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راهنما

عليه ديگران دعا نكنيد
نگاه قرآن به نقش دعا در زندگي

   شايد شما هم شنيده باش�يد كه برخي از افراد آنقدر به دعانويسي ايمان و اعتقاد دارند كه 
شبانه روز در حال مراجعه به دعانويس ها هستند. دعا، دعانويسي، استخاره، سحر و جادو و از اين 
قبيل مباحث، صحبت هايي است كه در ميان بسياري از افراد مانند نقل و نبات است و برخي به 
آن آنقدر ايمان دارند كه گا هي خداوند بزرگ را يادشان مي رود و دست به دامان افرادي به عنوان 
دعانويس مي شوند و برخي در نقطه مقابل اصاًل چنين چيز هايي را باور نداشته و تنها به راز و نياز 
به پروردگار خود مي پردازند. باشگاه خبرنگاران جوان در مطلبي به بررسي دعانويسي و اصل آن 
در اسالم و همچنين حكم شرعي پيرامون آن پرداخته است كه با اندكي تلخيص در ادامه مي آيد. 

دعانويس ش��خصي است كه با اس��تفاده از نوشتن 
متون دعا روي اجس��امي مانند قفل و كليد و كاسه 
يا  روي كاغذ ادعا مي كند كه مي تواند مشكل مردم 
را حل كند. اين افراد شياداني هستند كه جنبه هاي 
ش��رعي را رعايت نمي كنند و در موارد زيادي ديده 
ش��ده كه به جاي حل مشكل، مش��كالت مردم را 

دوچندان كرده اند. 
گاهي برخي از طلسم هاي شيطاني را به عنوان دعا به 
مراجعه كنندگان مي دهند. در اوايل شايد در ظاهر، 
ش��خص تأثيري در زندگي خود ببين��د، اما پس از 
مدتي با ورود اجنه و شياطين به زندگي آن شخص، 

مشكالت پيچيده دامن افراد را مي گيرد!
بهترين راه براي حل مش��كالت و كسب توفيقات، 
استفاده از دعا هايي است كه از معصومين)ع( رسيده 
و علما بدان توجه كرده اند. كتبي مثل مفاتيح الجنان 
كه بسيار در حل مشكالت تأثير گذار است و نمازي 
بس��يار پرفضيلت مثل نم��از جعفرطي��ار مي تواند 

نمونه اي از همين ادعيه باشد. 
ًعا َوُخْفيًة  قرآن كريم مي فرمايد:» اْدُعواْ َربَّك��ْم تََضرُّ
َُّه الَ يِحبُّ الُْمْعَتِديَن«؛ »پروردگار خود را به زاري  إِن
و نهاني بخوانيد كه او از حد گذرندگان را دوس��ت 

نمي دارد.«
در اين آيه شريفه خداي متعال بندگان را به مناجات 
و خواندن خويش فرا مي خوان��د. نكته اي كه وجود 
دارد اين است كه از واژه »رب« استفاده شده و اين 
واژه نشان دهنده مقام ربوبيت پروردگار متعال است؛ 
يعني انس��ان به اين صفت پ��روردگار متعال توجه 
داشته باشد كه اوست كه پرورش دهنده است و تمام 

امور انسان به دست قدرت خداي متعال است. 
نكته بعدي كه از اين آيه ش��ريفه استفاده مي شود، 
اين اس��ت كه خداي متعال به دعا و خواندن خداي 
متعال با حالت تضرع، خضوع و خش��وع امر فرموده 
است. در سيره اهل بيت)ع( نيز ديده مي شود كه بكاء 
و خش��وع در مناجات و دعا در رفتار آن بزرگواران 

ديده مي شود. 
راوي نق��ل مي كند كه قطرات اش��ك پيوس��ته از 
چشمان مبارك حضرت جاري بود و ايشان در حال 
گريه، دعا مي خواندند ام��ا نكته اي كه در دعا وجود 
دارد، اين اس��ت كه همراه با زاري و ناله و تضرع به 

