
 رشد فالگیر با ساختن رؤیاهای شیرین!
شاید اگر از هر پدر و مادری پرسیده ش��ود که آرزوی شما چیست؟ 
در جواب بگویند به سر و سامان رسیدن و ازدواج کردن فرزندان مان. 
در واقع هر کدام از پسران و دختران به تنهایی عالقه مند به تشکیل 
خانواده هستند. اما تنها دغدغه پسران برای تشکیل خانواده مسئله 
اقتصادی است، مس��ئله ای که فضای جامعه را پر کرده است. همین 
مسئله باعث بیکاری جوانان جامعه شده و امروز یکی از رؤیاهای جوانان این 
مرز و بوم خرید مس��کن و تنها آرزوی دختران نیز وجود فرد مناس��ب برای 
زندگی مشترک است اما در این بین فالگیرها مي توانند با یاد دادن رؤیاهای 

شیرین به جوانان رشد پیدا کنند!

 سرنوشتی که با شمع
 و یک کاسه آب رقم مي خورد

معموالً مشتریان فالگیرها به دو دسته تقسیم مي شوند: افرادی که 
مشتری اختصاصی فالگیر به شمار مي روند و معموالً فالگیر یک 
شناخت قبلی از وضعیت زندگی آن فرد دارد و افرادی که برای بار 
اول به فالگیر مراجعه مي کنند. معموالً فالگیر با گپ و گفت وگوی 
مختصر، یک شمای کلی از زندگی رجوع کننده به دست مي آورد و 
همان ها را با کمي  ساماندهی تحویل مردم مي دهد. همین عامل سبب مي شود 

که فالگیر مشتریان بیشتری را به دست آورد.

در هر دوره ای فالگیرها روش های جدیدی از فالگیری را ابداع کرده و همچنین 
با به وجود آمدن این روش ها، مشتریان جدیدی به سوی آنها جلب مي شدند. 
از جمله این روش ها مي توان به کف بینی، فال ورق، فال قهوه و... اشاره کرد. 
تمام موارد مذکور در دوره خود، حتی در همین دوره مشتریان خاص خودشان 
را داش��ته و دارند اما یکی از روش هایی که اخیراً جای خود را بین روش های 
دیگر فالگیری باز کرده، فال شمع اس��ت. البته الزم به ذکر است از این روش 
در دوران قدیم به نحو دیگری استفاده مي شده است. وقتی کودکی از چیزی 
یا کس��ی مي ترس��ید که نمي توانس��ت آن را بازگو کند، معموالً از این روش 
استفاده مي کردند اما روشی که امروزه از آن به عنوان فال شمع یاد مي شود 
با روش قدیمي  خود فرق زیادی دارد. روش امروزی آن به این صورت اس��ت 
که مشتری شمعی را در دست خود مي گیرد و در حضور فالگیر نیت مي کند. 
فالگیر از او نام، تاریخ تولد، نام مادر، نام پدر و گروه خونی را مي پرسد. فالگیر 
در این میان یک سری نت هایی را یادداشت و از نام او اسم ابجدش را استخراج 
مي کند. همچنین از طریق طالع بینی سنتی، با توجه به تاریخ تولد فرد، ستاره 
او را تش��خیص مي دهد. او تا به اینجا تنها یک سری اطالعات کلی از مشتری 
به دست آورده است. همچنین کتاب هایی هستند که با توجه به گروه خونی 
و تاریخ تولد مي تواند یک شمای کلی از شخصیت فرد مورد نظر را در اختیار 
فالگیر قرار دهد. پس توجه داشته باشید که فالگیر تا به اینجا کار خاصی انجام 

نداده است.
سپس فالگیر ش��مع را از دست مشتری گرفته، کاس��ه ای پر از آب را روی 
میز قرار مي دهد و شمع را به وسیله کبریت روشن و کبریت را درون کاسه 
آب فرومي کند تا خاموش شود. ش��مع را در فاصله سه سانتیمتری سطح 
آب قرار مي دهد و یک زاویه 35 درجه ای نیز به آن مي دهد. بدین وس��یله 

