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  :نامة مجالت خانواده  به فاليرد فرهنگيكرو
  »خانواده سبز«مجله » ي خوشبختي رازها باماه به ماه«ل گفتمان صفحه يتحل

  3ين رمضانيحس، 2انياقبال خالد، 1ياهللا فاضل نعمت

 18/12/92 تاريخ تاييد15/9/92:تاريخ دريافت

  دهكيچ
 از خالل صفحه فالنامة مجالت موسوم بـه     يراني شناخت فرهنگ ا   ين مقاله در پ   يا

 از  يو آگـاه  هـا     افتن به ساختار فالنامـه    ي دست   يبرا اساس   ني ا بر. خانواده است 
ـ  بـه تحل   يراني روزمره ا  يده و شاخت زندگ   ين پد ي ا ي و فرهنگ  ينه اجتماع يزم ل ي

» ي خوشبخت يماه به ماه با رازها    «تحت عنوان   » خانواده سبز «صفحه فالنامه مجلة    
با توجـه بـه     و  » يمحل-جهان«رد  يكن منظور با اتخاذ رو    يبه ا . پرداخته شده است  

 مقوالت متـون فالنامـه اسـتخراج و         ،كيدا ون. ي تئون ا  ي گفتمان لي تحل افتيره
رنـده  يبرگ ه جمـالت فـال در وهلـة اول در         كدهد    يج نشان م  ينتا. دير گرد يتفس

انديشي، واگـويي بـديهيات و         مثبت گويي، همان نيگويي، ا   كلي ِ  ل   ي از قب  يساختار
ـ   ينه اجتماع ي از زم  يدر وهله دوم متون فال با آگاه      .  است گرايي  تقدير  ي و فرهنگ
، ينگـر  نـده ي چـون آ ي روزمره مخاطب را در قالب مقـوالت     يه متون، زندگ  خوانند
ده يشكر  يت، ارتباطات و روابط عاشقانه به تصو      يف شخص يالت، توص كف مش يتوص
ـ دن يسوه ب گشوده است يا  چهيدر فال مانند يمسائل يبررست،  يدر نها . است  ياي

ـ اقعو از يبهتر يدرون تجربه توان يم راه نيا از و زنان و جوانان  تحـوالت  و هـا  تي
  .آورد دسته ب ها آن يايدن
  

  .»خانواده سبز«ل گفتمان، مجالت خانواده، مجله ي، فالنامه، تحليرانيفرهنگ ا: يديلكواژگان 

                                                             
  Nfazeli@hotmail.com .عضو پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1
  E.khaledian@gmail.com .كارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صدا و سيما. 2
 Ramazanihosain@yahoo.com .كارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران. 3
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  مقدمه
» خانوادة سبز«هاي موجود در مجلة   متن فالنامهيدر اين مقاله سعي خواهد شد به بررس

 نيب در تنها  نه.است افتهي گسترش رياخ يها الس در رانيا در يريفال و فالگ. پرداخته شود
 رهايفالگ به و رنديگ يم فال زين يدانشگاه مدارج و كمدار دارندگان از ياريبس يحت مردم، عامه

 و رانيا در آن رواج يريفالگ يبررس به گاهيب و گاه زين ها رسانه و مطبوعات. نندك يم مراجعه
 و زگردهايم در زين ياجتماع يها بيآس نمتخصصا و شناسان روان. پردازند يم جهان

 اي و ياديش ،يرفتار جك ينوع مثابه به يريفالگ رواج از اغلب يمطبوعات يها مصاحبه
  . )44-45: 1387 مجله گزارش، يگروه اجتماع(نند ك يم ادي رانيا در يالهبردارك
 هك ليدل نيا به ديشا. اند پرداخته دهيپد نيا يبررس به مترك ياجتماع علوم محققان هنوز اما

 هكنيا اي و شنديانديب آن درباره هك دانند ينم ارزشمند اي مهم يافك حده ب را يريفالگ هنوز
. است خارج آنها ارك دستور طهيح از هك دانند يم مهم ريغ »زنانه نشك« ينوع را يريفالگ
 شأن در هك ندانند يمرتبت و مقام در را افتاده پا شيپ موضوع نيا است نكمم زين ياريبس

 و يشيمايپ ياجتماع قيتحق جاافتاده يها روش عالوه،ه ب. باشد يدانشگاه محقق اي ركروشنف
 .ستين دهيپد نيا فهم و شناخت به قادر زين رانيا ياجتماع علوم در موجود يآمار و گرا يمك

 از يكي اما شود، دهيد مترك رانيا در ياجتماع محققان چشمه ب است نكمم اگرچه يريفالگ
 مشابه يها دهيپد و يريفالگ يراهنما درباره ياريبس يها تابك. ماست امروز جامعه يها تياقعو

 يبرا يمتنوع يها روش. است شده فيتأل اي ترجمه يفارس زبان به رياخ يها سال در آن
 وقت نونكااما  1پردازند يم يريفالگ آموزش به نترنتيا قيطر از يحت و آمده وجوده ب يريفالگ
 نحو به و اند افتهي گسترش هك موضوعات نگونهيا يسربر با ياجتماع علوم محققان تا هديرس آن

 يسوه ب يا چهيدر ناسازگارند، مدرن يها ارزش با هم و يسنت يها ارزش با هم يينما تناقض
  .بپردازند رانيا جامعه يدرون تحوالت و يفرهنگ يها تيواقع

 داشته وجود زين گذشته در هك يا مساله ست،ا مسئله يك ييتنها به يريفالگ وجود اما نفس
 ناسازگار يامروز انهيگرا عقل يها ارزش با اساساً هك آن متناقض ظاهر و گسترش روند اما است،

 است ينييتب مستلزم امروز، طيشرا در يريفالگ شناخت رو، نيا از. است گريد يا مساله د،ينما يم
 يك .را خيتار طول در يريفالگ تيلك نه دهد حيتوض را آن يفرهنگ منطق و گسترش هك
 يك مثابه به) آن تيلك اي شيدايپ نه (»يريفالگ گسترش« نييتب و شناخت يبرا رديكرو

                                                             
 .www.jadoogaran.org: سايت جادوگران وب. 1
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 امروز، يايدن در يفرهنگ يها دهيپد گريد مثل ران،يا و تهران در »يفرهنگ مسأله« اي موضوع
 مد نجايا در هك يا ونهآنگ تهيمدرن. است تهيپسامدرن و تهيمدرن تحوالت بستر در آن شناخت

 تحوالت بستر در ما تجربه هم تهيمدرن پسا و. است شدن يامروز از ما تجربه همان است نظر
 نيا از قايدق. است شدن يجهان و ها رسانه ،يارتباط يها ينولوژكت پرتو در شدن مدرن متأخرتر

 بوده همراه تصنع و علم ت،يعقالن با شدن مدرن هك شود  ميمطرح سوال نيا هك است منظر
 شيگرا فال مثل يعلم ريغ يباورها و خرافات به شوند يم هك تر مدرن مردم چرا نونكا است،

  نند؟ ك يم دايپ
 اين جمالت عجيب كه براي توصيف آن از يك پارادوكس ،نكتة ديگرِ قابل طرح اين است كه

واي ثابت بروز  فقط در يك زمينه محت،كنند استفاده مي» متني از آن همه و هيچ كس«قشنگ 
يكي . ها نوع فال را داريم كه آن هم با استقبال فراوان روبرو است تا جايي كه ما ده ،نكرده است
مجالتي كه از مهمترين . باشد باشند كه در مجالت خانواده موجود مي  فالنامه مي،از اين انواع

و . باشند ب ميموضوعاتي كه بسيار جذا.  روزمره استي زندگيخصيصه آن پرداختن به حواش
اين جذابيت و از پشت صحنه خبر دادن عامل رونق اينگونه مجالت در بين عامه مردم گرديده 

در . باشد بيني مي يكي از اين موضوعات جذاب كه در اكثر مجالت وجود دارد بحث طالع. است
مجلة » ي خوشبختيماه به ماه با رازها«ل صفحة فالنامه يمقالة پيش رو سعي شده است با تحل

، به )ت مجلة خانواده سبزيبه نقل از سا( يايران مجله ترين پرخواننده عنوان به» خانوادة سبز«
 يشناخت و ن ساختار به فهمي ايچه بررسيم، و از دريابيها دست   فالنامهي ساختاريالگو

 م و علت اين استقبال و روي آوردن مردم به اين گونهيابيدست  ده فاليپد تيواقع از يفرهنگ
 . ميهاي عجيب را درياب نوشته

