 1851ثابت و ديگران،

و قابليت  قابليت تصديقن، طمينااقابليت  ، معيار موثق بودن تحقيقات كيفي، يعني قابليت اعتبار رچهااز سعي شد  حاضر هشوپژدر 

ارتقا  در12 بارتست از ميزان صحت يافته ها، يكي از راه هايي كه گوبا و لينكلناستفاده شود، براي تضمين قابليت اعتبار كه ع  انتقال

 ي اعتبار داده هاي كيفي توصيه مي كنند 

است. براي تحقق اين هدف،زمان زيادي  را به جمع آوري داده ها اختصاص داديم و در الني مدت و مشاهده مصرانه درگيري طو

صورت مواجهه با نكات مبهم در هنگام تجزيه و تحليل داده ها  براي روشن شدن ابهامات دوباره به مشاركت كنندگان مراجعه شد 

رعايت زاويه بندي پژوهشگر و ارتقاي اعتبار اي براختيم . ( اشاره كرده است،به مصاحبه تلفني پرد1851يا چنانكه پاشايي ثابت نيز)

مصاحبه مصاحبه عميق با و هم چنين تخصصهاي متفاوتي چون فلسفه و روان شناسي بهره گرفتيم.  متخصص كيفي انرهمكا،از 

صورت لزوم،  ي باز خورد الزم به آنان براي كشف وجوه مختلف حقيقت از جمله راهكارهاي ديگر است.در يهو ارا شوندگان

، براي تاييد مطالب مجددا به شركت كنندگان مراجعه شد و در صورت لزوم تغييرات الزم اعمال تحليل هر مصاحبهو تجزيه از پس 

براي تضمين مقبوليت پژوهش، ،نتايج بايدتحت بررسي چند نفر از همكاران آشنا با موضوع و پژوهش كيفي قرار  شد.به طور كلي

محقق سعي ، تعيين قابليت تصديقر به منظو (285: 1835ا هدايت مشاركت كننده انجام شود)نادي سخويدي،گيرد و مصاحبه ها ب

پيش فرض هاي خود را تا حد امكان در روند جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها دخالت ندهد . براي دست يابي  ست كهده انمو

رت نظاو هنمايي از رامحقق ي، تصميم گيري يندهاآفرو ها داده حليل تو ند تجزيه روكفايت از تست رعبا به قابليت اطمينان كه

يافته ها به موقعيت ها و گروه هاي مشابه از شركت كنندگان  لنتقاايش قابليت افزر ابه منظو نظر استفاده نموده است ساتيد صاحبا

سعي شد جمعيت نمونه تا حد امكان ناهمگن  .براي اينكه پايايي تحقيق لحاظ شود(1851)پاشايي ثابت،ستده انموده ستفاا متفاوت

باشد و تمام مصاحبه ها توسط محقق انجام گرفت ودر نهايت سخنان ضبط شده بر روي كاغذ پياده شد و محورهاي اصلي آن 

 استخراج گرديد.

 يافته ها

 به صورت غير حضوري)تلفنينفر 1،  ددعانويسي مراجعه كرده بودن وبراي فال قهوه  نفر 12افرادي بودند كه زن مورد مطالعه 18

بسياري از  مراجعه به اين اماكنكرده بودند. به درست كردن جادو اقدام نيزشخصانفر  2و درخواست كشيدن كارت كرده بود(

بود  قدم اولو تشويق ديگران فتن از وجود اين اماكن يا افراد اطالع يا ،يعني بوده استهمراه ديگران به يا  اني ديگربا توصيه قعموا

به هر  .(1835)فاوره سادا،بكشد انوگردجاافراد تنها زماني به جادوگران فكر مي كنند، كه كسي آنها را به سوي به اين ترتيب  ،

از جايگاه جادو در اين ميانه بود.در ادامه و  در زندگي سوال كلي مصاحبه چگونگي گذران اوقات فراغت ، عاليق فرديروي، 

                                                 
Truthworthiness -5 

Guba& Lincoln -5 
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 23/هاي نوین زندگی با تاكيد بر گسترش حوزه خصوصی  بازنمایی جادو در سبك

 

 

و  "برنامه ها و عاليق فردي و فراغت زنان "مايه هاي زير استخراج شدند كه در دو بخش كليدرونمصاحبه هاي انجام گرفته 

 به جادو آمده است "انگيزه ها و سايق هاي رجوع"

 شرکت کنندهزنان  و فراغتبرنامه هاو عاليق فردی، -1

 خريد و پاساژگردی1-1

 :فراغتها و عاليق بسياري از زنان را تشكيل مي دهد مشغوليات، خريد ، پاساژگردي و بازار بخش عمده اي از