درگاه الهي باشد. 
نكته ديگر كه از اين آيه شريفه استفاده مي شود، اين 
است كه مي فرمايد خدا را در خفا و پنهاني بخوانيد. 
در سيره اهل بيت)ع( نيز مي بينيم كه مناجات هاي 
آن حضرات)ع( غالباً در نيمه هاي شب بوده است. در 
ادامه آيه شريفه مي فرمايد كه خداي متعال معتدين 
را دوست ندارد. واژه »معتد« به معناي كسي است 

كه تعرض و تعدي مي كند. 
اينكه در اين آيه شريفه فرموده: »خداوند معتدين را 
دوست ندارد.« بيان كننده اين نكته است كه شخص 

دعاكننده بايد دعا را با حالت التج��اء بخواند و دعا 
براي مقاصد ناصحيح نكند، بنابراين در روايات آمده 
است كه عليه ديگران دعا نكنيد، دعا عليه ديگران 
يكي از مصاديق اعتدا است. دعا بايد در جهت مصالح 

شخصي و در جهت مصالح امت اسالمي باشد. 
انس��ان نبايد دعاي ش��ر كند و دعاي ش��ر يكي از 
مصاديق اعتدا است و انسان بايد همواره خواسته هاي 
خير داشته باشد. در روايات آمده است كه يك دعاي 

پنهاني برابر 70 دعاي آشكار و علني است. 
خداي متعال در آيه ش��ريفه ديگري از قرآن كريم 
مي فرمايد:» َوالَ تُْفِس��ُدواْ فِ��ي األَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها 
َواْدُع��وُه َخْوًف��ا َوَطَمًع��ا آن َرْحَم��َت اللِّ َقِريٌب مَِّن 
الُْمْحِسِنيَن.« – »و در زمين پس از اصالح آن فساد 
مكنيد و با بيم و امي��د او را بخوانيد كه رحمت خدا 
به نيكوكاران نزديك است.«) سوره مباركه اعراف، 

آيه شريفه ۵۶(
نكته اي كه در اين آيه شريفه وجود دارد، اين است 
كه كساني كه اهل دعا هستند، اهل فساد نيستند و 
در واقع اهل دعا، مصلح هستند، همچنين مي فرمايد 
كه خدا را با بيم و اميد بخوانيد، يعني دعاكننده نبايد 
با حالت طلبكارانه خواسته اي از خدا طلب كند، بلكه 
با حالتي بين خوف و رجا به درگاه الهي دعا كند و از 

او طلب حاجت كند. 
انسان دعاكننده نبايد از رحمت الهي مأيوس باشد، 
چون يأس از رحمت الهي از گناهان كبيره است كه 
به مرتكب شوندگان اين گناه، وعده عذاب داده شده 
ْوِح  اس��ت. قرآن كريم مي فرمايد:»َوالَ تَيَأُسواْ ِمن رَّ
ُم الْكافُِروَن؛ و  ْوِح اللِّ إاِلَّ الَْق��وْ َُّه الَ ييَأُس ِم��ن رَّ اللِّ إِن
از رحمت خدا نوميد مباشيد، زيرا جز گروه كافران 
كسي از رحمت خدا نوميد نمي شود.« )سوره مباركه 

يوسف، آيه شريفه ۸7(
انسان بايد حالت اعتدال در برابر خداي متعال داشته 
باشد، هم از نافرماني و عذاب الهي بيم داشته باشد 
و هم به رحمت الهي اميدوار باشد، البته در روايات 
آمده است كه انس��ان دعاكننده بايد به اجابت الهي 

اطمينان داشته باشد. 
دع��ا دو مرتبه دارد، ي��ك مرتبه دعا، معاش��قه با 
پروردگار است؛ يعني عبد با موالي خودش عاشقانه 
مناجات بكند كه اين مرتبه عالي دعاست. بنده در 
مراتب ب��االي دعا اص��اًل چيزي از خ��داي متعال 
طلب نمي كند، چون بي نياز اس��ت و خودش را از 
عوامل م��ادي بي نياز مي بيند، رض��وان و رضايت 
الهي برترين چيزي اس��ت كه چني��ن بنده اي از 
خداي خودش طلب مي كن��د و تنها به فكر رضاي 