 يفرهنگ يامر مثابه به فال: چارچوب نظري تحقيق

 موضوع را در ني اديبا رو، نياز ا .ستي ن راني اي  و منحصر به جامعهي محليا دهي پد يريگ فال
 .مينك نيي تب  خودماني  خاص جامعهي محلتي وضع  حالني امروز و در عيبستر تحوالت جهان

 -جهان نيي به تبدني رسيبرا . داشتيريگ  فاليبرا »ي محل-جهان«نيي تبي نوعدي بايعني
 ي فرهنگ يندهاي و فراي تحولي روندها  را در بستر و با مالحظهيريگ  فال دهي پددي با،يمحل
 يفراغت  شدن،يمصرف  شدن، زنانه  شدن،يسرگرم  شدن،يا  شدن، رسانهي جهانمانند ،يجهان

.  قرار دادي شدن مورد توجه و بررسي شدن و تجاريمجاز  شدن،يا وده تايپسند  شدن، عامه
 يه ناشك  از آنشيبرا  يريگ  فال دهيپد ،ندنام ي شدن م»ي فرهنگردكيرو« ه آن راك ردكيرو نيا

  در جامعه » روزمرهيزندگ« اي » روزمرهامر« افتني  تي از اهميناش ،بداند ي منف يامدهاياز پ
 فرهنگ و ي هيزاواگر از  .)166: 1387، يفاضل(دانند يم موجود  يرهنگ فيها معاصر و گفتمان
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 دهي پدني ا ه اگرچهك ميابي يم در م،ي و گسترش آن بپردازيريگ  فالي دهيبه پد  روزمره،يزندگ
 آن را يه برخك امروز ي  دورهي و جهاني فرهنگيندهايفرا با اما ست،ي ني عقالني مبانيدارا

 ي درستيبررس رد،كيو رني در ارو ني از اسوست هم نامند، يم »ييفرانوگرا  ي دوره« اي سميپسامدرن
 در دهي پدني فهم ايچگونگ تر،  موضوع مهم هكبل  ندارد،ي چندانتي اهميريگ  فال ي نادرستاي

   . است ينونك ي  جامعهيبستر تحوالت فرهنگ
 وجود   هموارهدهيپدن يا .است »ي اجتماعديتول« ي نوعاي »سازه« كي يريگ فال ،ياز لحاظ نظر
 يمعنا« دهي پد ني ايبرا  خاص آن دوره،طي متناسب با شراخ،ياما در هر دوره از تار داشته است،

 آن  يه معناك است ينشك يريگ فال . خاص وجود داشته است»ي اجتماعردكارك« و »يفرهنگ
 تيلك با يريگ  فال ي دهيپد  حال،نيدر ع .رديگ يل مك ش اش ي فرهنگةني و زميدر بستر اجتماع

 خارق العاده تصور اي ي آن را مجزا از زندگتوان ي نمرو نياز ا . ما در ارتباط استي اجتماعيزندگ
 تصور خارق گريد م،ي ببري پدهي پد نيا »ي فرهنگيمعنا« و »يمنطق اجتماع « اگر به .ردك

 ساختار لي به دلنه ،يريگ فال »يالعادگ خارق « ي  از جنبهيبخش .ت داشمي از آن نخواه يا العاده
  ها از منطق  آناني و شناخت نداشتن مشتري ناآگاهلي به دلهكبل ،هاست نامهشگفت فال

  .)179-180: 1387، يفاضل( استدهي پدني اي فرهنگي نهي و زمياجتماع
 تحوالت از يا پاره را »يريگ فال گسترش دهيپد« بتوان ديشا نگرش، نحوه نيا به توجه با

 را يريگ فال يبرخ. داد نسبت تهيپسامدرن به را يريگ فال توان يم وهيش دو به. دينام تهيپسامدرن
 از است امور همة شدن يجهان عصر ديجد دانند؛ عصر يم تهيمدرن به نسبت مردم يمنف نشكوا

 بر آن، شعبات انواع و يريفالگ به شيگرا. خرافات انواع و استخاره و يريفالگ شدن يجهان جمله
  . است مدرن يزندگ يها بست بن از خاسته

. آن از خروج يبرا يراه زين و است شتنيخو جهل به بردن پناه همان يريفالگ به ليم واقع در
 از زيگر ينوع يريفالگ. مينك يتلق زين عهيطب ماوراء به جاهالنه شيگرا ينوع را امر نيا ميتوان يم

 كپزش روان به گاه و زيآم جنون خرافات به آن عاقبت ليدل نيهم به درست. است مسائل فهم
 سرگردان انتخاب، يك يراه دو سر بر و رسد يم يبست بن به يآدم گاه. انجامد يم مارستانيت و
 نادرست انتخاب به ليم يول داند يم را درست راه تجربه و عقل واسطة به هكنيا با و شود يم

 يرو فال به آن، تيمسئول از فرار يبرا لذا و ترسد يم انتخاب نيا شوم عاقبت از يول دارد
 برسد خود نفس مطلوب انتخاب ينف اگربه ييا استخاره و فال هر پاسخ در هكنيا جالب. آورد يم

 نادرست عمل قيتصد به تا دهد يم ادامه آنقدر و پردازد يم فال ليتبد و ريتفس و راركت به باز
 خدا گردن به واقع در و عهيماوارءطب گردن به را نادرست عمل آن تيمسئول نگونهيبد و برسد

 از يريفالگ آخر المك در. باشد يم ومنافقانه زيآم جنون يعمل چه هك است واضح پس. اندازد يم
 از بزرگتر يگناه و باشد ينم دادن نسبت خدا به را خود اعمال گناه و شرّ جز يزيچ ينوع هر
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 ليدل نيهم به درست و است تر ينابخشودن زشت، عمل آن اصل از هك يگناه. ستين نيا
 ريغ يعذاب حماقت هك ميدانيم و انجامد يم جنون و حماقت تيغا به روش و راه نيا عاقبت
  1.است شفاعت قابل

 يدرست هك است ييمدعا يك است، تهيمدرن از مردم يسرخوردگ از يناش يريگ فال ايآ هك نيا
 تهيمدرن زمانه در ما هك ستا تيواقع يك نيا اما. دارد ازين يتجرب يها يبررس به آن ينادرست اي
 ديشا يول. ميهست آنها از متأثر الجرم و مينك يم يزندگ آن مسائل و ها ارزش تهيپسامدرن و

 ،يشناخت معرفت وجوه البته تهيپسامدرن. ستينگر موضوع نيا به زين مثبت نحو به بتوان
 با يسنت يها يژگيو ختنيآم در آن يها يژگيو از يكي. دارد گوناگون ياجتماع و يباشناختيز
 جمله از تازه بستر يك در يسنت يها نييآ و باورها و ها ارزش ياياح. است مدرن يها يژگيو

 يصنعت افتهي توسعه يشورهاك در هك روست نيا از. است تهيپسامدرن اي ييفرانوگرا تحوالت
. است گسترش حال در شورهاك گريد از شيب آن امثال و يريگ فال و يجادوگر يرفتارها يغرب
 زين نندك يم ينف اي نقد را مدرن دورههاي  ارزش هك ييها جنبش و علم ضد يها جنبش يحت

 و آلمان و فرانسه در. دارد گسترش يليخ آنجلس لس و ايفرنيالك در يريفالگ مثال. دارد رواج
 سم،يگنيپ يها نييآ اروپا و ايتانيبر در هكبل يريفالگ تنها نه. است طور نيهم هم انگلستان

 را خدا ها نييآ نيا. اند شده اياح مجددا حيمس ماقبل يها دوره به مربوط يها نييآ و يادوگرج
  . دارند اعتقاد يكيزيمتاف و مبهم موجودات به و نندك يم ينف
 2 ويچ كرفتي واژه نترنتيا در اگر. است گسترش به رو يپرست بت ينوع مجددا امروز جهان در
. ردك مشاهده توان يم را تيسا وب ونيليم يك از شيب م،ينك جستجو را آن مترادف يها واژه و
 افتني تيمشروع و گرفتن قدرت و افتني گسترش باعث هك است يعوامل جمله از خود نترنتيا

 انكام هرگونه فاقد الك اي ناشناخته گذشته در هك است شده ييها نييآ و ها تيهو ها، گروه
 است امروز »شده ينترنتيا« و »شده يمجاز« يايدن يژگيو نيا نونكا. بودند يفرهنگ ييبازنما

 يها تيهو به نونكا بودند، تياقل در يزمان هك جادوگران مانند ييها گروه دهد يم اجازه هك
 .شوند ليتبد يجهان سطح در تيرو قابل تيهو اي بزرگ ياجتماع