  :مي گويد ،كارمند دولتي،مجرد(فوق ليسانس ،ساله  81)آزاده

، مي دونم و خيلي دوست دارمر چراغها و نور و خيابونا خودمو گم مي كنم تا ناراحتي هامو فراموش كنم ، خريد تو زرق و برق"
 ".با قيمت مناسب و كيفيت باال پيدا ميشه زيچيچه ي شهر تو كدوم سوراخ سنبه

 :چنين مي گويد  ،كارمند شركت ساختماني،متاهل(ليسانس،ساله  23)اسيم

و فصل حراجي ها مي رم ...تبراي خريد يك قلم جنس مي رم تو سوپر و هميشه بايه عالم بسته بنديهاي مختلف ميام بيرون"
  ".تهران

 جشنهای خانوادگی، محافل و مهمانی های دوره ای1-2

از جمله تفريحهايي كه در سالهاي اخير در ميان فاميل و دوستان باب شده است، مهماني هاي دوره اي و محافلي است كه حول 

 محورهاي مختلف تشكيل مي شوند، اين مهماني ها گاه كامال زنانه يا مردانه و گاه خانوادگي است.

 : ر(مي گويد ،متاهل، خانه دا ، فوق ديپلم ساله 82)الله

مثال جلسه مثنوي خواني تو منزل فاميل به صورت دوره اي برگزار ميشه، يا تولد دوستها و فاميل يا مهماني هاي دوره اي هر "
كدوم يك گوشه اي از نياز آدمو برآورده مي كنه كه منافاتي هم با هم ندارن، بيرون كوچيك شده )با خنده(مردم خونه ها رو 

 ".بزرگ كردن

 کافی شاپ،رستوران، اماکن تفريحی 1-3

، كافي شاپ و آرايشگاه هاي يكي از مواردي كه اكثر شركت كنندگان در تفريحهاي خود به آن اشاره داشتند رفتن به رستوران

 مختلف بود

 : در اين باره مي گويد (مجرد ، ليسانس،بيكار،ساله  22)ژيال

 ".شهر باز نميشه مگه ما اونجا رفته باشيم و كشفش كرده باشيم كافي شاپ و رستوران جديد و مكان تفريحي جديدي تو"

 و گوش دادن به موسيقیو ماهواره  تماشای تلويزيون 1-4

ي شخصيتهاي اين سريالها گاه به دغدغه اي تمام وقت بدل مي شود و اي و صحبت دربارهتماشاي اعتياد آور سريالهاي ماهواره

ي بسياري مي شود، البته برخي ديگر چنين احساس و دغدغه اي ي روزانهمي كند كه انگيزه برنامه ريزي زندگي را معطوف به خود

 :اين گونه نظر مي دهد ،آزادهرا در مورد دنبال كردن برنامه هاي تفسير خبر شبكه هاي ماهواره اي دارند.

رياالمو ببينم، از دست نمي ي فاميل برسم سشب حتي المقدور خونم يا جوري تنظيم مي كنم كه خونه 12-5از ساعت "
 "دمشون.

 :هم مي گويد ساله،مدير رستوران،متاهل،ليسانسه(  82)مينا

 "موسيقي تو آروم كردنم خيلي موثره "

 خريد لوازم خانه  1-5

 ي بي پاياني مي كند كه زندگي حول آن مي چرخدخريد ظروف پذيرايي متنوع و تزئينات منزل، گاه افراد را وارد مسابقه

 و وسايل خونه رو خيلي دوست دارم، نسبتا خوب مي خرم خريد ظرف و ظروف :خوبمي گويد (،ديپلمه و خانه دارساله 35)فريبا
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 3131هفتم/شماره اول/ زمستان مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/13

 :، متاهل،خانه دار( مي گويد ساله  28 )الهام

 "وسايل و مبلمان خونست. دوست دارم تو فاميل نفر اول برا خريد اين چيزا باشم، خيلي از مهموني ها واسه نشون دادن"

 دنيای مجازی 1-6

دنياي مجازي كه روزانه در حال گسترش و فراخي است جنبه هاي غريبي يافته است،چنانكه افرادي كه درون يك خانه زندگي مي 

 :مي گويدساله، مجرد،بيكار( 28)سارا،روابط متفاوتي با هم در فيسبوك برقرار مي كنند.كنند

، برا خواهرم هم كه توي يه اتاقيم با هم، اليك خبر مي گيرم، روزانه تو فيس بوك مي چرخم و فاميل تو فيس بوك از دوستام"

 "طالع بيني و فال روزانه هم تو اينترنت مي خونم.و گاهي وبالگ مي خونم. مي ذارم، اونم همينطور

 ،رژيم غذايیورزش، پياده روی 1-7

محل پياده روي كساني است كه مدام در حال افزايشند،گويي براي عده اي ورزش  پاركها و برخي از معابر شهري در سالهاي اخير،

 : گويدمي(ديپلمه ، خانه دار ،ساله  81)شهنازو توجه به رژيم غذايي بدل به مناسكي مدرن در زندگي امروزي شده است.