الهي است. 
بخشي از دعا هاي اوليای الهي از سنخ اين دعاهاست. 
اميرالمؤمني��ن علي)ع( ب��ه خداي متع��ال عرضه 
مي دارد كه خدايا اگر من تو را عب��ادت مي كنم، از 
روي ترس از جهنم نيست. به شوق بهشت هم تو را 
عبادت نمي كنم، بلكه از آنجا كه تو را شايسته عبادت 

يافته ام، عبادتت مي كنم. 
مرتبه دوم دعا، طل��ب حاجت از پروردگار اس��ت. 
اصل مسئله دعانويسي مورد تأييد اسالم است، در 
زمان اهل بيت)ع( افرادي به آن بزرگواران مراجعه 
مي كردند و براي نياز ه��اي مختلف مادي و معنوي 
خودش��ان از آن حضرات)ع( كمك مي خواستند و 

ائمه)ع( نيز به آن افراد دعاي خاصي مي دادند. 
گاهي ائمه)ع( به اف��راد، دعا براي ش��فاي بيماري 
خاصي مي دادند، بنابراين اصل دعانويسي البته اگر 
توسط شخص مهذب و خودساخته اي صورت بگيرد، 
مورد تأييد اس��ت. اگر بنده، مطيع محض پروردگار 
باش��د، خداي متعال به او عناي��ت خاصي مي كند. 
حديث قدسي داريم كه خداي متعال فرموده است: 
»عبدي اطعني حتي اجعلك مثل��ي؛ بنده من، مرا 
اطاعت كن تا تو را مثل خ��ودم قرار دهم.« باالترين 
منصب رسول اكرم)ص( عبوديت ايشان بوده است، 
بنابراين زمين و آس��مان، گوش به فرمان حضرت 

رسول)ص( بوده است.

ميراث باستان در دست رماالن

فالگيربادستخودشماجيبتانراخاليميكند!

فالگير با پي بردن به عطش دانستن در 
وجود شما، از فرصت سوء استفاده كرده 
و از ابزارهاي كمكي مثل خوردني ها، 
دود كردني ها، چال كردني ها، وردهاي 
ح�ك ش�ده روي فلز و س�نگ هاي 
تراش خ�ورده ب�ه بهان�ه اس�تجابت 
سريع تر خواسته تان استفاده مي كند 
و كلي پول ه�م از طريق ف�روش اين 
اش�ياي بي مصرف به جي�ب مي زند

سبك نگرش

روانشناساندانشگاهنديده
 بياني شيرين، زباني چرب و ذهني فوق العاده 
خالق براي داستان سرايي، مواد اوليه پيشگويي 
آماده است!... همانطور كه هنگام تماشاي فيلم 
يا نمايش، غرق در داستان و بازي وراي واقعيت 
بازيگران مي شويم، در برخورد با تعداد كثيري از بازيگران 
واقع��ي زندگ��ي روزانه هم با تك��رار همي��ن الگو گول 
مي خوريم، چون فالگيري را مي توان به مثابه هنر بازيگري 
دانس��ت! فالگي��ران، بازيگ��ران ب��دون تحصي��الت يا 
روانشناسان تجربي هستند كه به نام مفسران علوم غيب 
با مردم ارتباط مي گيرند و آنها را از فرهنگ ها و طبقات 
گوناگون جامع��ه و تحصيالت متف��اوت مجذوب خود 
مي كنند.  برخي افراد پس از مراجعه مستمر به فالگير، در 
رمالي استاد شده و با استفاده از شبكه هاي مجازي مانند 
كالب هاووس و اينستاگرام، كار و كاسبي و برند فالگيري 
ويژه خود را بر سر زبان ها مي اندازند، پس از مدتي هم بازار 
هدفشان را گس��ترش مي دهند و از سراسر دنيا به ويژه 

ايراني هاي خارج از كشور مشتري جذب مي كنند. 
رمال ها روانشناسان خوبي هس��تند كه با تركيب علم 
چهره شناسي، صداشناس��ي، نجوم، كار با اسطرالب و 
كندوكاو در ويژگي هاي خلق و خويي متولدين ماه هاي 
مختلف سال، طرح و الگويي مش��خص را از زندگي هر 
گروه از افراد ترسيم مي كنند. فالگيرها با اشاره به كليات، 
جزئيات را ناديده مي گيرند و شما را غرق در رؤيا و توهم، 
در فضايي برزخ گونه ، در انتظار وقوع وعده ها و رسيدن 

روز موعود برآورده شدن خواسته شان رها مي كنند. 
 