 منطبق طيشرا با دهد يم اجازه شانيباورها و دارند دوست هك آنطور را خودشان مردم معموال
. طلبد يم دولت يحت اي خاص گروه يفرهنگ اي ياسيس يها آل دهيا هك آنطور لزوما نه نند،ك يم
 و آگاهانه امالك اي لزومأ شان يها نشيگز و آنها يرفتارها و مردم يفرهنگ يزندگ حال، نيع در

                                                             
  .www.parseek.com: سايت پارسيك. 1

witchcraft.2  
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 دوره يامدهايپ از و است يجهان يامر يريگ فال مييگو يم اگر. ستين هم مطالعه و نقشه مطابق
 در يريفالگ دانند يم تهران دو منطقه مردم هك ستين آن يمعنا به سخن نيا است، ييفرانوگرا

 و ها رسانه هك است نيا تيواقع. نندك يرويپ آن از حاال پس است، گسترش به رو ايدن
 ياجتماع يازهاين و يبوم يفرهنگ يها نهيزم وجود حال نيع در و شدن يجهان يندهايفرا
 يفرهنگ يرفتارها از يخاص نوع يريگ لكش باعث و دهند يم هم دست در دست نيمع
 عموما) تهران شهر برخوردار و مرفه مناطق (تهران دو و يك منطقه مردم مثال، يبرا. شوند يم
 ياريبس. اند مسلط يسيانگل زبان به زين ياريبس و مندند بهره يامروز يها ينولوژكت و ها رسانه از
 خودشان اي نندك يم يزندگ گريد يشورهاك در هك دارند يانيآشنا و دوستان م،اقوا آنها از

  . باشند بوده يخارج يشورهاك نكسا ها مدت
 يفرهنگ يآگاه و يجهانهاي  يآگاه سطح يارتباط و ياطالعات جامعه عوامل، نيا جهينت در

 مناطق نيا شهروند. تاس شده متفاوت ايدن به آنها نگرش نوع و برده باال را مناطق نيا شهروند
 يا چهيدر از يحدود تا را خودش هكبل ند،يب ينم يا منطقه يها يزندگ منظر از گريد را خودش

 جيرا هم ايكآمر و اروپا در يريگ فال مثل يرفتار نديب يم يوقت هك نجاستيا در. نگرد يم يجهان
 دهيپد نيا هك رسد يم يفرهنگ جهينت نيا به دارد، گسترش هم نترنتيا يمجاز جهان در است،
 .ندارد انسان يامروز يزندگ با يتعارض

 نظر مورد يتهران شهروند هك ستين معنا نيا به يجهان يندهايفرا از ناخودآگاه يريرپذيتأث البته
 شهروند. است تيفرد با آن نسبت و تناسب يريگ فال مهم ابعاد از يكي اتفاقا. ندارد ينقش چيه
 هنگام. ندك يم محقق هم را خودش تيفرد يريفالگ انجام با ندك يم احساس امروز طيشرا در

 تياولو يعني تيفرد. است ردهك انتخاب خودش هك ببرد لذت ييزهايچ از تواند يم فرد يريفالگ
 يسنت يجمع يساختارها در شهير اي يخيتار شهير لزوما هك ييها ارزش و ها خواست به دادن
 ند،ك يم يريگ فال به اقدام هك يفرد. است فرد ليم و رشيپذ آن تيمشروع اريمع هكبل ندارد

 اي ينيد يها ارزش يبرخ با است نكمم هك دهد يم انجام نامعقول و العاده خارق يرفتار قايدق
 و ند،ك يم جانيه ديتول او يبرا هك است »ياجتماع يچيسرپ« نيا قايدق. نباشد سازگار يعقالن
 ديگو يم تيقاطع با ،ينك يم نهيهز هودهيب را تپول چرا هك نندك يم سرزنش را او هك يهنگام
 از يبخش يامروز شهروند يبرا يريگ فال. برم يم لذت اركنيا از دارم، دوست خواهد، يم دلم
 قيطر و آورد يم يرو وگاي مثل ييها نييآ به رود، يم فال دنبال او. است شدن يامروز نديفرا

 حس يك او به تا آموزد يم را نيالت اتيادب و يعرفان يها تجربه اي يهند و يسرخپوست عرفان
 و يعقالن يرفتارها ها نيا هك است درست. نندك منتقل را بودن يفرهنگ حس بودن، يامروز
 نيتأم و اشباع و ارضاء اش تيفرد قيطر نيا از ندك يم احساس او اما است، ستين يعلم
 .شود يم
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 علم تيمكحا و يعقل يارهايمع با قمطاب يرفتارها اي تيعقالن سم،يمدرن يها شاخصه از يكي
 زده علم و كخش يساختارها ستنكش يبرا شما. ستين طور نيا مدرن پست دوران در اما. است

 فاقد پس نند،ك يم نيچن هك آنها هك ستين نيا يمعنا به امر نيا و ديشو يم متوصل سنت به
 جابيا را تيوضع نيا پسامدرن دوره در انسان تجربه و فرهنگ هك است نيا هكبل. ند خرد

 و ها وهيش شان، ياحساس جهان ستيز جهانشان، ستيز شهروندان از عده نيا من نظر به. ندك يم
 ما هك ستين نيا منظور. شود يم هيتغذ مدرن پست اي انهيفرانوگرا فرهنگ از شان كادار يمجار
 منظور هكبل. ميا گذاشته سر پشت را تهيمدرن دوره اي مينك  مييزندگ مدرن پسا يا جامعه در
 يجهان يندهايفرا و نترنتيا و ها رسانه از متأثر الجرم ما يزندگ طيشرا از يا پاره هك است نيا

 .شناسند يم پسامدرن واژه با معموال را تحوالت نيا و است شدن

 انيمشتر در جانيه و لذت ديتول يبرا نانيب ها و فال نامه فال ديتمه نيمهمتر بتوان ديشا اما
 آنها در آور يشاد مطالب انيب قيطر از »مثبت يروين« ديتول و يدواريام حس ينوع اءالق خود،
 سخن يمشتر يبرا بد چشم اي دشمن وجود درباره است نكمم اگرچه منظور، نيا يبرا. است
 را مسائل يا بگونه تينها در اما ند،ك يم ديتهد را فرد يزندگ يخطر هك دهند هشدار اي ند،يبگو

. شود يم دور نيفالب نزد از نشاط و شور و يدواريام احساس با يمشتر هك نندك يم انيب
 ياخالق خوب صفات انتساب و انيب قيطر از يمشتر »ردنك شيستا« با ها نامه نان و فاليب فال

 اهل د،يخواه ينم را يسك بد د،يهست يصادق و اركدرست فرد و ديدار كيپا قلب شما هكنيا مانند
 و دارد دوست يليخ را شما خداوند د،يا محبت تشنه و دينك يم تمحب د،ياركفدا و گذشت
 حس ينوع او در بخود، نسبت يمشتر اعتماد حس مكيتح و توجه جلب ضمن نها،يا امثال

ها و  نامه فال بعالوه،. آورد يم بدست را يمشتر دل راه نيا از و ندك يم جاديا را ييخودستا
 ديام و ينيب خوش ينوع او در دهند، يم يمشتر به هك ييهشدارها و ها حل راه با نانيب فال

 سرگرم باعث ها، لذت و جاناتيه نيا تمام. آورند يم بوجود را شيزندگ مسائل حل به نسبت
 .شود يم يمشتر حيتفر و شدن

ن ي اي و فرهنگينه اجتماعي از زميها و آگه نامه افتن به ساختار فالي دست يبرا اساس ني ابر
ن مجلة يتر ، به عنوان پرخواننده»خانواده سبز«ون فالنامه موجود در مجله  متيده به بررسيپد
 از »خانواده سبز« موازي نشريات ه ديگركته الزم است كن نير اكالبته ذ. م پرداختي خواهيرانيا

ده يپد... و خانواده كانون موفقيت، زندگي، صبح زندگي، راه خانواده، مجله زندگي، روزهاي قبيل
  مانند نشريهيات دولتيگر نشري دييدر سو .رسانند  مي چاپ بيني را به طالع و نويسي فال

 جادوگري، مدرسه جمله از مطالبي نوشتن با است، غيرخصوصي نهاد يك كه خانواده همشهري
 روزنامه و »امروز اقبال «عنوان تحت ستوني در خود رايگان ضميمه بخش در »ايران «روزنامه

  .رسانند  مي چاپ به روزانه بيني طالع و فال خود، رايگان ضميمه بخش در كه جم جام
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 سبز خانواده مجله

 1378 ماه مرداد در يورزش ،يفرهنگ ،ياجتماع خانوادگي، فعاليت زمينه با سبز خانواده مجله
  عنوانيمدع نشريه اين سبز، خانواده انتشار سال نيچهاردهم در. شد منتشر يشمس