برن باشگاه، خودمو با ورزش و من خودم ورزش اولويت زندگيمه، به زندگيم رنگ ديگري مي ده، همه رو تشويق مي كنم "
 رژيم غذاييم رو هم عوض كردم،.، اگه يه روز نرم انگار چيزي گم كردم،مثل نماز برام واجبهلباساي ورزشي سرپا نگه مي دارم

 ".سالم مي خورم، آرامش دارموقتي غذاي 
 هم اين نظر را دارد: فريبا

 ".ميام يوگا كه آرامش پيدا كنم چيزاي زيادي پيش اومده تو زندگيم كه كامال به هم ريختم "
 :گويدهم مي (مغازه دار،ساله، مجرد 23)مينو

خيلي اهميت مي دم، روغن كنجد، زيتون و هسته انگور استفاده مي كنم، از محصوالتي كه مواد نگهدارنده  به برنامه غذاي ام"
 ".دارن استفاده نمي كنم، شيريني رو تو خونه مي پزم

 مسافرتهای داخلی و خارجی 1-8

-مي ژيالرد خوشبختي فرد است.كه گاه تعداد آن محكي براي برآو مسافرت استنامه زندگي، ردر باز جمله موراد رو به گسترش 

 : گويد

 "خوب بعضيا هميشه مسافرتشون به راهه، نمي دونم چيكار مي كنن كه اينقدر شوهراشون همه چي رو براشون فراهم مي كنن."
 مي گويد: هم  مينا

دوستامون مي ريم،تقريبا سالي انگار واجبه كه سالي يكي دوبار مسافرت بريم، البته دوماه يكبار هم مسافرتهاي كوتاه تفريحي با "
يك بار مسافرت خارجي هم ميريم، اونجا ميتونم خودم باشم، هرجوري دوست دارم البته وقتي برمي گردم)مكث مي كند و مي 

 ".خندد(يه مدت افسرگي مي گيرم، با ديدن بدبختي هاي اينجا

 رجوع به جادوانگيزه ها و سايق های  -2

 دولتی سرخوردگی از حوزه عمومی2-1

بسياري از شركت كنندگان ناخرسندي خود را از وضعيت موجود و از اينكه احساس مي كردند همه فعاليتهاي آنها توسط برخي 

ساله،  21)آزيتاكه دوست دارند نمي توانند حاضر شوند اعالم مي كردند نيروها رصد مي شود و در عرصه عمومي آنچان

 :گويدميدانشجو،مجرد(

يحي مي تونيم داشته باشيم؟كجا مي تونيم بريم؟تازه اگه بتونيم و بشه كه بريم اونجوري كه ميگن بايد خوب مگه چه تفر"
ي دوستا جمع مي شيم و هرچي دلمون بپوشيم و بريم و بيايم،آزادي و امنيت خيلي كمه، ما هم اينجوري حال مي كنيم، خونه

 ".تفريح ما توي مكان بسته بايد باشهبرامون فال مي گيره ديگه. كه گفتم گاهي هم هخانم ونبخواد مي پوشيم، ا
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 13/هاي نوین زندگی با تاكيد بر گسترش حوزه خصوصی  بازنمایی جادو در سبك

 

 

 ساختن لحظاتی خوش با جمع دوستان و همكاران2-2

ت برخي از زنان به صورت جمعي و كه شاهد اين امر باشد كه مراجعا حضور چند ماهه محقق در اين اماكن اين فرصت را به او داد

است و براي دعانويسي به يكي از  و متاهل ساله كه كارمند 81نسترن هداف آن بود.با دوستان بود و خوشگذراني و تفريح از ا

 روستاهاي مجاور شهر آمده ،چنين مي گويد: 

نفري پاس  3-۶ كار، همكارا حرف اينجا رو زدن،روز تو محل . اممود، هيچوقت اراده نمي كردم كه بياشايد اگه به خودم ب"
راه تو  تو راه كه خيلي خوب بود، جاده سر سبز،كلي همساعت آخرو اومديم اينجا،مي گن دعاهاش مي گيره، 1ساعتي نوشتيم 

 "خنديديم.
 :نگاه مي كند كنجكاوي و به چشم تفريحفال قهوه  بهژيال 

سعي مي كنيم  .يه رستوران جديدبا دوستام اومديم، خوش ميگذره قراره بعدش برا شام هم بريم كنجكاوم ببينم چه جورياست؟ "
 "هر پيترا فروشي و كافي شاپي كه باز ميشه رو امتحان كنيم

 و آرامش معنويت جويی2-3

و  وقعيتهايي كه دليلحس معنويت و آرامشي كه از پس چنين اقداماتي حاصل مي شد غير قابل انكار بور، افراد در مواجهه با م

 32 )مرجانو در عين حال كاري هم از دستشان بر نمي آمد، در پناه اين احساس آرام مي گرفتند خاصي براي آن نمي ديدند منطق

 : گويدمي ، ديپلمه و خانه دار(ساله

، آدم كه به نوعي بيماري رواني مبتالست. بارون رو جمع كردم، دعا خوندم، آب دعاخونده براي شفاي يكي از نزديكامه آب"
 "رو آروم مي كنه.