حكايتكوزهگروكوزهشكسته
 اين طبيعي اس��ت كه كوزه گ��ر از كوزه 
شكس��ته آب بخ��ورد چ��ون ارزش 

تكه تكه هاي هر كوزه را مي داند!
اما موض��وع در رابطه اف��رادي كه ادعاي 
مفس��ري و آگاهي از غيب و عل��وم ماورالطبيعه دارند 
قدري متفاوت اس��ت. تا به حال از خود پرسيده ايد چرا 
خبري از عش��ق در زندگي فالگيرها نيس��ت اما ُمصر 
هستند كه زندگي عاطفي شما را با دعا و سحر و جادو 
بهبود ببخش��ند! اگر به صورت حضوري نزد اين افراد 
مراجعه كرده باشيد كه اكثراً نيز خانم هستند، باالي ۸0 

درصدشان بيوه، مطلقه يا  مجرد هستند. 
واضح است كه اين افراد، صرفاً به دليل نداشتن حامي 
در امور مالي يا  مهارتي مناس��ب براي راه اندازي شغل، 

فالگيري را براي امرار معاش انتخاب كرده اند. 
  

وقتيبادستخودت
بهفالگيركمكميكني

 فالگي��ر صحبت هايي درباره يكس��ري 
رخداده��اي مال��ي، كاري، تحصيلي يا 
عاطفي مي كند و يك زمان هم براي وقوع 
اي��ن رويدادهاي مثبت ي��ا منفي تعيين 
مي كند، از طرفي شما چون در انتظار وقوع رويدادي، به 
صورت خ��ودآگاه يا  ناخ��ودآگاه براي تحق��ق آن تالش 
مي كنيد، درنتيجه مجموعه اي از اتفاقات براي رس��يدن 
خواسته شما كنار هم چيده مي شود. در نهايت بايد بدانيم 
همه چيز وابسته به ما، تالشمان براي كسب موفقيت ها و 
نوع برخوردمان با افراد و موقعيت هاي مختلف است. آينده 

خود ما هس��تيم، طرحي كه از قبل در قسمت ناخودآگاه 
ذهنمان ترس��يم كردي��م و خودآگاهانه ب��راي تحققش 
برنامه ريزي و ت��الش مي كنيم. در فراين��د فالگيري ها، 
مش��تري ها خودش��ان نقش معاونت اجرايي را بر عهده 
مي گيرند! فالگيرها با دس��ت خود شما جيب تان را خالي 

مي كنند!

سيستمفالگيريسوپرماركتي!
 همانطور كه س��وپرماركتي سركوچه  با 
توجه به نياز ساكنان محله، از شير مرغ تا 
جان آدميزاد و حتي جوراب زنانه و مردانه 
را به اقالمش اضاف��ه مي كند و خدمات و 
كاالهايش را براي كسب سود بيشتر گسترش مي دهد. 
فالگير هم با پي بردن به عطش دانستن در وجود شما، از 
فرصت سوءاس��تفاده كرده و از ابزاره��اي كمكي مثل 
خوردني ها، دودكردني ها، چال كردني ها، وردهاي حك 
شده روي فلز و سنگ هاي تراش خورده به بهانه استجابت 
سريع تر خواسته تان استفاده مي كند و كلي پول هم از 

طريق فروش اين اشياي بي مصرف به جيب مي زند. 
 اينكه سوزاندن كاغذ، خوردن گالب، چال گردن مو و 
تخم مرغ چه تأثيري در روابط عاطفي شما دارد بايد به 

صورت علمي بررسي شود!
تابه حال شده يك فالگير بگويد براي حل مشكلت فالن 
چيز گران را بخر يا چال كن يا بسوزان؟ نگفته و نخواهد 
گفت! چون برايش صرفه اقتصادي ندارد، اس��تفاده از 
ارزان ترين و بي مصرف ترين مواد براي درآمدزايي بهترين 
راه كسب سود است. فالگير همچنين با استفاده از اين 
مواد و انجام اعمال عجيب و ترسناك براي تحقق خواسته 

شما، ذهنتان را از حقيقت موضوع منحرف مي كند. 
 