 بيش. شود يمنتشر م مجله جديد شماره بار يك روز پانزده هر. ست ايايران مجله ترين پرخواننده
 نشان ماه در ياينترنت شمارگان 1600000 از شيب و يچاپ) تيراژ (شمارگان نسخه 450000 از
 توجه ،ي خالقيت، نوآور.است جهان سراسر در مجله يالكترونيك و يعاد گسترده مخاطبان از
 جمله از متخصص كارشناسان نظريات از استفاده و يفيتك افزايش مختلف، اقشار يها سليقه به

  .)ت مجله خانواده سبزيسا(است  بوده نشريه مديران توجه مورد اهداف

  روش تحقيق 
خانواده «نامه مجله  صفحه فالنامه مجالت خانواده،  فال نيي و تبلي تحلبه منظور، مقاله نيدر ا
شف ك و ي نهانيها هي به الدنيجهت رس .، مورد بررسي قرار گرفته است1390در سال » سبز

   . گفتمان استفاده شده استلي تحلي، از روش پژوهشون فالنامهم بر متكنظام حا
 نيا. ندك ي مفي تعري انتقاديشناس  زبانقتي گفتمان را در حقلي روش تحلستاليرك ديويد
متون در ارتباط با  لي و تحلهي به تجز،ي انتقاديشناس  زبانلي و تحلهي مخصوصاً در تجزردكيرو

 ري تفسدياند و در همان بافت با ها به وجود آمده  متون در بستر آننيه اك يا ي اجتماعيها بافت
  ).28: 1385زاده،  آقاگل(پردازد  يشوند م
 ،ي پژوهشة حوزني اشمندانينظران و اند  صاحباني عدم توافق ملي گفتمان، به دللي تحلروش

 ي مختلفيها  و برداشتستي پژوهشگران برخوردار ناني ميدمند و واح  نظامكاز قالب و سب
ال و ك و الكيدا ون. يالف، تئون اك، نورمن فركروث ودا.  روش وجود داردنياربرد اك در زين

. اند ردهك گفتمان متون ارائه لي تحلي را براي عمليردهاكيها و رو افتي رهنيتر موفه معروف
 يردكي روكي داشتن لي را به دلكيدا الف و ونكر في و عملياربردك يها افتي رهتوان يم

  . بهتر دانستنيري متن، نسبت به ساري و تفسلياراتر در تحلك يتر و نگاه نرتر و مد منظم
البته در .  قرار داده استك گفتمان ماللي تحلي را براكيدا  ونياربردك ردكي، رومقاله نيا

  متوني و بررسلي تحلي براكيدا و ونالف ك فرافتي دو رهقي از تلفتوان ي مي بهترطيشرا
 رائه ايا  متون رسانهلي طرح مشخص و مناسب در تحلكي كيرد، اما چون ون داكاستفاده 

  . استفاده شودي ويلي تحليه از الگوك داده شد حي ترجقي تحقنيرده، در اك
  بطورها يدئولوژي او، ااني طبق براي زداند، ي ميدئولوژي الي گفتمان را تحللي اساساً تحلكيدا ون

 خود سه يلي تحلافتي در رهها يدئولوژي الي تحلي برايو. ستي نمتونر كبرجسته معرف تف
 در ياجتماع ليتحل.  گفتمانلي و تحلي شناختلي تحل،ي اجتماعليبخش قرار داده است؛ تحل
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 شامل شناخت ،ي شناختليتحل.  استيالن اجتماعك ي ساختارهالي و تحلي بررسقت،يحق
 ،ي مثل صداقت و برابري اجتماعيها ارزش(يو شناخت اجتماع) غ از بافت متنفار(فرد

) يثر فرهنگك و تي، دانش و معرفت اجتماع... و ييگرا تي جنسسم،يني مثل فمييها يدئولوژيا
 و ي معناشناخت،ي واژگان، انسجام موضع،ي نحولي شامل تحلزي گفتمان نليتحل. باشد يم

  ).1382 ،كيدا ون(است...  و ياوكمعنا

  ها نامه فال لي و تحلهي تجزروش
 ثبت و استخراج ي برايا ژهي فرم و،كيدا ون. ي تئون اي گفتمانلي تحلافتيبا توجه به ره

ماه به «تحت عنوان » خانواده سبز«صفحة آخر مجله از  -  انتخاب شدهفالنامهاطالعات از متن 
 ةژياروك دو.  استژهياروك نيچند ي فرم حاونيا.  در نظر گرفته شد-»ي خوشبختيماه با رازها

 ها، ژهياروك ريسا.  استفالنامه يا  اطالعات شناسهيايه گوك است  ساليها  و فصلخياول، تار
 متون ي و درون متني مقوالت متنيي شناساني همچن وي نظام گفتمانتوان ي آنها مقيه از طرك

 مطرح شده در ياد و نهادها، افر)يمثبت و منف( واژگانك سب:دست آورد، عبارتند ازه را ب
 و ها ي و تداعني تلقها، فرض شي استنادها، پ،يرسازي غاي يبند ، قطب)يمثبت و منف(متن
 ةي اطالعات پاني ا،ونمت پس از استخراج اطالعات مربوط به. ي خبريها  متني اساسيها گزاره
اج مقوالت و  پس از استخره متون فالنامهوعممج. دهند ي مليك فرامتن را تشلي تحلياصل
 جي به اخذ نتالي تحلنيه اك خواهد شد ي فرامتنري و تفسلي تحلتي در نها،ي متنيها ژهياروك
  .انجامد ي ممقالهالت ا به سويي و پاسخگويلاص

  ها افتهي
 ين اساس، ابتدا مقوالت متنيبر ا. پردازد يق مين تحقي مربوط به ايها افتهين بخش به ارائه يا

 متون ي و فرامتنيل متني تحلي و سپس اطالعات استخراج شده مبنانامه استخراج شده فال
 متون و مقوالت ي و فرهنگينة اجتماعيل فرامتن، با توجه به زميدر تحل. رديگ ينامه قرار م فال

  .رنديگ يل قرار مي و تحلي مورد بررسيگفتمان

  ها مقوالت كلي فالنامه
  تيتوصيفات شخص) 1

ت لحاظ ي در توصيف شخصي و عقالنيار صفات عاطفنكصفات مثبت و صفات منفي در  
  :شده است
 صاف و ، صبور، قابل اعتماد، توانا، اهل عمل،جذاب: صفات خوب:  صفاتيريگ جهت) الف
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  ... .  با اراده و ، باگذشت، موفق، مهربان، راستگو،خو  خوش، با استعداد،ساده
 ، عصباني، مغرور، پرحرف، سرگردان، خسيس، افراطي،گو  رك، لجوج،طلب جاه: صفات بد

  ... .  رنجاندن اطرافيان و،حوصله  بي،گرا  مادي،خودبين
 ،گرا  درون، احساسي و پرشور،رمانتيك: صفات عاطفي و احساسي: جنس صفات) ب
  ... . اهل خانواده و ، اهل هنر، دلپذير، پرجوش و خروش، مهرورزي،پرمحبت

ه، حسابگرا، انتقادپذير، منضبط، اهل سياست مدار، صلح طلب، عدالت خوا: صفات عقالني
 ... . ، رياضي وار فكركردن و رياست، اهل استدالل، خالق، جدي

  
 ،هاي مثبت تشكيل شده است و اغلب جنبه تجريدي دارد كه از خواسته» من آرماني«فال به 

 بخش  لذت،ها را به همراه دارد ها و انگيزه پردازد و از آنجا كه برآوردگي ذهني محروميت مي
در واقع . محور و در عين حال پوچ و شكننده است  دنيايي بزرگ است كه لذت،دنياي فال. است

  ».بليط ورود به عالم هستي را تمديد كنيم« شوند   ميجمالت فال باعث
 بشر و ، محل تجمع تشويش و آرامش،فال محل و ديالكتيك امر آرماني و امر واقعي است

 خاص و ، تمدن و طبيعت، گريز و پناه،ن فيزيكي و حركت ذهني سكو، حاضر و غايب،ماوراي او
هاي متضاد   حيات و خالصه محل اجتماع جفت– مرگ و مرگ – حيات ، غربت و قرابت،عام

 بلكه ساماني است براساس شباهت در ،هاي ساختارگرايانه نظامي نيست براساس تفاوت. است
پذيري تا  رخورداري از قابليت باالي تقليلهاي كلي و ب  شباهت، آمال و تقدير انساني،خطاها

خواننده نه تنها با متن ارتباط . كند گير و همه حال بودن را توليد مي  همه،چند پهلو شدن
نيرويي و شنيدن و مخاطب . خودآگاهنا: شود كنند بلكه متن با قسمتي از او درگير مي برقرار مي