 ی)بخت گشايی، درمان،گشايش در کار(جويچاره 2-4

شانده بود، تا راه حلي مشكالت زندگي و مسايل مهم زندگي ، بسياري از مشاركت كنندگان را به سوي دعانويس و فالگير ك

 : گويدمي مينوجويند.ب

 "همه جواب رد مي دم، بختم رو بستن.خواستگارايي دارم، اما به "
 كه به دعانويس براي حل اختالف پسر و عروسش مراجعه كرده بود مي گفت: خانه دار ساله 88شهناز 

شب بذارم زير سرم تا خواب ببينم كه چاره رو اي كنه بهم اين طلسم رو داده كه  عروسم ميخواد بره اومدم پيش حاجي كه چاره"

 "تو خواب بهم بگن.

 ارشد يك اداره است و فوق ليسانس دارد مي گويد: كه كارمند ساله 82شادي

دخترم با دوستهاش اسكيت سواري ، شنا و كالس هاي مختلف با هم ميرن . زماني كه بچه ها كالسن ما مادرها هم با هم هستيم ، " 
دعا بگيرم، هم روان پزشك مي ره هم روان شوهرم بيماري روحي داره اومدم براش از مادر يكيشون درباره اينجا شنيده بودم.

اومدم اين راه رو هم امتحان كنم،هرچي باشه ضرر شناس، هم دارو درماني مي كنه هم روان درماني، سالهاست درگير اين بيماريه.
خواهم دعا براي رفع چشم زخم از دخترم هم مي نداره، بعد از سالها هم فهميدم كه همه چي با دو دوتا چهارتا جور در نمياد.

 "بگيرم
 :گويدهم مي فريبا

ساله ام را دعاخون كردن كه عاشق زني متاهل با دو بچه شده، زنه هم دست از سرش بر نمي داره، زنگ زدم تهران برام 28پسر"
 ".كارت بكشن
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 هی از جادو در برابر فشارها و رنجها حمايت خوای جستجوی جنبه2-5

از موارد به دنبال دگرگون سازي امور نبودند ،بلكه كاركرد رواني جادو براي آنها حايز شركت كنندگان در مصاحبه،در بسياري 

 ساله مي گويد: 81 شميماهميت بود.

در حد اينكه دعاهايي براي حرز داشته باشم، استفاده مي كنم، توصيه خودم مي نويسم نوشتن چيز جادويي است، هر نوشتني،  "
 ".هم شده

 :مي گويد ساله، كارمند 23، مرضيه

منتظر تغيير خاصي نيستم، در عين حال هم نميام اينجا كه خبر بدي بگيرم،به عنوان يك زن درگيريهاي زيادي تو جامعه دارم، "
 "....با حرفاش يك كم شارژ ميشم خيلي چيزا مطابق ميلم نيست، اينجا يك زمان تنفسه

 و نتيجه گيری بحث

اما زنان به عنوان تنها راه ،  وجود دارد در برنامه ريزي زندگي زنان مورد مطالعهيافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد كه جادو 

طي  جادو،به  زنان . مي كنندهم مراجعه  متخصصان امر)پزشك، روان شناس(به بلكه براي حل مشكل  چاره به آن نمي نگرند،

حتي اگر كاركرد  وجادو برايشان روي مي آورند مي خوانددر سبك زندگي جديد ، "انتخابهاي ممكنتنوع غامض "گيدنز آنچه 

 در بستر فردي جاري است .به گونه اي خانوادگي هم داشته باشد، 

 بر كاغذ با نوشتن عالئمي ي جادو تنوع زيادي به چشم مي خورد اگر در گذشته نهايتا جادوي سفيد و سياهجالب اينكه در زمينه

فال  )ن تلفني دتا كارت كشي ياينترنتفال وجود داشت حال انواع متفاوتي به چشم مي خورد كه طيفي از طالع بيني هاي مجله ها، 

 دوقهوه و پرنده را شامل مي ش ، (تاروت

 تبلوركليتي به نام  ؛ببيندبر آن است جادو را به عنوان امري جزيي درون كليتي كه در حال ايجاد وبسط يافتن است اما تحليل حاضر 