متوسطدرآمدماهانهيكفالگير
 فالگير ها آدم هاي بامعرفتي هستند! آنها 
از هر كسي با توجه به وسعش پول دريافت 
مي كنند، فقط دعا كنيد بوي پول شما به 
دماغش��ان نرسد كه كيس��ه اي بي انتها 
برايش مي دوزند. هر فالگير بس��ته به اينكه شما از چه 

قشري هستيد و براي رسيدن به چه منظوري پيش او 
رفته ايد، به صورت متوس��ط بين 20 هزار تومان تا 10 
ميليون بابت هر فال از ش��ما درياف��ت مي كند و بابت 
طلسم ها و مشتقاتش حتي تا 100 ميليون تومان هم 
دريافتي دارد.  متوسط زماني كه براي گرفتن فال صرف 
مي شود بين 1۵ دقيقه تا يك ساعت براي هر فرد است و 
اگر يك فالگير روزانه 10مشتري داشته باشد درآمدي 
نجومي حتي بيشتر از سوپراستارها خواهد داشت. البته 
بايد در نظر داش��ته باش��يد نرخ تورم روي تعرفه هاي 
فالگيرها هم تأثير مي گذارد و با قيمت روز طال و دالر به 
صورت صعودي افزايش پيدا مي كند؛ هزينه براي كاري 

كه نه مواد اوليه مصرفي دارد نه استهالك و نه ماليات. 
 

فالگيرچگونهجيبشماراخاليميكند؟
 فالگيرها كه تعدادشان روز به روز در حال 
افزايش است، از طريق شماره كارت هايي 
متعلق به خود يا غير ي��ا به صورت نقدي 
بدون پرداخت ماليات از مشتريانشان پول 

دريافت مي كنند. 
چندي پيش ش��خصي كه در اي��ن كار ب��ود از يكي از 
مش��تريانش تعري��ف مي ك��رد ك��ه مال��ك يك��ي از 
فست فودهاي زنجيره اي مطرح كشور براي پيش بيني 
وضعيت بازار، س��رمايه گذاري و پيش��ي گرفتن از رقبا 
دس��ت به دامن دعانويس و اين فالگير شده بود و خانم 
فالگير ب��ا سوءاس��تفاده از اين فرصت، پ��ول خوبي به 

جيب زده بود. 
بسياري از فالگيرها به اين مبالغ هم رضايت نمي دهند و 
با توجه به آنچه ادعا مي كنند در فال شما ديدند، مبالغي 
مازاد براي شما مي تراشند. براي مثال ادعا مي كنند كه 
قرار است رابطه ش��ما و همسرتان به مشكل بربخورد و 
به شما پيشنهاد مي دهند براي جلوگيري از اين اتفاق، 
وردي تهيه و با خود حمل كنيد و براي مثال اين كار را تا 
يك ماه ادامه دهيد و از ماه دوم هم يك ورد جديد برايتان 
تهيه مي كنند. در نهايت مراجعه كننده براي وردي كه 
فالگير نوشته، يك مبلغ اضافه نيز واريز مي كند. درنتيجه 
شما با اين تصور كه قرار است رابطه تان با همسرتان دچار 
مشكل شود، ورد حمل مي كنيد و بعد از مدتي مي بينيد 
رابطه تان حفظ شده و نتيجه مي گيريد به خاطر حمل 
دعا اين اتفاق افتاده است، درصورتي كه اصاًل قرار نبوده 
رابطه شما خراب شود كه اين ورد نقش جلوگيري كننده 
را بازي كند. حاال شما كه از حفظ رابطه تان خوشحاليد 
و سر از پا نمي شناس��يد به فالگير و حرف هايش ايمان 
مي آوريد و دوباره ب��ه او مراجعه مي كنيد تا بيش��تر از 

ناشناخته هاي زندگي تان برايتان بگويد!