لنگر بزنند كه اغلب در نيمه خودآگاه و شود تا جمالت فال از ذهن ت  باعث مي،قرار گرفتن
شود كه فرد بازنمايي خود را در جمالت پيدا كند  اين تحريك باعث مي. كنند ناخودآگاه سير مي
  . و به تفكر بپردازد
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  نگري آينده) 2

بيني اوضاع دشوار و   پيش، موفقيت فردي،نده شغليي آ،توان بر سفر ي مينگر ندهيف آيدر توص
  .ها انگشت نهاد ياز سرخوشالت، خبر كمش
رفتن به مسافرت، ديدار با دوستان، بذل توجه به گذشتگان و برسر مزار آنها رفتن، : سفر

  .... . بازگشت دوستان و 
ت در كار، كار ي و جدير شغل، پافشارييارتقاي شغلي، ادامه دادن شغل حاضر، تغ: آينده شغلي

  ... .زياد كردن، رفع مشكل كاري و 

مشكل گشايي، كاميابي، پاداش فردي، بهبود اوضاع، جوانه زدن اميد، اميد : رديموفقيت ف
  ... . داشتن، صداقت و صميميت، آينده روشن، فرد وفادار و 

آشكار شدن راز، احساس تنهايي، وجود خطر، به وجود آمدن غم، غافل : ي زندگيها بيان مالمت
  ... .ان، دغدغه كاري و يبودن از اطراف
  ... . آمدن خبر خوش، گرفتن هديه، رسيدن روزهاي خوش و : ها شيبيان سرخو
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 صداي غريب اما زود آشنا است ،فال محل قراردادن خود در متن و البته كمي معنا يافتن است
توانيم در آن گم  هاي پوالك محلي كه مي  و مانند نقاشي،برانسان محبوس در قفس آهنين وبر

 . شويم تا خود را بازيابيم

گويد تو چيزي  به او مي. دهد تكليفي هويت مي سرنوشت و خسته از بال  به توده گوشت بيفال
.  چيزي در انتظار توست، نابود نخواهي شد، سرانجام و سرنوشتي داري،هستي كه در هر حال

. كند تا از اميدي دور تصوير مي دهد چرا كه تصويري يگانه و بي به فرد حسي از نوع يكتايي مي
شود و منطق را كه به هيچ وجه اهل تسامح  گر در فرد مي  فعال شدن عقالنيت توجيهفال باعث

 مهرگان،(  چند براي ساعتي احساس رهايي كندزند تا او هر نيست براي مدتي به كنار مي
1382 :22(. 

قراري  بي«پاسخي به حس .  به آينده است فال زهداني است كه در آن همه چيز متعلق
به زودي «). 51: 1386، برمن(» شوند ارضاي اميال آگاهانه خود ارضا مي از فاوستي آدميان كه

در ماه جاري به «، »پاداشي در انتظار شماست«، »خبر خوشي به شما خواهد رسيد
و صدها و صدها جمله مشابه » كنيد  ميهاي تحصيلي، اجتماعي و شغلي دست پيدا موفقيت

همه جا صحبت از موفقيت و ! خوشبخت هستند يضاح شده فال جملگي استيترهاكاراك. ديگر
تقريبا آنجا كه . سپارد رود و يا آن را به دست تقدير مي از بيان مشكالت طفره مي. خوشي است

هاش  سايه شوم نااميدي، ناكامي، عدم موفقيت و به طور خالصه بيان مشكالت بر زندگي آدم
شود، فعل و  و قادر مطلق معرفي ميسايه فكنده است، خداوند به عنوان تنها عامل نجات بخش 

براي رفع مشكالت به واگويي . نقشي ندارد... تالش و اراده آدمي تقريبا در تغيير سرنوشت و 
صبر پيشه كنيد «، »، موفق خواهي شداگر سخت تالش و كوشش كني«: شود ات امر ميياخالق

  ».درسان نيت بد شما را به جايي نمي«و يا » كه خداوند با صابران است

هاي شغلي، تحصيلي و  ها و موفقيت اي كه حكايت از خوشي دهد، آينده ي م فال خبر از آينده
اجتماعي دارد، پس طبيعي است كه بيان مشكالت اگر در آن جايي ندارد به زودي برطرف خواهد 

اشته سفر و ماجراجوئي است در ساحت خيال انسان خوار د. شد، البته با ارداه و ايمان محكم به خدا
. باشد در فال عنصر سفر، يك عنصر پايدار و ماندگار مي. شده بر فراز آوارهاي فلزي و بتني شهرها

ستم يبار و سيك  ل بر انتشار بر حسب دو هفتهي، به دل»ي خوشبختيماه به ماه با رازها«سفر در 
واخر زمستان حرفي از هاي بهار، پاييز و تا ا  در فصلشود؛ انه، محدود به عنصر زمان مييوسته و ساليپ

رسيم و يا  هاي آخر زمستان مي  اما همين كه به هفتهشود سفر و مسافرت به ميان آورده نمي
م و يبا توجه به تقو. شود نگري استفاده مي شود، از مقوله سفر براي آينده تعطيالت تابستان شروع مي

 ثابت ي سفر پاينيب شيتان پن و تابسيالت فروردي در تعطيراني جامعه اي فرهنگ-يط اجتماعيشرا
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  . زندگي روزمرهيبيان بديهيات قرارداد: فالنامه است

 

  ارتباطات) 3
 خانواده و اطرافيان و نحوه برقراي ارتباط با ، ارتباطات فرد با دوستان،منظور از ارتباطات

  .اين سه طيف مختلف است
ادن رابطه، داشتن وجه به دوستان، ادامه دتانتخاب دوست مناسب، : روابط با دوستان
  ... .  دوستانه و يها يدوستان خوب، دلتنگ
توجه به خانواده و مسائل درون آن، مشورت با خانواده، ادامه دادن رابطه : روابط با خانواده

  ... .صميمي و همفكري با خانواده و 
 به غافل نشدن از اطرافيان، محتاط بودن در روابط با اطرافيان، توجه: روابط با اطرافيان

 ... . ها و اطرافيان و همسايه

  
فال از دست اطرافيان و اجتماع : رر داشتكرار مكهشدار و ارائه پيشنهاد در مقوله ارتباطات ت

ها،  رمقولهير زيشتر از سايب روابط با اطرافيان. ماند و همين بس فقط فرد مي. گريزان است
به طبع دايره . بينيم  ميهم در فالآنچه كه بديهي است را باز . دهد ارتباطات را تشكيل مي
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،   روابط با اطرافيان كه شامل همسايه تر از دايره روابط دوستانه و خانوادگي خيلي كوچك
ها شناخت دقيق نداريم نبايد اعتماد كامل داشت از اين  به افرادي كه از آن. شود مي... هماالن و

در «: شود افيان هشدار و پيشنهاد ارائه ميرروست كه اكثر مواقع در فالنامه نسبت به روابط با اط
ولخرجي زياد براي «، »محتاط باش، زياد داريد اعتماد«، »روابط با اطرافيان بازنگري كن

روابط . روابط دوستانه و خانوادگي بايد ادامه پيدا كند«.  و بسياري موارد از اين قبيل»اطرافيان
 وار  سازي شطرنج  سفيد وسياهينوع ».بط كنيدوقت بيشتري را صرف اينگونه روا. را بيشتر كنيد

بر حذر داشتن فرد از روابط توام با اطمينان كامل با اطرافيان و ادامه . شد ها ديده مي نامه در فال
دگونه و يسف شيفال ر. تر كردن روابط دوستانه و خانوادگي روابط و هر چه صميمي

ت خطاكار و ظاهربين ي به غاي نسليانجو. ارانه معتقد است مدام بايد گوشزد كردك محافظه
 .ضاح شود و از خطا و اشتباه بر حذر شوديرر استكاست؛ پس بايد م

  
  روابط عشقي) 4

بيني روابط عشقي در آينده كه اين توصيفات يا خوب است و بر ادامه دادن روابط  پيش
   .شود تاكيد دارد و يا بد است و در آينده اين بحران حل مي

موفق بودن در اين راه، روابط خوب، آينده مطابق ميل : شقي مناسبتوصيف روابط ع
  ... . شماست، نداشتن رقيب عشقي دردسر ساز و 

بحران در روابط و ارائه پيشنهاد، مشكل و بهبود اوضاع، : توصيف روابط عشقي نامناسب
  ... . نظر و  روابط عشقي بد و گذشتن از فرد مورد