 زندگي ايراني.سبك عرصه خصوصي در كنار عرصه عمومي در 

نه اي كه كمترين ه گوچنان تنگ مي كند كه آدمي مجبور است از كنار آن بگذرد ب لخ بيروني مجال را بر انسانهاواقعيت تگاه 

كه در آن مردم حاكميت را موجود هراس -ز حاكميت را داشته باشد، در نتيجه بيگانگي سياسي مردم ا نبرخورد و نزديكي با آ

 . دلسرد مي شوند ،افراد از حوزه عمومي دولتي شده –انگيزي مي دانند كه بهتر است فاصله خود را با آن حفظ كنند 

با  گاهاين عرصه خصوصي  فرد را به عرصه خصوصي سوق مي دهد. ،سرخوردگي ناشي از بيگانگي سياسي و عرصه عمومي

قوت گرفتن هياتهاي مذهبي ، كالسهاي يوگا ، كالسهاي ورزش، مهمانيهاي دوره اي ، گذران وقت تغييراتي در سبك زندگي و 

 ن و ورزش شركت مي كنند بيش از آنكهر مي رسد زناني كه در كالسهاي زبابه نظ .خود را نشان مي دهدو...دنياي مجازي در 

به دنبال فرايند معنادهي به زندگي خود از طريق اين كالسها هستند ، چرا بايد  ،رزش باشدزبان يا ورزش في نفسه براي آنها واجد ا

در انتخاب آن  جادو در مسير فراغت زندگي طبقه متوسط بوجود آمده نه بر اثر ناچاري؟جادو را از اين روند كلي مجزا كنيم

 .ا به نمايش مي گذارندري مصرف فرهنگي و تمايز او ، انتخابهايي كه به نوع ديگري نيز داردچراكه زن شهري انتخابهاي ،

برنامه ريزي زنان در سنين پايين معطوف به تشكيل خانواده ودر سنين باالتر مربوط به اداره ، كنترل و ادامه زندگي خانوادگي است 

مراجعه مي كنند ، اين  به دعانويس و فالگير بخت گشايي برنامه ريزي جهت ازدواج و براي اكثريت قابل توجهي از دختران مجرد .

زنان متاهل نيز در پي حفظ زندگي برخي از ر فضاي جامعه مورد مطالعه است ، ه حضور پر رنگ ايدئولوژي مردانه دامر نشان

ل خانواده و پس دگي خود سراغ از جادو مي گيرند .به اين ترتيب به نظر مي رسد مراجعه آنان پيرامون برنامه ريزي براي تشكياخانو

برنامه ريزي جهت مديريت كردن زندگي خانوادگي ، ايجاد وثبات بخشي و افزايش پس، از آن حفظ و تداوم بخشي بدان است ،

 وي جادو سوق مي دهد .كارايي آن است كه بيشتر اين زنان را به س
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و خيلي  از مشاور و روان شناس نيز بهره مي گيرند در كنار مراجعه به جادوگر و فالگير براي برنامه ريزيهاي زندگي خانوادگي زنان

وقتها در كنار ديگر روشها از جادو استفاده مي كنند يا وقتي از روشهاي ديگر مايوس مي شوند سعي مي كنند اين راه را هم امتحان 

گزين و خريد لوازم منزل مي تواند جاي خريد شخصي در آرايش و پيرايش سر و صورت ، با يكديگركنند . مسابقه بي پايان زنان 

خانه در  .اهميت بيش از حد خانه و حوزه خصوصي است  باشد كه در عين حال نشاناي تلخي هاي زندگي و نابرابريها هايي بر

ك ي كند.در مورد دختران مجرد نيز بنا به گفته ماينجا چون دژي استوار در مقابل وظايف شهروندي و جامعه مدني خودنمايي م

فرهنگ . رابي و گاربر رفتارهاي تبعيض آميز والدين آنها را بيشتر به سمت عرصه خصوصي و فرهنگ اتاق خواب سوق مي دهد 

انتخابهايي چون اما ،( 181: 183۶خصوصي در خانه به اين ترتيب بازتاب موقعيت تابع زنان در عرصه عمومي است )مور و سينكلر ،

احياهاي زنانه با جمع هاي يا اموري چون و رفتارهاي شبه مذهبي مثل كالسهاي عرفان زنانه ، مسافرتهاي ساليانه خارج از كشور

و به طور كلي كالسهاي خانگي كه به نحوي جايگزين دانشگاهها ،ان جي او ها  خصوصي، كالسهاي خانگي تفسير نهج البالغه

ورانها و پاركهاي بازي جديد شهر ،سفر به تهران خريد محصوالت بسته بندي شده جديد غذايي ، كشف رست ، وفرهنگسراهاست