پارافین ش��مع ذوب ش��ده و به درون آب مي چکد. فالگیر نیز با یک حس 
عجیب و غریب به چکیدن پارافین نگاه مي کند. او با تکان دادن دست خود 
به پارافین های روی سطح آب شکل خاصی مي دهد. هنگامي  که یک سوم 
شمع آب شد، شمع را درون کاسه آب فرو و آن را خاموش مي کند. پس از 
اینکه او تمام این مراحل را با دقت به پایان رس��اند، با نگاه کردن به کاسه، 
تمام اطالعاتی که در صحبت های ابتدایی خود با مش��تری به دست آورده 
بود را به عنوان فال برای مراجعه کننده بازگو مي کند. در این بین هیچ چیز 
اسرارآمیزی وجود ندارد نه آب، نه کاسه و نه شمع و کبریت هیچ کدامشان 

اسرارآمیز نیستند.

 از کف دست تا ته فنجان
یکی دیگر از انواع فال ها که امروزه طرفداران زیادی را به خود 
جلب کرده فال قهوه اس��ت. فال قهوه به این صورت است که 
اول مشتری قهوه ای را نوش��یده و سپس فنجان قهوه را درون 
پیش دستی برمي گرداند و آن را در زاویه 15 درجه قرار مي دهد. 
از این طریق باقیمانده قهوه بر دیواره اطراف فنجان و همچنین 
قسمتی از آن روی پیش دستی ماسیده مي شود. سپس مشتری انگشت خود 
را به سطح باقیمانده قهوه زده و فالگیر با توجه به اشکالی که روی فنجان ایجاد 
شده، فال فرد رجوع کننده را مي گیرد و درباره او قضاوت مي کند. معموالً این 
نوع فال و نوع دیگری که به آن تاروت گفته مي ش��ود در کافی شاپ ها برقرار 
است! یک سری از کارت هایی هستند که به آنها تاروت گفته مي شود که از آن 
نیز برای پیشگویی استفاده مي ش��ود. این کارت ها در نسخه های گوناگون با 
یکدیگر فرق دارند. نوع دیگری هم که در گذشته ای نه چندان دور بسیار رواج 
داشت، کف بینی است. کف بین بر اساس خطوط کف دست آنچه در زندگی 

اتفاق افتاده است را بازگو مي کند.

 در بازار فالگیرها دست زیاد شده است
اگر کمي  با مشتریان فالگیرها گفت وگو کنید متوجه خواهید 
شد که آنها دستی نیز در روانشناس��ی و روابط عمومي  دارند. 
فالگیرها این روزها چاق تر و مدرن تر شده اند. آنها به مشتریان 
خود وع��ده قبولی در کنک��ور، آمدن خواس��تگار، پیدا کردن 
ش��غل پردرآمد و... مي دهند، اما با وجود تحقق نیافتن ش��ان 
دوباره به همان فالگیر مراجعه مي کنند. باز هم وقت قبلی، باز هم حرف های 
تکراری، باز هم خرافات و رؤیاهای دس��ت نیافتنی. این تنها هدف این دسته 
از فالگیرها اس��ت. خیلی از ما بر این باوریم که تنها افراد کم تجربه و جوان به 
فالگیرها مراجعه مي کنند، اما متأسفانه دیده شده که افراد بزرگسال با سطح 
تحصیالت باال و همچنین با سطح روابط اجتماعی خوب نیز خام حرف های 

فالگیرها مي شوند.
اکثر فالگیرها بر این باورند که در فالگیری حس ششم وجود دارد که کارساز 
و راهگشاست نه نوع فال. در واقع آنها برای تعیین سیر کلی زندگی، کف بینی 
و برای بررسی پیشامدهای نزدیک، انواع فال های شمع، تاروت و تفاله چای را 
مناسب مي دانند. یکی از مسائلی که آنها به شدت با آن مخالف هستند چاپ و 
نشر کتب آموزشی فالگیری است، چون بر این باورند که شخصی این کتاب را 
مطالعه مي کند و با خواندن آن، این احساس به او غلبه مي کند که فالگیر شده 
است و از این طریق با حرف های نسنجیده ای که به مردم مي زند باعث مي شود 

که زندگی مردم از هم پاشیده و چه بسا منجر به طالق و جدایی شود. شاید 
فالگیرها نگران زیاد شدن دست در بازار باشند اما با کمي  تأمل درمي یابیم که 
حرف بیجایی نمي زنند. باید از ناشران چنین کتاب هایی پرسیده شود انگیزه 