چگونهازشرفالگيرمانخالصشويم؟
آگاه باش��يد و بدانيد رفتن نزد فالگير به  
دست شماست اما خالصي از او به دست 
خداست! ارتباط با فالگير تنها به فال قهوه 
ختم نمي شود، اين قصه سر دراز دارد و از 
فال قهوه به تاروت، از تاروت به فال شمع و از فال شمع به 
فال چاي و حتي فال جوهر ادامه پيدا مي كند. خالصه هر 
چيزی كه قابليت دود كردن، ذوب كردن ، چال كردن و 
تفسير كردن داشته باشد، در حكم روش جذب مخاطب 
براي فالگير است.  بهترين كار براي پي بردن به صحت 
گفته هاي پيش��گو براي جلوگيري از وسوسه مراجعه 
مجدد به آن، نوشتن يا ضبط كردن مطالبي است كه به 
شما گفته و تطبيق دادنش با اتفاقاتي است كه براي شما 

رخ خواهد داد. 
درنهاي��ت تصمي��م ب��ا شماس��ت ت��ا در گ��روه 
درخواس��ت كنندگان فال و پرداخت كنندگان باشيد 
يا از طريق فالگيري كار و كاسبي راه بيندازيد و جيب 
ملت را خالي كنيد يا با علم به اينكه در طبقات هستي، 
انسان از جايگاه وااليي برخوردار است و موجوداتي كه 
رماالن ادعا مي كنند برايش��ان كار انجام مي دهند در 
طبقه زيرين شما قرار دارند، آرام بگيريد و در سختي 
و مشكالت به خداوند يكتا متوسل شويد.   تا به حال 
شده فردي كه مش��كل مالي دارد از يك فرد فقيرتر 
تقاضاي كمك كند؟ پ��س چرا بايد دس��ت به دامن 
موجوداتي شويم كه ما خودمان هدايتشان مي كنيم! 
از طبقات باالتري از تدي��ن ، معنويت و عرفان كه در 
رأسش »نَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوِريِد« است كمك 

بگيريد تا به آنچه سزاوارش هستيد، برسيد. 

    مليكا گل محمدي
 در هر برهه از تاريخ مردم تش�نه  كس�ب موفقيت هاي مالي، كاري، اجتماعي و حتي عاطفي بوده اند. با 
پيدايش طالع بيني اين تصور به وجود آمد كه دانس�تن ناش�ناخته ها و پيش بيني آين�ده ميانبري براي 
رسيدن به زندگي ش�اد و سراسر از خوشبختي اس�ت و در نتيجه اين تفكر، هر قشر و سني براي آگاهي 
از بخت و اقبالش به طالع بيني رو می آورد.  براي بررس�ي توزيع فراواني گرايش به فال و پيشگويي، بايد 
گفت دورهمي هاي زنانه و دوستانه كه عمومًا با يك سرگرمي يا بازي همراه است تأثير چشمگيري براي 
گرايش اين اقشار به فال و فالگيري داشته اس�ت، چه چيز بهتر از نوشيدن قهوه و تفسير همزمان نقش 
و نگار ته فنجان كه از آن به عنوان يك س�رگرمي كم هزينه هم ياد مي ش�ود. البت�ه تمامي اين تصورات 
بدون درنظر گرفتن عواقب داس�تان هايي اس�ت كه از فنجان قهوه و كارت هاي پاس�ور روايت مي شود؛ 
گفته هايي كه ناخواسته مي تواند تأثيراتي عميق در پس ذهن مخاطب، زندگي خانوادگي و اجتماعي او 
بگذارد و حتي سالمت روحي و رواني را از او سلب كند. گروهي از افراد افسرده يا بدگمان نيز به مرور زمان 
وابستگي عميقي به فال و فالگيري پيدا مي كنند. فرد افس�رده غالباً اميدي نسبت به رخدادهاي مثبت 
در آينده ندارد و به همين خاطر در جس�ت و جوي دليلي اميدبخش براي ادامه مسير است، فرد بدگمان 
هم دائماً نسبت به اطرافيان بي اعتماد و مشكوك است و بعضي اوقات براي سردرآوردن از كار دوستان و 
آشنايان به فال و فالگير متوسل مي شود. حقيقت اين است كه هر دوي اين افراد بيماران روحي هستند 