رقيب عشقي به راحتي پشت سر «، »ع بر وفق شماستاوضا«، »روابط را ادامه دهيد«
ماند تو هستي و  آن كس كه موفق و جاودانه مي«و » تغييري نيست نياز به«، »شود  ميگذاشته
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هاي اجتماعي شكل  است كه تنها از دورن نقش» خود«در ادامه فال، ساختن نوعي » .همين بس
اي  ماند و طبيعت و نسخه  باقي ميشوند و فرد هاي اجتماعي حذف مي گيرد، بلكه نقش نمي

سازد و خواننده را  فال متني است عمومي و هويتي منفرد و اختصاصي مي. دلپذير از سرنوشت
توانند به  فال نوعي تصور انسجام بيروني را براي كساني كه نمي. كند دچار لذت جنسي مي

 6 تا 3كسون و پياژه در سن آورد و مانند دوره ابتكار اري انسجام دروني برسند، به ارمغان مي
هاي قانوني پيروي  سالگي، هر چيزي در اين دنيا ممكن است، زيرا چيزي از محدوديت

فال محلي است براي فرار از تصحيحات اجتماعي رفتار و ). 314: 1376اپالن، ك(كند نمي
 و هاي سركوب شده هاي ويرانگر، ذائقه هاي جمعي، زماني است براي گريختن تكانه مماشات

هاي فراموش شده خواننده اميدوار كه شايد مجالي باشد براي پاسخگويي به  نژدي روان
 . )1984 د،يفرو(هاي مبتني برآرزو  تكانه

 

  توصيف مشكالت) 5
  رواني و مشكالت اجتماعي تقسيم- فردي،ر مقوالت مشكالت مادييمقولة مشكالت به ز

  .شده است
توجهي به امور روزمره، دچار   مشكل در معاش، بي، نگراني مالي،گر اسراف: مشكالت مادي

  ... . آسيب بدني شدن، گره در كار شغلي و 
 پشيماني، تصميم نادرست، دچار دلتنگي، خودخوري، اندوه،:  و روانييمشكالت روح

 ... . ثباتي شدن، شلوغي و در هم ريختگي، تضاد و دورويي در شما و  بي

 درگيري با ديگران، افتادن در دام فريب و فريب اطرافيان رياكار،: مشكالت اجتماعي
  ... كاري، حسادت به شما، غيبت پشت سر شما و 
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  ... . و  بيشتر مربوط به مشكالت معنوي بود مثال توكل نكردن و دوري از خدا: ساير

 
فال با زندگي واقعي در مبارزه است . فال محل توليد و يافتن نوعي حضور و حيات مستقل است

فال . است» تو«ندگي اجتماعي در رقابت، چرا كه مخاطب جمالت آن فرد خاصي با ضمير و با ز
مشكالت، مشكالت . چيند پردازد و دژ محكمي براي محافظت از ساختارها مي به نقد فرد مي

  .ماند  ميعامل ايجاد مشكل فرد است جامعه به حال خود باقي. فردي است نه اجتماعي
فال . شود و البته با صبر ل به تنها منجي و قادر مطلق برطرف ميمشكالت فقط با توكل و توس

خودت .  سرچشمه داردي آدميهمه چيز در نهان ناپيدا. گذارد  مييدست روي مشكالت انتزاع
  .شود را اصالح كني جامعه هم اصالح مي

  

 ريتفس

ال خود كنند و در عين ح جمالتي هستند كه تصوير ماوراي زمان ترسيم مي ،جمالت فال) 1
گويند و  از يك حال ابدي سخن مي. كنند را محدود به زمان حال و مشكل اكنون خواننده مي
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آلود و  فال با سرشت وهم. كنند آرامشي مانند رخوت آرام يك مخدر در خواننده ايجاد مي
سرنوشتي و در   پاسخي است به حس آزارنده بي،رؤيايي خودبارآوري اميدهاي نطفه بسته است

گيرد و خرامان و گام به گام او را از رئاليسم خارجي به  فال دست خواننده را مي. ودگي بتبعيد
دالي دسته دوم   نوشته،هر چند به باور دريدا . كند  ميفضاي سمبليستي رؤيايي دورن هدايت

براي كالم و به علت تأخير در حدوث و موجوديت يافتن كنشي تكميلي است و اگر براي بارت 
» تو«با  ، شعبده زبان و تخيل، اما در اينجا نوشته)1382 بارت،(در گفتار حاصل خأليي 

 گذرد و به اظهار نظر در مورد آينده گويد و حتي از اكنون و گذشته در مي همزمان سخن مي
  . پردازد مي

  
هايي  پديده ،براي خواننده فال اگر براي دريدا چيزي كه بتواند نام حقيقت بگيرد وجود ندارد،

 موجد حركتي ، يابند و در دوره ايستايي همگاني د سرنوشت و حيات ابدي حقيقت ميمانن
فال با آنچه . )135: 1386برمن، (بيني است  بدون تنش و پيامدهاي غيرقابل پيش ،فاتحانه

توان  شود ديد و لذا مي ها و تصوراتي اشتغال دارد كه نمي دانيد سروكار ندارد بلكه به پديده مي
فرد علل . هايي مطلق حقيقت و پيشاني نوشت و به عنوان مدلول: خوش كردها دل به آن

يابد در حالي كه در واقعيت هيچ تضميني  گوناگوني را در تأييد حضور شخصي خود در متن مي
  .براي اثبات اين حضور نيست

 به شعبده در واقع فال با توسل.  اول جايگاه خاصي دارد  دستهينامه به عوان دال نگري در فال آينده
بشر از قديم االيام هميشه در . دهد  خبر از آينده مي)  روزمرهيتوسل به زندگ(خاص خود 

پس . ها  جستجوي كشف نشدني،كنجكاوي و در پي يافتن آگاهي و خبر از آينده بوده است
گيران با آگاهي از اين نياز اساسي و براي پاسخ به اين غريزه و حس كنجكاوي  نويسان و فال فال

مانند رفتن (بيني آداب و رسم خاص خود را داشت  اگر در گذشته طالع. دهند خبر از آينده مي
خود را بدون  ، به او و اوراد او گوش دادن، به شمع نگاه كردن، آرام نشستن،بين فرد نزد طالع
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ه هر اما ب ،ا مجلهيخواني از روي كتاب  و اكنون تبديل شده است به فال...) سانسور عرضه كردن و 
اي به نام  حال فال از جايگاه خاصي برخوردار بوده است تا جايي كه ما يك حوزه و حرفه جداگانه

هاي اجتماعي كه در قديم از  براستي علت بوجود آمدن اين نقش. سحر و جادو سراغ داشتيم
مروزه اند و تداوم آن در زمان حال چيست ؟ و علت اينكه ا اه و منزلت بااليي برخوردار بودهجايگ

تواند باشد؟ آيا  بيني آينده شده است چه مي نگري و پيش ها مربوط به آينده نامه متن اكثر فال
خود ويژه براي  به( چرا كه هنگام خواندن فال ،تواند باشد كه فال مسكن است چيزي جزء اين مي

د و جهان  خواننده كنترل بسيار اندكي برخو،)پنداري داشتم من كه براي لحضاتي قصد همزاد
انسان «تواند براي  شك اين گشت و گذار در آينده مي بي. كند پيرامون خود احساس مي

  .آفرين باشد لذت » ساحتي تك
در . ها بود نامه  دو مقوله ديگر موجود در متن فال، توصيف مشكالت،تيتوصيف شخص) 2

طور معمول به عنوان  بههايي كه  گزاره. هاي عام و كلي روبرو هستيم ها با گزاره عموم اين شرح
اين صفات و حاالت مختص به فرد . ها مصداق دارد حاالت و صفات بشري بر تمامي انسان
 ،توان چنين ادعا كرد كه جمالت فال پس مي .شود نيست و از وجود بارز او محسوب نمي

داللتي عام . جمالتي هستند كه براي هر فردي در هر حال ذهني حرفي براي گفتن دارند
كنند تا  هايش حفظ مي  جمالتي هستند كه همواره فاصله خود را با واقعيت زندگي و ابژه،نددار

. ي و همه حال گو شوند  گو دست به كار تشكيل ساختار كلي ،بتوانند در اين فضاي ايجاد شده
 ،گويد بتواند در حالي كه از همه چيز ميفردي قابل تغيير و اينكه  اين جمالت راه را براي هر

  ».متني از آن همه و هيچكس«چ نگويد، هي
ت مخاطب، يجنس و جنس.  پرداختن به روابط عشقي و ارتباطات است،گريدو مقوله د) 3

الخص اكثر دختران اراستي چرا اكثر جوانان و به ب. كند جنس نوشته و شرح فال را تعيين مي
توان چنين ادعا كرد  قع ميكنند؟ در وا  ميبها پرتا جوان مشتاقانه خودشان را به آغوش فالنامه