شما از نشر چنین کتاب هایی چیست؟

 توانایی فالگیرها را دست کم نگیرید!
توانایی های یک فالگیر برای از هم پاشیدن زندگی های سالم را 
دست کم نگیرید. چه بسیار افرادی که خام حرف های جذاب این 
افراد سودجو شدند، زندگی شان را در اختیار آنها قرار دادند و در 
آخر... امروزه به هر حال از فالگیری به عنوان شغل یاد مي شود 
اما نه به صورت رسمي  و قانونی بلکه افرادی هستند که از این راه 
به صورت غیرقانونی پول هاي کالنی به جیب مي زنند و افراد زیادی را جادوی 
حرف ها و کارهای خود مي کنند. با چه شغلی؟ شغلی که بدون نیاز به سرمایه 

اولیه و پرداخت مالیات است!
فالگیرها افرادی هستند که بدون خدمات رسانی به جامعه، دست هایشان را 
در جیب مردم ساده دل و ساده اندیش گرم نگه مي دارند. تنها وسیله کارشان 
نیز رو آوردن به خرافات و پشت کردن به واقعیات است. اکثر فالگیرها را زنان 
تش��کیل مي دهند و اکثر آنان از همسران خود جدا ش��ده و بعضاً سرپرستی 
خانواده ای را بر عهده گرفته اند. در چنین ش��رایط دشواری شاید نبود بیمه، 
شغل مناسب و مشکالت اجتماعی و خانوادگی باعث شده برخی از این افراد 

برای کسب درآمد و امرار معاش دست به چنین کاری بزنند.
در واقع در میان فالگیرها افرادی هس��تند که از روی فقر و بیچارگی دس��ت 
به چنین کاری مي زنند. در این بین مقصر اصلی کیس��ت؟ خانواده؟ جامعه؟ 
و عالمت س��ؤال های دیگر که هر کدام از آنها مي توانند نقش اساسی را در به 
وجود آمدن این پدیده ایفا کنند. شاید اگر پدر و مادرها با تربیت صحیح مانع 
خرافی بار آمدن فرزندانشان مي ش��دند و از طرفی جامعه تدبیری برای این 
افراد بی بضاعت مي اندیشید، دیگر در پارک ها، خیابان ها و حتی منازل شاهد 

چنین مناظری نبودیم.

  چگونه مي توان آینده را 
ته یک فنجان مشاهده کرد؟

در زمان های قدیم به ف��ال و فالگیری تنها به عنوان تفریح نگاه 
مي کردند، اما امروز دیگر نمي توان گفت اینها وس��یله ای برای 
تفریح هس��تند. بلکه فال و فالگیری امروزه به عنوان یک بازار 
مالی س��ر و صدای زیادی به پا کرده است. دیگر فالگیرها الزاماً 
افراد بیسوادی نیستند، بلکه برخی از آنها افرادی تحصیل کرده 
به ش��مار مي روند. آنها افرادی هس��تند که خود را با مس��ائل روز دنیا به روز 
کرده اند و به مشتریان خود وقت قبلی مي دهند. همه اینها نشان دهنده این 
است که فالگیرها دیگر آن فالگیرهای قدیمي  نیستند. آنها پیشرفت کرده اند 
و مشتری های ثروتمند و خاص خودش��ان را دارند. با وجود کولی های کنار 
خیابان، افرادی وجود دارند که با وقت قبلی عالقه مند هستند تا فالگیرهای 
خصوصی فال آنها را بگیرند. سؤال اینجاس��ت که به راستی چگونه مي توان 
زندگی گذشته و آینده مردم را از ته مانده قهوه مشاهده کرد؟ این سؤالی است 
که باید از فالگیرها، از مشتریان آنها و از برنامه ریزان فرهنگی جامعه کرد که 