براي خريد عروسي و عيد يا سفر به تهران در فصول حراجي پاساژهاي گران قيمت و استفاده بيمارگونه از مثلث پاراديمي زندگي 

 .دبسياري از زنان را پر مي كن،زندگي شهري امروز يعني روان شناسي ، ورزش ، تغذيه

براي زندگي پر و پيماني كه بسياري از زنان ناخودگاه آرزوي آن را در سر مي  بتي فريدن خانه داري و مادريبه نظر در عين حال 

 (  818: 1833گيدنز،پرورانند كافي نيست)

پناهي جز زندگي خصوصي خود  كه اما زن رانده شده از حوزه عموميپس حوزه خصوصي به تنهايي پاسخگوي نياز زن نيست .

 .كردن حوزه خصوصي مي پردازد به فربه ،ندارد

گذران وقت در آرايشگاههاي گران اعتياد به تماشاي تلويزيون)از ديدن اخبار و تفاسير آنها تا سريالهاي شبكه هاي ماهواره اي( 

،  از مشغوليات زنان است قيمت تا رصد روزانه ي ويترينهاي پر زرق و برق، پياده روي روزانه ، ورزش و كالسهاي متعدد ديگر

 زنان تمام معناي زندگي را در فرزند خود جستجو مي كنند وبرنامه ريزي آنها فرزند محور است .  نيز گاهگه

به بهانه هايي چون فال گيري نيز ، ، با هم بودن و احساس ماي جمعي در جمع دوستان ميل به برقراري ارتباط و حضور اجتماعي

 چاره جويي امور خصوصي بپردازد.پاسخي مثبت مي دهد، حتي اگر اين حضور و ارتباط اجتماعي نيز به 

نقشهاي جنسيتي آموزش اند تا حضور فعال در حوزه عمومي چرا كه زنان درگير برنامه ريزي براي حوزه خصوصي به نظر مي رسد 

كه  - عرصه عموميي آنهاست و بيرون از خانه و صي جابه زنان مي آموزد كه خانه و عرصه خصوز ني داده شده از سوي جامعه

چنين تلقي جنسيتي ، بنيانهاي فرهنگ جنسي را تشكيل  . هم بيشتر جايگاهي مردانه است تا زنانه  -اينك مجال چندان فراخي نيست 

 است و برنامه ريزه هاي زنان را نيز متاثر خواهد ساخت . مي دهد كه خود مبناي شيوه فهم افراد در زندگي روزمره شان

بازانديشي كنند و به رغم ساختارهاي مدرن و تقدير مكنون در  و محكمند اما زنان همچنان قادرندگرچه ساختارهاي حاكم سخت 

 را به نمايش بگذارند . صر مدرن و سنتيسنت و به رغم باور به تقدير راهي مي جويند تا به اين طريق در هم آميزي غريب عنا

گيرد تا مگر از  خرافه و جادو پناه مي كنج د ، دراهي براي برون رفت از آن نمي ياب، در پاسخ به فضايي كه رزن در حاشيه مانده 

ي وقتي ظرفيتها كهاچرد جهت ادامه دادن مسير نا برابري ها .و توجيه و تواني يابد دست ياب طريق آن به تسكين و آرامشي موقتي

رند خود دست آنها ناگزي نيستجامعه و سيستم اجتماعي قادر به پاسخگويي عقالني به نيازهاي زنان و مردان ، علي الخصوص زنان 

اين جادو ،كه از طرف نظام اجتماعي و ديني چندان هم مطرود نيست و گاه كاركرد سياسي نيز مي يابد ، مي به كار شوند ، بنابر

 .باشد نياز زنانتواند پاسخگوي 

نه جنبه دگرگوني سازي محيط اجتماعي تا شايد در كنف ،همانطور كه قبال گفته شد ،زنان از جادو جنبه ي حمايتي مي طلبند

در تحليلي ديگر شايد بتوان اينگونه بيان داشت كه توجيه برنامه ريزي  اين حمايت جادو به خويشتن خود مجالي بدهند براي بروز .
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تقدير گرايي شان كه علي القاعده برنامه ريزي را نفي مي كند اين است كه  اين زنان براي تغيير تقدير دست به زنان در پيوند با 

 دامن صاحب تقدير يا نيروهاي مرموزي از جنس جادو  مي شوند.