كه به درمان و كمك روانپزشك نياز دارند ولي پيشگويي را به عنوان مرهم بر خألهايي كه در طول زندگي 
درمان نكرده اند انتخاب مي كنند. بايد واقع بين باشيم كه امورات زندگي هميشه بر وفق مراد نيستند و 
تجربه كردن اين رخدادها معموالً در دوران جواني كه اش�راف كاملي نسبت به موانع و مشكالت زندگي 
نداريم اتفاق مي افتد. از آنجايي كه سرنوشت امور كاري، تحصيلي، مالي و عاطفي زندگي نيز غالباً در اين 
دوران رقم مي خورد، زماني كه در مواجهه با مشكالت و در اوج درماندگي به دنبال راه چاره و پاسخ براي 
مسائل هستيم، پيشگو ميدان را خالي مي بيند و فرصت را غنيمت مي شمارد تا در حكم همدمي مهربان 
و راهنما براي دردهايمان نسخه بپيچد و آرامشي را در قالب كلمات برايمان فراهم كند كه صحت شان بر 
هيچ كسي ثابت نشده است. در اين آشفته بازار، افرادي هم با علم به اينكه رمالي بر پايه حقيقت نيست، 
به پيشگو به چش�م يك مش�اور و روانش�ناس نگاه مي كنند و از مصاحبت هرچند كوتاه با او و شنيدن 
حرف هاي مثبت و اميدوار كننده از زبان ش�خصي ديگ�ر، صحبت هايي كه در عمق وج�ود خود به آنها 
واقف هستند حس آرامش را تجربه مي كنند. با تمام اين تفاسير با حسابي سرانگشتي و ساده مي فهميم 
اين طرز تفكر كه با افزايش ن�رخ افراد تحصيلكرده در جوامع و اس�تفاده از ابزارها و كانال هاي گوناگون 
اطالع رساني، آگاهي افراد نسبت به علوم گوناگون بيشتر مي شود، صحت دارد اما تناسبي ميان نرخ افراد 
تحصيلكرده جامعه و كاهش افراد مراجعه كننده به فالگير وجود ندارد؛ چراكه به همين ميزان عالقه مندي 
و كنجكاوي افراد نيز براي ورود به حوزه هاي متنوع علوم از جمله ماورالطبيعه و طالع بيني بيشتر مي شود!

تصمي�م ب�ا شماس�ت ت�ا در گ�روه 
و  ف�ال  درخواس�ت كنندگان 
پرداخت كنندگان باش�يد يا از طريق 
فالگيري كار و كاس�بي راه بيندازيد 
و جيب مل�ت را خالي كني�د يا با علم 
به اينكه در طبقات هس�تي، انس�ان 
از جاي�گاه وااليي برخوردار اس�ت و 
موجوداتي كه رم�االن ادعا مي كنند 
برايش�ان كار انج�ام مي دهن�د در 
طبقه زيرين ش�ما ق�رار دارن�د، آرام 
بگيري�د و در س�ختي و مش�كالت 
ب�ه خداون�د يكت�ا متوس�ل ش�ويد

بهتري�ن راه براي حل مش�كالت 
و كس�ب توفيق�ات، اس�تفاده از 
دعا هايي است كه از معصومين)ع( 
رسيده و علما بدان توجه كرده اند. 
كتب�ي مث�ل مفاتيح الجن�ان ك�ه 
بسيار در حل مشكالت تأثير گذار 
اس�ت و نمازي بس�يار پرفضيلت 
مثل نم�از جعف�ر طي�ار مي تواند 
نمون�ه اي از همي�ن ادعيه باش�د 