این گروه اخیر ظاهراً هیچ کاری به ماجرا ندارند.
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   ميالد صالح
»فالگيری را برای امرار معاش آغاز کردم. این کار را از یک فالگير ماهر 
فراگرفتم و برای آموزش آن 800 ه�زار تومان پول خرج کردم. پس از 
فراگرفتن توسط دوستان و خویشاوندان خود مورد تبليغ قرار گرفتم 
و تا به حال مش�تریان زیادی را نيز به خود جلب کرده ام، به طوری که 
مشتریان باید برای مراجعه وقت قبلی داشته باشند. من وقتی در سن 
25 سالگی از ش�وهرم جدا ش�دم، به فکر امرار معاش افتادم و وقتی 
مشاهده کردم که مردم مخصوصًا خانم ها عالقه زیادی به فال دارند، 
تصميم به یادگي�ري آن گرفتم. من از بين فال ه�ای رایجی که وجود 

دارد فال قهوه را انتخاب کردم. چون مهارتم در فال قهوه بيشتر است 
و ارتباط بهتری مي توانم با آن برقرار کنم. برقراری ارتباط در فال مهم 
است و اگر کس�ی نتواند هنگام فال گرفتن ارتباط خوب برقرار کند، 
نمي تواند فال خوبی بگيرد. البته فال های ورق و تاروت هم مي دانم اما 
خب من فال قهوه را انتخاب کرده ام. از کاری که انجام مي دهم احساس 
رضایت مي کنم چون مردم را از اتفاقات خوش یا ناگواری که در آینده 
قرار است برایشان رغ دهد آگاه مي کنم و این برای من لذت بخش است. 
بعضی از فال هایی که من برای مش�تریانم مي گيرم و پيشگویی هایی 
که مي کنم طبيعتًا در آینده ای نه چندان دور برایش�ان اتفاق خواهد 

افتاد ولی آن را به حساب پيشگویی های من مي گذارند. بنابراین تمام 
مشتریانم به من و حرف هایی که مي زنم اعتقاد کامل دارند. مشتریانم 
از من رضایت دارند چون بعضی از آنها در طول سال چندین بار به من 
مراجعه مي کنند و افراد جدیدی را نيز همراه خود مي آورند. این نشانه 
رضایت مشتری است. هر چند قانون این کار را کالهبرداری مي داند 
اما خوشبختانه تا به حال به مش�کلی برنخورده ام. البته الزم است از 
همسایه ها تشکر کنم که باعث شده اند تا به حال بدون هيچ دردسری 
به کار خود ادامه دهم!« این ها صحبت های یک خانم 35 ساله است که 

در خانه مادری خود به مدت پنج سال است فالگيری مي کند.

    دنبال سرکيسه کردن مردم هستند
این افراد با غرایز مادی برای سرکیسه کردن 
مراجعه کنندگان و اخذ اموال هنگفت، اقدام 
به چنین اعمالی مي کنند و در این راه از هیچ 
حیله و فری��ب و ادعایی مضایق��ه نمي کنند. 
بیشترین موارد مربوط به رمالی و فالگیری با 
اهداف مالی و سرکیسه کردن مردم ساده دل و 

ناآگاه صورت مي گیرد.
   اغراض حيوانی و شهوانی دارند

بیش��ترین طعمه های این دسته از افراد، زنان 
و دختران جوان هستند و از راه  های گوناگون 
سعی در اغفال آنان دارند و مي کوشند تا آنان 
را به مکان های خلوت و نامعلوم بکشانند و در 
برخی موارد نیز به مقاصد شوم خودشان دست 
پیدا مي کنن��د. بارها در این زمین��ه از طریق 
رسانه ها، روزنامه ها و نشریات، خبرهای ناگوار 
شنیده شده است که زنان ساده و زودباور فریب 
این دسته از افراد را خورده اند و در نهایت آنچه 
که نباید اتفاق بیفتد، رخ مي دهد. این دسته 
از افراد در قال��ب باندهای گوناگ��ون فعالیت 

مي کنن��د و با کم��ي  دقت و تحقیق بیش��تر، 
مي توان خطر آنان را برطرف کرد.