ن زنان كه راه و ناكاميهاست كه از فروپاشي رواني اي دبختي هامسكني قوي دربرابر بجبر انديشي ونگرش قضا وقدري از سويي 

در مقابل دستورات و  در اين حال جادو به كمك زن مي آيند و به نياز او پاسخ مي دهند .ديگري نمي يابند ، جلوگيري مي كند 

ان مي نتايج ملموس و مادي براي  فرد به ارمغ يا پاداش آن جهاني را چاره ي امور مي دانند ، ديني كه صبر و تحويل امور به خداوند

 .آورد 

حوزه ي عمومي با نيازهاي دروني آدمي هماهنگ نيست و او را دچار سرخوردگي مي كند ، انسان از بن بست هنگامي كه  پس

 ي به تنهايي خويش باز مي گردد و در اين خلوت و تنهايي راههايي براي غلبه بر وضع موجود ابداع مي كند.محوزه عمو

تا بر اين درماندگي فايق  ي برنامه ريزي در جهت تغيير واقعيت تلخ بهره مي گيرندو اين چنين است كه زنان گاه از حربه جادو برا

 .آيند

 منابع

مجله (، تكوين حوزه عمومي و گفت و گوي عقالني )بررسي موردي چند تشكل دانشجويي 1838، آزاد ارمكي، تقي امامي، يحيي .1

 35-83صص 1،دوره پنجم شمارهجامعه شناسی ايران

، مرکز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، الگوهاي سبك زندگي در ايران ،183۶،آزاد ارمكي، تقي .2

 11پژوهشنامه ش 

مطالعه ی موردی : شهر های » ، تبيين جامعه شناختی گرايش به خرافات در ايران  1838افشاني ، سيد علي رضا ،  .8

 ، پايان نامه ي دكتري جامعه شناسي دانش گاه اصفهان «اهواز ، اصفهان و ايالم 

 ، ترجمه خسرو صبري، تهران: نشر  شيرازهمصرف  (،1831)،.باكاك، رابرت  .3

 ترجمه متضي مرديها، تهر ان:نقش و نگار نظريه کنش داليل عملی و انتخاب عقالنی،(،  1831بورديو ، پي ير .،) .8

 ، ترجمه حسن چاوشيان ، تهران : نشر ثالث اجتماعی قضاوتهای ذوقیتمايز ، نقد ( ، 1851بورديو ، پي ير ، .) .۶

 ، ترجمه باقر ساروخاني ، تهران : انتشارات كيهانفرهنگ علوم اجتماعی(،  1831بيرو ، آلن .،) .3

 3دورهپرستاری مراقبت ويژه  مجله،1851پاشايي ثابت،رضانيك، علي، بخت نصرآبادي،فاطمه و كرمي،كبير، .3

 ۶۶-85،صص2شماره

پژوهشكده تحقيقات  (، سبكهاي زندگي يا رفتارهاي خرده فرهنگ در بين دختران نوجوان 183۶پور غالم ، زهرا.،) .5

 11پژوهشنامه شماره استراتژيك،

هاي تحقيق مجموعه مقاالت روش،تحقيق كيفي با تاكيد بر روش گروه كانوني،در 1851توحيدي اردهائي،فاطمه و حيدر زاده،الهه، .11

 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيكتهران: اميري؛ هاي اجتماعي/ زير نظر رضا صالحيكيفي در پژوهش

نامه   فصلنامه دو، ":تنوع يا تغيير نگرش از كالسيك به جديد هنگجامعه شناسی معرفت و فر" (. ، 1833توكل،  محمد. ،)  .11
  22-1( : 88)ي علوم اجتماعي 

نامه ، / رويكردهاي نوين در تحليل جامعه شناختي هويت اجتماعي"سبك زندگي"تا  "طبقه اجتماعي"از ،1831، چاوشيان، حسن .12

 21،شمارهعلوم اجتماعی

 1شماره حقيقات فرهنگی ايران  ت،سبك زندگي و پوشش زنان در تهران (،  1833،.)مهدي و فرجي،  نفيسه، حميدي .18

 ،تهران : دفتر نشر معارف جامعه شناسی دين( ، 183۶دانش ، جابر ،.)  .13

 151-181صص 1شماره 3،دورهفصلنامه تحقيقات فرهنگی ، فراغت و ارزشهاي فرهنگي،1851رفعت جاه، مريم، .18

 ه تهران، پايان نامه ي علوم اجتماعي، دانشگاپيوستار جنسی : نگرش پست مدرن به سكسواليته  ،( 1833رهبري ، الدن ،.) .1۶

  ، ترجمه محسن ثالثي ، تهران ، انتشارات نظريه ی جامعه شناسی در دورران معاصر ( ،1833ريتزر ، جورج ،.)
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 12/هاي نوین زندگی با تاكيد بر گسترش حوزه خصوصی  بازنمایی جادو در سبك

 

 

، فصلنامه تحليل اجتماعی نظم و نابرابری  ،تفاوت هاي جنسيتي در اوقات فراغت ،1833سفيري، خديجه و مديري،فاطمه،  .13