با آگاهي از ارتباطات زمانه خود، . نويسند رآگاهانه هم نمييربط و غ نويسان آنچنان بي كه فال
 يقتيحق.  كليينويسند البته در قالب دال رامون، نوع وجنس مخاطبانشان ميي روزمره پيزندگ

ها از اين  فال.... نواده و جامعه و ن، خايرابطه دختر و پسر، فرزند و والد: يبه عنوان رابطه اجتماع
گذارد و  انديشي همراه است ترديد باقي نمي كه با يك مثبت نويسند و چون ها آگاهند و مي رابطه

هاي ديگر فال  خبر از روابط عشقي دادن از كاركرد. كشاند مخاطب را به احساس خوشبختي مي
شود و در واقع نوعي   مير يافتدر تمامي تعبيرات فال مجالت اين ساخت به وفو. باشد مي

  .زند طربناكي و طنز و بياني از عشق و آرزومندي موج مي
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مشكالت . مقوله مشكالت بيشتر وجود داشت) پاييز و زمستان ( هاي سرد سال  در فصل) 4

گيرد و از  اعم از مشكالت مادي، رواني، اجتماعي و يا بحران در روابط عشقي رو به فزوني مي
از اواخر اسفند ماه به بعد اين روند . شود باشد كاسته مي بيني مي  كه توام با خوشنگري آينده

نگري، توصيف صفات خوب و روابط   اواخر تابستان ما مدام از آيندهيابد و به جاي آن تا تغيير مي
 يديد.  روزمره استي زندگيان و فضاكرنده زمان و ميپس فال دربرگ. شنويم عشقي موفق مي

  .كند اين كليات را فردي مي» تو«با گفتن كلمات . ارد و از جزئيات فرارينگر د كلي
هاي  بيني در ماه خاص براساس ويژگي هاي مختلف سال، در موقع طالع متولدين ماه) 5

هاي افراد متولد دي ماه  به عنوان نمونه اگر از ويژگي. شوند  متولدين همان ماه طالع بيني مي
ابط عشقي و ارتباطات ضعيف است؛ در خص رو، و باالخجالتي ارتباط، يارمشكل در برقر

ها  بيني متولدين مختلف ماه هم بر اساس اين معيارها و ويژگي بيني مجله دي ماه، طالع طالع
هاي او روابط عمومي باال و موفقيت در روابط  مثال فرد متولد ماه تير كه از ويژگي. شود بيان مي

د در مجله دي ماه از بحران در روابط عشقي و يا اصال توصيف باش عشقي و ساير امور زندگي مي
د و برعكس فرد متولد يآ نكردن روابط عشقي، وجود مشكالت مالي و رواني صحبت به ميان مي

هاي اميد زده شده است، به  جوانه: بيني شده بود بيني مجله تيرماه اينگونه طالع دي ماه در طالع
 آرزوهايت خواهيد رسيد، ماه موفقي در پيش رو داريد، موفقيت در زندگي و برآورده شدن

  .ها روابط عشقي شما رو به سامان است، صبر پيشه كنيد و امثال اينگونه گزاره

  گيري نتيجه
پرداخته » خانوادة سبز«هاي مجلة  در مقاله حاضر، سعي شد به تحليل متون و شرح فالنامه

ها را بدست آورده و براساس آنها به تحليل  نامهد كه مقوالت موجود درمتن فالهدف اين بو. شود
 يها نهيمايه و زم درون. ميابي دست يراني روزمره اي از زندگيمتون مورد نظر و شناخت
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 شناخت آن يپاين مقاله در  بود كه در ين اهدافيتر  متون فالنامه از مهميفرهنگ-ياجتماع
  .ميبود

   نامه ساختار فال
هايي كه بطور  هاي عام و كلي روبرو هستيم، گزاره ها با گزاره رحدر عموم اين ش: گويي  كلي–1

اين صفات و حاالت . ها مصداق دارد معمول به عنوان حاالت و صفات بشري بر تمامي انسان
، يپرانرژ: يتي شخصيها يژگيو«: شود مختص به فرد نيست و از وجوه بارز او محسوب نمي

گاه  چيه. ار، خوش گفتار و خوش رفتاركوكي به نفس، نكي، متي، مهارت در طراحكريز
 پر يزندگ. ندي گزينكد در خانه دلتان سي است را نگذاري جان آدميه بالك را ينيتعصب و بدب

. دينگر باش ن و واقعيب د تا واقعيوشكد و بيرياها فاصله بگياز رؤ.  استياز بحران و گرفتار
 از اونها را باور يليه شما خك است دهيالت خام و نسنجيده تخييها زا ن بحراني از ايبخش
 ي آنچنانيها از منم گفتن. ديگاه نباش چيه هك زودگذر نه االن، بليها به دنبال هوس. ديندار
ن يه اكد يمتوجه ارزش وقت باش. د، چون مردم هم گوش دارند هم چشميزيشه بپرهيهم

  .)90ور ماه سال يمه دوم شهرين(» ديآ يپشتوانه ارزان به دست نم
گويي را تكرار مكررات  در اسطوره در زمانه حاضر، همان) 1380(بارت : گويي همان ني ا–2
اين طور «خواهد هرچيزي را با خودش تعريف كند و در تعبيراتي نظير  داند، جرياني كه مي مي

). 126(سازد  خود را متجلي مي» همين است كه هست«و يا در » است، چون اين طور است
  .ا نيز تكرار بي دليل عبارات، تعبيرات و حاالت را شاهد هستيمه در اكثر اين شرح

آنقدر «: شد  به وفور يافت ميها تقريبا در تمامي تعبيرات فال اين ساخت: انديشي  مثبت–3
 يه داركن از آنچه ك ي نباش و سعيه ندارك ييزهاير چكبه ف. ديها اندوه خود نباش غرق غم

گران ي ديه آن را با زندگكن يد بدون اي خود لذت ببريگاز زند«و » يت استفاده را ببرينها
كودكي كه براي نخستين بار خود را در آئينه «فرد هنگام خواندن فال مانند » .دينكسه يمقا
شود كه آنچه در آئينه هست هم شبيه خودش است و هم شبيه چيزي  شناسد ، متوجه مي مي

دچار تجربه نوعي انسجام لذت بخش » تر هتر و ظاهرا يكپارچ ، متمايزتر تعريف شده. بيشتر
برد و در طول  فرد درست مانند كودكي كه در زهدان مادر از آرامش و امنيت لذت مي. شود مي

كوشد با خواندن فال كمي آن فضا را تداعي و تجربه كند  حيات در حسرت تكرار آن تجربه، مي
  .)1991 كابيت،(

يابيم،  اي دست نمي فال به احساس يا حقيقت تازهعموما پس از خواندن  : واگويي بديهيات–4
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اگر « نظير ييها طور مثال در گزارهه ب. اكثر جمالت واگويي اصول بديهي و مسلم زندگي ماست
 آمد و يدر سفر زندگ«ا يو » صبر پيشه كنيد«، »سخت تالش و كوشش كني، موفق خواهي شد

گاه  چيه. ت لبخند خواهند زديفاك حد ها به ييبايشند به زي انديكه نك يسانك. ار ماستكشد 
 يها يد، گرفتاريريده بگياگر خط قرمزها را ناد... رار گرفتار شودكتان در دام ت يد زندگينگذار

  ). 90ور ماه يمه اول شهرين(» ش خواهد آمديتان پيمتعدد برا
شود   ميعنوان تنها عامل نجات بخش و قادر مطلق معرفيه در فال خداوند ب: گرايي  تقدير– 5
 .نقشي ندارد... فعل و تالش و اراده آدمي تقريبا در تغيير سرنوشت و . 