    توهمات و خياالت ذهن�ی دارند و به 
دیگران القا مي کنند

در جامعه ام��روزی آم��ار افرادی ک��ه دچار 
استرس، کمبودها و خیاالت هستند، افزایش 
یافت��ه اس��ت. از لح��اظ روانشناس��ی چنین 
بیماری ها و اختالالت روانی، ریشه در کودکی 
افراد دارد اما در هر صورت طبقه  ای از افرادی 
که به این اعمال مي پردازن��د، دچار توهمات 
خویش هستند و بیش��تر آنچه را که در خود 
واقعی به آن نرسیده اند در اوهام و خیاالت خود 
به دنبال آن هستند. به بیان دیگر قوه و خیال 
آنان کاماًل بر عقل آنان تسلط پیدا کرده است. 
بنابراین به بیان ادعاهای عجیب مي پردازند. 
عقل یکی از ش��ئون انسان اس��ت که در کنار 
دل جایگاهی بلند در حی��ات معنوی او دارد 
اما گاه��ی اوقات پیروی از ه��وا و هوس، مانع 
مي ش��ود که عقل بتواند اختیار و حکومت بر 
انسان را به دست بگیرد. البته برخی از آنان نیز 

در اثر مصرف مواد مخدر و مواد روان  گردان به 
این بیماری مبتال مي شوند. بسیاری از کسانی 
که دس��ت به رمالی مي زنند درگیر توهمات 
هستند و متأسفانه همین توهمات را به دیگران 

القا مي کنند.
    ادعای ارتباط با ارواح و اجنه دارند

در میان این افراد، کس��انی هس��تند که ادعا 
مي کنند با ارواح و اجنه در ارتباط هس��تند و 
به پرستش ش��یاطین و اجنه نیز مي پردازند. 
هنگامي  که افراد ساده و ناآگاه به آنان مراجعه 
مي کنند، از نام شان، مشکل شان یا نیت های 
آنان خبر مي دهند که قباًل ب��ه طریقی آن را 
کس��ب کرده اند اما به چه قیمتی! أَلَ��ْم أَْعَهْد 
َُّه  ��ْیَطاَن  إِن إِلَْیُکْم یََبن��ِی َءاَدَم أَن الَّ تَْعُبُدواْ الشَّ
لَکمُ ْ َعُدوٌّ مُِّبی��ن: ای فرزندان آدم آیا با ش��ما 
عهد نبستم تا به پرستش و پیروی از شیطان 
نپردازید؟ با این اوصاف کس��انی ک��ه در دام 
چنین اف��رادی مي افتند فقط م��ال و جان و 
ناموسشان در خطر نیس��ت بلکه اعتقادات و 
ایمانشان هم در خطر است و چه بسا آنچنان 
درگیر وسوسه های شیطانی شوند که دیگر راه 

نجاتی برایشان نماند.
    قرآن را که باز کن�ی و بخوانی نياز به 

هيچ طبيبی نخواهی داشت
اکنون مخاطب ما شما هستید، نه افرادی که با 
اغراض گوناگون به این اعمال دست مي زنند. 
مشکل اساسی در واقع جدی گرفتن این افراد 
و این راه است. خداوند متعال به عنوان خالق 
تمام جهان هس��تی، از تمام  نیازهای مادی و 
معنوی مخلوقی کوچک به نام انسان به خوبی 
آگاه است و چیزی از زندگی  اش بر او پوشیده 
نیست. او از دنیا، انس��ان و آینده پیش روی او 
به خوبی آگاه است. دین مبین اسالم به عنوان 
آخری��ن دین الهی ت��ا روز قیام��ت، چیزی از 
زندگی انسان مغفول نگذاشته و به بیان تمامي 

 آن پرداخته است.
قرآن کریم به عنوان کالم اله��ی در میان ما، 
سخنان و روایات اهل بیت عصمت و طهارت 
)ع( به عنوان حجت  های خداوند متعال بر ما، 
منابع عظیم و ارزشمندی در میان ما مسلمانان 
هس��تند که نباید تحت هیچ عن��وان و هیچ 
شرایطی از آنان غافل ش��ویم. رجوع به افراد 
دعانویس و کسانی که بویی از اسالم و دیانت 
نبرده  اند، هم ظلم به خود است و هم دهن کجی 
و بی احترامي  به این دو حجت خداوند سبحان 