 85سال اول، شماره

    .(1)1 تحقيقات فرهنگی ايران  سبك زندگي جوانان كافي شاپ ،  ( 183۶،.) وحيد، شالچي  .13

پژوهشكده تحقيقات سبكهاي زندگي جهان وطنانه در ميان جوانان ايراني و داللتهاي سياسي آن، (، 183۶شهابي ،محمد ،.) .15

 11، پژوهشنامه شمارهاستراتژيك

، تجارب دانش آموختگان پرستاري از آمادگي حرفه اي در جريان 1838عابدي، حيدر علي ،عباس حيدري و مهوش صلصالي، .21

 (12)3،مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكیگذر به نقش باليني خود، 

 31-۶2صص 33، شماره12،سالفصلنامه حوزه و دانشگاه،تحقيقلت كيفي،1838عابدي، حيدر علي،  .21

-213،صص83،سال نوزدهم، شمارهفصلنامه راهبرد، كاربرد روش تحقيق پديده شناسي در علوم باليني،1835علي، عابدي، حيدر .22

223 

رابطه ی ساخت و کنش  جامعه شناسی معرفت ، جستاری در تبيين( ، 1838علي زاده ، عبد الرضا و هم كاران ،.)  .28

 ه، تهران : انتشارات حوزه و دانشگا اجتماعی و معرفت های بشری

 1شماره  1833 تحقيقات فرهنگی ايران، صويري از سبك زندگي فرهنگي جامعه دانشجوييت ( ،1833فاضلي ،محمد ،.) .23

 . صبح صادق ن :تهرا ،و سبك زندگیمصرف  ( ،1832)،.فاضلي، محمد  .28

وگوهايي دربارة انسان و فرهنگ، گزيده و ترجمة ناصر فكوهي، گفتدر  انسان شناسی سحر و جادو ،1835فاوره سادا،ژان،  .2۶

 انتشارات فرهنگ جاويد

بررسي نقش و تاثير رسانه هاي نوين تصويري در تغيير ستبك زنتدگي )متورد  (1858)مهدي  ،مختارپورسروش ؛  ،فتحي .23

 سال ششم،شماره دوم، ايران اجتماعی توسعه مطالعات مجله (مطالعه: دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

، ترجمه كاظم فيروز مند ، تهران : مؤسسه ي  شاخه ی زرين ) پژوهشی در جادو و دين (( ، 1833فريزر ، رابرت ،. ) .23

 انتشارات آگاه

، ترجمه شاپور بهيان و ديگران ،  معرفت و علم جامعه شناسی( ، 1838گلوور ، ديويد و استرابريج ، شيالف و توكل ، محمد ،.)  .25

 تهران : سمت

 ترجمه ناصر موفقيان ، تهران : نشر ني ، تجدد و تشخص(، 1833گيدنز، آنتوني،.) .81

فرهنگي/ بررسي انزواي ارزشي در دانشگاه هاي دولتي  -آسيب شناسي بيگانگي اجتماعي (  ،1831محسني تبريزي ، عليرضا ،.)  .81

 132-115(: 3) 3،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی، تهران

درك معنايي پيامدهاي ورود نوسازي به منطقه ي اورامان كردستان ايران به شيوه ي .»1833محمد پور ، احمد و مهدي رضايي،  .82

 .88-8،صص:2و1، دوره نهم، شماره مجله جامعه شناسی ايران، «پژوهش زمينه اي

از تعامل با HIV/AIDS ي مبتاليان به تجربه،1835ز،و مينو محر ديباآعليرضا نيكبخت نصر ؛سا يكتارپاه هرز؛ علي، رمحمد پو .88

 1شماره 1۶: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي درماني گناباد دورهدانش فقا، ديگران: يك مطالعه پديدار شناسي

يك مطالعه  :HIV/AIDS معنويت گرايي در مبتاليان به ،1851،ديباآعليرضا نيكبخت نصر ؛سا يكتارپاه هرز؛ علي، رمحمد پو .83

  ۶8-82صص (35پياپي )2، مامايي سال هفدهم، شماره فصلنامه پرستاری فصلنامه حيات، پديدار شناسي

 انتشارات روشن گران :، تهران  دليله محتاله، ( 1833.)مزدا پور ، كتايون ،  .88

 ققنوسترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران : ،ديباچه ای بر جامعه شناسی، (  183۶مور،استفن و سينكلر ، استفن پ،.) .8۶

؛رويدادهاي تنش زاي كودكان سن دبستان: يك 1835نادي سخويدي، محمد؛مالك، ايوب؛عابدي،حيدر علي و رنجبر،فاطمه،  .83

 8شماره همدشانزل سا، انيرانشناسی بالينی و روانپزشكی روامجله بررسي كيفي، 
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