  

  ا؟ين دنيدامك
توانند بهتر از آن باشند كه اكنون  دهد كه تو شرايط مي فال به فرد اين اميد لذت بخش را مي

ست اي ا درمتن هر چند هيچ تسلطي بر سرنوشت محتوم نداري، اما اين نوشتار به گونه. هستند
شود كه در آن  فرد در اين حالت دچار تداعي آزاد مي. اي كه گويي تو خود اين راه را برگزيده

تحريف، سانسور و سكوت چندان جايي ندارد چرا كه متن پيشاپيش اين كار را كرده است و 
د، يفرو(فتن از بيمار ، بلكه خود فرد استالبته مظهر اين تداعي آزاد، نه روانكاو و فاصله گر

1984(.  
ها و ديدن  پردازي لذت اين خيال. پردازي عام پذيري تام و خيال فال دري است به ساحت تفسير

، اما نه  برخاسته از اطفاي نوعي شهوت استواقعيت سركوب شده نه در خواب بلكه در بيداري،
اطفاي شهوت بوسيله خود بلكه سرچشمه گرفته از فراغت از اصل واقعيت، تا اندكي اضطراب 

زندگي در جوامع : گويد مي) 1386(چرا كه همانگونه كه فرويد . شي از واقعيت كاسته شودنا
از آنجا كه لذت و عدم لذت را به اعتقاد . كند  ميپوشي غريزي را اقتضا هميشه نوعي چشم

هاي ثبات و عدم ثبات نسبت و  توان به مثابه حاالتي در نظر گرفت كه با وضعيت فرويد مي
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فرد با پناهنده شدن به امنگاه سرنوشت خيالي، در پي يافتن .  جسماني دارند–ارتباطي رواني 
ي صيانت  ت به اصل لذت كه تحت تاثير غريزهاين كار به نوعي ناخنك زدن اس. ثبات است
  . ، جايگزين اصل لذت شده استنفس خود

 پي نمودها و اي است كه در متن در هايي چند پهلو و مواعظي كلي در ذهن خواننده فال با شرح
در واقع خواننده در پي يافتن ردپاي متن . سازد در نهايت، بود خود است، حضوري خاص او مي

در اين متون هر . در خود و جاي پاي خود در متن است و لذا متني منحصر و مختص او
هنگام خواندن فال، . اي متني نوشته شده براي خود دارد اي حاضر است و هر خواننده خواننده

ذيرش قسمتي از فال ناقص است و اشتياق به دانستن باقي موارد، متن را يكپارچه به خورد پ
خواننده ميان شكست حاضر در واقعيت و ظفر در سرنوشت، ناچار به . دهد مخاطب مي

  .گيري است؛ خواندن باقي متن تصميم

  ي فرهنگينامه در بستر فال
 كيكتف ريز يها گونه به آن يردهاكاك و يفرهنگ يمحتوا لحاظ از را يريفالگ توان يم

 :ردك

 .است لكمش يك يبرا يحل راه ردنك دايپ آن هدف: محور مسأله يريگ  فال-

 .است خاص يفرهنگ باور اي نييآ آن يك انجام آن هدف: ياعتقاد يريگ  فال-

 .است فراغت اوقات ردنك پر و لذت ديتول آن هدف: يفراغت يريگ  فال-

 با مرتبط و مشابه يها دهيپد از يريگ فال ساختن زيمتما و يريگ فال اعانو يبند طبقه و كيكتف
 هيشب گريديك با ظاهرا ها دهيپد نيا از يبرخ رايز ؛دارد تياهم اريبس دهيپد نيا فهم در آن

 ياريبس هك است ينشك يسيدعانو مثال، يبرا. دارند يمتفاوت امالك يفرهنگ يمعنا اما هستند
 شوند يم متوسل يعيالطب ماورء يروهاين به هك جهت آن از و دهند يم انجام زين رهايگ فال از

 شهير و است يمذهب ينشك يسينو دعا هك داشت نظر در ديبا اما. اند كمشتر وجه يدارا
 .است تر يعرف نسبتا ينشك يريگ فال اما دارد ينيد يدرباورها

 ساخت مطرح را فرض نيا ،رانيا جامعه يطوالن يفرهنگ تحوالت از يخيتار ليتحل با توان يم
 با اما. است داشته ياعتقاد جنبه شتريب يريگ فال يمعنا و غالب وجه سنت، دوران در هك

 و گرفته لكش يفراغت يريگ فال سپس و محور مسأله يريگ فال جيدره تب معاصر تحوالت
 .است افتهي گسترش

 است نيا داشت نظر در ديبا مقاله نيا در شده ارائه رديكرو و هينظر درباره هك يگريد ي تهكن
 جامعه هك ستين مدعا نيا بردارنده در ته،يپسامدرن هينظر پرتو در رانيا در يريگ فال نييتب هك
 يدگاهيد در تهيپسامدرن. است شده پسامدرن سرپا اي گذاشته سر پشت را تهيمدرن دوره رانيا

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


   161 نامة مجالت خانواده رهنگي به فالرويكرد ف

 

 خاص ياجتماع تيوضع و ساختار يك در يزندگ ردنك تجربه ينوع است رفته اركه ب نجايا هك
 مانند توسعه حال در يشورهاك اغلب. است رخداده شدن يجهان ها، رسانه آن در هك است

 لحظات نيا. آورند يم دسته ب را پسامدرن تجربه يلحظات يبرا الجرم افتهي توسعه يشورهاك
  . دارند وجود اما. باشد عمق مك اي گذرا دار،يناپا است نكمم
 -يجهان طيشرا و خ،يتار ها، سنت نيب فرد هك ردك تصور لحظات نيا از پاره توان يم را يريگ فال
 به معجون نيا هكنيا. ندك يم خلق را يخاص »يفرهنگ معجون« و زند يم ونديپ خودش يمحل
 ازمندين ر،يخ اي است مضر يامروز انسان بدن يبرا ايآ و است ناسالم اي سالم زانيم چه
 يفرهنگ تيماه به نسبت يآگاه خود حال، ر هبه يول. است يگريد متفاوت يها ليتحل
 يانتقاد نشيب د،ينما ارائه دهيپد نيا تر قيدق فهم يبرا يانتقاد نشيب فرد به تواند يم يريگ فال
 .باشد متعارف ياخالق يها موعظه و ها هيتوص از مترك تواند ينم آن ارزش هك

 گسترش تنها يريگ فال مثل يا دهافتا پا شيپ موضوع تياهم هك است تيواقع نيا به توجه
 هك همانطور هكبل ست،ين يپرست خرافه رواج و تيعقالن با آن يناسازگار اي دهيپد نيا افتني

 نيا زانيم چه به گذشته به نسبت دهد نشان هك ميندار ارياخت در يتجربهاي  داده ميردك اشاره
 داده تياهم و يريفالگ »به هتوج«  است مشهود شتريب نونكا آنچه. است افتهي شيافزا دهيپد
 و زنان افتني تياهم همانا امر، نيا علت يبرا ليتحل يك. گفتگوهاست و ها رسانه در آن به

 ستيز« اي ايدن از برخاسته موضوعات رو، نيا از. است معاصر يها گفتمان و فرهنگ در جوانان
 است يا چهيدر يريفالگ مانند يمسائل يبررس. اند ردهك دايپ يشتريب تياهم زين »زنان جهان
 و ها تيواقع از يبهتر يدرون تجربه توان يم راه نيا از و زنان و جوانان يايدن يسوه ب گشوده
 .آورد دسته ب آنها يايدن تحوالت
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  منابع 
ت ي دانشگاه تربيارك با همي و فرهنگيانتشارات علم: ، تهرانيل گفتمان انتقاديتحل) 1385(زاده، فردوس آقاگل -

 .مدرس

 .18، شماره فصلنامه ارغنون، يوسف اباذريترجمه ، » اسطوره در زمانة حاضر«)1380(ت، روالن بار -

 .زك نشر مر:تهران زدانجو،ي اميپترجمه ، لذت متن )1382(بارت، روالن  -

 و يده مطالعات فرهنگكناشر پژوهش: ، تهرانراني شدن فرهنگ ايا امروزيمدرن  )1387(اهللا  ، نعمتياضلف -
 .ياجتماع

 :، تهران اميد مهرگان ترجمه،)هاي آن تمدن و ناخرسندي(هاي فرهنگ  ناخوشايندي) 1382(گموند يد، زيفرو -
 .گام نو

  .21، شماره فصلنامه ارغنون، يوسف اباذري  ترجمه،» اصل لذتيورا« ) 1386 (------------- -
شهر انتشارات : تهران ،ياركفاهللا پورا  نصرت ترجمه،ي علوم رفتاريكپزش خالصه روان )1376 (اپالن، هارولدك -

 .ل چاپ دوم، جلد او،آب

 فال و ي دهي به پدي شناسبيآس( در ته فنجان قهوه يخوشبخت« )1387(جله گزارش  ميگروه اجتماع -
 .203، شماره مجله گزارش، »)راني در ايريگ فال

 ترجمة گروه يانتقاد ياوك  از دستور متن تا گفتمان-ل گفتماني در تحليمطالعات )1382 (ي تئون ايكدا ون -
 .ها قات رسانهيز مطالعات و تحقكمر: تهران،مترجمان

 
- http://www.parseek.com/search/?q=%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C%D
8%B1%DB%8C 
- http://www.jadoogaran.org/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&type... 
- Http://www.ksabz.net/GetTopMenuContext.aspx?tid=180b7369-07d2-4bf4-9816-
540d76d3ee1e 
- Sean, Cubitt (1991). Time Shift: On Video Culture, Routledge, London, 1991. 
- Sigmund, Freud (1984). “Beyond the Pleasure Principle” in On Metapsychology, Penguin 
Book. 
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