و دودش هم فقط در چشم خودمان مي  رود.
مشکل و حاجت هر چه باشد، کلید آن در قرآن 
است. کتاب خدا به عنوان طبیبی دلسوز و دانا 
برای تمام  بیماری ها نس��خه و دارویی در نظر 
گرفته است. پس چرا باید خودمان را به دردسر 
بیاندازیم و هنگامي پش��یمان شویم که فایده 
ای ندارد؟ به قول معروف چرا باید گره  ای را که 
با دست باز مي  ش��ود با دندان باز کرد؟ اگر هم 
کسی هنوز به آنان اعتقاد دارد، خوب است پای 
مستندهایی که از رسانه ها در این زمینه پخش 
مي شود نشسته و گوشه ای از عواقب رجوع به 

این افراد را نظاره کند.
متأس��فانه معضالتي مانند رجوع به مکاتب و 
عرفان های نوظهور و یا مراجعه به افراد رمال و 
دعانویس، ناشی از سطح پایین شناخت و فهم 

دینی و فراموشی آموزه  های الهی است.
با رجوعی ساده به خاطرات و گفته های آدم های 
دور و نزدیک در دور و برمان که تجربه مراجعه 
به فالگیرها و رمال ها را داش��ته اند به سادگی 
متوجه خطرات و آس��یب ها و تهدید های آنها 
مي شویم. پس مراقب باشیم تا در دام فالگیرها 
نیفتیم و وقتی با نیت رفع گرفتاری مي رویم 

فال آنها ما را گرفتار نکند.

انگيزه های رماالن و فالگيرها فقط پول نيست
اینفالگرفتارمانميكند!

سبک مراقبت سبک رفتار

اسکناس های زبان بسته ای که جيب شيادان را گرم مي کند

فالگیرهاچاقترومدرنترشدهاند!

   بهنام صدقی
هر یک از ش�ما حداقل یک بار در طول زندگ�ی با فالگيرها و مدعي�ان آن به صورت 
مستقيم یا غيرمستقيم مواجه ش�ده اید. امروزه موج بزرگ گرایش به سمت خرافه، 
رمالی و همچنين عرفان های کاذب در حال گسترش است و تقریباً هيچ منطقه یا طيف 
خاصی از آن در امان نيست و این طور نيست که فقط در کشور ما اتفاق افتاده باشد. 
در این بازار فریبنده مشتریان برخالف تصورشان در بيشتر مواقع جنس را به خوبی 
نمي شناسند و به فروشنده اعتماد مي کنند! البته شاید بتوان به آنان حق داد. چون 
این گونه فکر مي کنند که کاالی عرضه ش�ده دوای زندگی آنان اس�ت. فروشندگان 
متقلب این عرصه نيز در ابتدا با ظاهر مقدس مآبانه و اس�تفاده از الفاظ مختلف برای 
تهييج و حس�اس کردن طرف مقابل س�عی در عملی کردن مقاصد خود دارند. افراد 
مش�غول فعاليت تحت عنوان دعانویس و رمال، دارای اه�داف و نيت  های گوناگونی 

هستند که فقط مادی نيست.

توانایی ه�ای ی�ک فالگير ب�رای از هم 
پاشيدن زندگی های س�الم را دست کم 
نگيری�د. چ�ه بس�يار افرادی ک�ه خام 
حرف ه�ای ج�ذاب این افراد س�ودجو 
ش�دند و زندگی ش�ان را در اختيار آنها 
قرار دادن�د. فالگيرها افرادی هس�تند 
که ب�دون خدمات رس�انی ب�ه جامعه، 
دست هایش�ان را در جي�ب م�ردم 
ساده دل و ساده اندیش گرم نگه مي دارند

قرآن کری�م به عن�وان کالم الهی 
در ميان ما، س�خنان و روایات اهل 
بي�ت عصم�ت و طه�ارت )ع( به 
عنوان حجت  ه�ای خداوند متعال 
بر م�ا، منابع عظيم و ارزش�مندی 
در ميان ما مس�لمانان هستند که 
نبای�د تحت هي�چ عن�وان و هيچ 
ش�رایطی از آن�ان غاف�ل ش�ویم

بيش�ترین طعمه های این دس�ته 
از اف�راد، زن�ان و دخت�ران جوان 
هس�تند و از راه  ه�ای گوناگ�ون 
س�عی در اغفال آنان دارن�د. بارها 
در ای�ن زمينه از طریق رس�انه ها، 
روزنامه ه�ا و نش�ریات، خبرهای 
اس�ت  ش�ده  ش�نيده  ناگ�وار 


