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فرادرماین از منظر فقه ّ
امامیه
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چکیده

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

بهرهگیری از انرژیهای اطراف یا انرژی درون بدن برای ترمیم سلولهای
معیوب ،از پدیدههای شگفتی است که متأسفانه گروهی با سودجویی از
سادگی و یا احساسات مذهبی مردم در برخی از شاخههای آن ،به دنبال
کالهبرداری و کسب درآمدند .یکی از این شاخههای پر زرق و برق که
انحرافات عمیقی را در پی داشته است شاخۀ درمانی است که الزم است از
جهات متعددی مورد بحث فقهی واقع شود .تحقیق حاضر با هدف بررسی
حکم تکلیفی درمانگری با پدیدۀ فرادرمانی در فقه امامیه انجام شده است.
پژوهش بر پایۀ بازشناسی مفهومی مؤلفههای مؤثر و مرتبط با موضوع پژوهش
و نیز کاربردهای عملی و روشهای فرادرمانی بر اساس مکتوبات و ادعاهای

تاریخ تأیید89/01/52 :
 .1تاریخ دریافت89/6/3 :
 .2مدرس خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ قم و عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ پژوهشهای فقهی «تا اجتهاد».

ghaeini.mfeb@gmail.com

 .3دانشآموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم و پژوهشگر مرکز فقهی امام محمدباقر ،قم( .نویسندۀ
abbasnoury@gmail.com
مسئول)
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مدعیان آن سامان یافته است .سحر ،ضرری بودن ،تسلّط بر جن و تسلیط آن بر
آدمی و وجود عقاید باطل در فرادرمانی ،عناوینی هستند که در تعیین حکم
فرادرمانی نقش دارند .نتایج پژوهش نشان میدهد که فرادرمانی به جهت دارا
بودن مؤلفههای سحر و همچنین دخالت عقاید باطل در درمان ،محکوم به
ن رخ میدهد که در
حرمت است؛ عالوه بر اینکه در آن ،تسخیر و تسلیط ج ّ
صورت ایذاء جنّ مسلمان ،از این جهت هم متصف به حرمت میشود.
واژگان کلیدی :فرادرمانی ،سحر ،اضرار.

مقدمه

بهرهگیری از انرژیهای درونی و بیرونی بدن از جمله پدیدههایی است که ادعاهاای زیاادی

دربارۀ کاربرد گستردۀ آن در درماان بیمااران مطارس اسات و شااخههای متعاددی بارای آن
ّ
برشمرده میشود .متأسفانه ّ
شیادان به جهت پیچیده و تا حدی معنوی باودن ایاپ پدیاده ،از
سادگی و عواطف مذهبی مردم سوءاستفاده کرده و از آن برای خود منبع درآمدی ساختهاند و
تا جایی پیش رفتهاند که دست به سااخت شااخههای جدیادی زدهاناد و آنهاا را متماایز و
بیعیب و نقصتر از دیگر روشهاا معرفای کردهاناد .ییای از ایاپ شااخههای ناو ظهاور،
ً
فرادرمانی است که اخیرا در ایران تأسیس شده و طرفدارانی پیدا کرده است .از آن جهت کاه

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

ایپ پدیده ،فعلی از افعال میلف بهشمار میرود و بسیار بحث برانگیز شده ،نقاد و بررسای
ً
فقهی آن ضروری به نظر میرسد؛ مخصوصا که تاکنون از منظر فقهی مورد بحث تفصیلی و
عمیق قرار نگرفته و بیشتریپ پرداختها از زاویهای غیر فقهی است.
با عنایت به اینیه ایپ روش نوظهور است و ماهیتی ناشناخته دارد تحلیلهای موضوع
شناسانۀ ایپ مقوله بر اساس مؤلفههایی که مبتیران آن ادعا میکنند شیل گرفته و در سایۀ
مراجعه به پردازشهای آنها مقولۀ فرادرمانی ماهیتشناسی و نقد میشود .پژوهش حاضر،
فرادرمانی را از شاخههای انرژی درمانی دانسته است و بعد از موضوع شناسی تفصیلی بر
اساس میتوبات و ادعاهای مبتیران آن ،اصل عملی و عقالیی در مسأله را بررسی کرده و در
ً
ادامه به ادلۀ عام و خاص پرداخته و نتیجتا ادلۀ حرمت را بر ادلۀ جواز مقدم دانسته است.
هدف پژوهش آن است که با توجه به مؤلفههایی چون سحر و کهانت و دایرۀ سلطۀ
انسان بر خود و دیگران ،حیم تیلیفی اولی درمانگر را در فرادرمانی بدون در نظر گرفتپ
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وظیفۀ درمانگیر و دیگر مقارنات و اعمالی که در کنار آن انجام میشود ،بررسی نماید.
بازشناسی مفاهیم انرژیدرمانی ،فرادرمانی و سحر و سپس تطبیق سحر بر فرادرمانی ،و
نیز توجه به حیم تسخیر نیروهای کهیشانی و ّ
جپ ،انطباق و صدق عنوان اضرار بر
فرادرمانی و دخالت عقاید باطل ،همه مؤلفههایی هستند که در بازشناسی حیم درمانگر
تأثیرگذارند و رهیافت به نتیجۀ مطلوب جز از مسیر آن ّ
میسر نخواهد شد.

مفهومشناسی
انرژیدرمانی
تعریفهای فراوانی از «انرژیدرمانی» بیان شده است .برخی از آنهاا بار اسااس نتیجاه و
برخی بر اساس شیوۀ درمان است؛ ولی همۀ ایپ تعاریف در ایپ جهت که «انرژیدرماانی»

چیزی جز استفاده از قانونهاای طبیعای نیسات 1،مشاتر اناد .البتاه در گساترۀ ایاپ علام
اختالفاتی وجود دارد؛ برخی آن را محدود به انرژی نهفته در خود بدن میدانناد کاه تاوازن
خود را از دست داده و باید به حالت اولیه برگردد و برخی آن را تا استمداد از نیاروی حیااتی
که از طریق کهیشانها در اطراف ما وجود دارد ،گسترش دادهاند.

چوآ کوك سوی 2بنیانگذار ییی از تینیکهای انرژیدرمانی به نام پرانیک هیلینگ
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کالبد جسمانی را معالجه میکند .ساختار کی 5بدن بیمار را نیز بهبودی میبخشد و به نامهای

دیگر مانند چیکنگدرمانی(کیکنگ یا شفای کی) ،شفای روانی ،شفای حیاتی ،شفا از
طریق دستکشیدن ،شفای مغناطیسی ،شفای ایمانی و شفای موهبتی هم خوانده میشود.
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 .1قاسمی« ،ریاشهیابی فرقۀ عرفان حلقۀ کیهانی در فرقۀ رییی ژاپنی» ،نشریۀ معرفت ادیان ،شمارۀ  ،08ص.96
2. choa kok sui.
3. Pranic Healing.
4. prana.
 .5انرژی حیاتی .ر : .إچ .بارت ،انرژیدرمانی چایوس ،صص 01و .00
 .6چو کوك سوی ،انرژیدرمانی ،ص.06
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مینویسد :انرژیدرمانی علم و هنری باستانی است که با استفاده از پرانا 4یا انرژی حیاتی تمام
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فرادرمانی

ً
روش میمل "فرادرمانی" طبق ادعای مؤسس آن ،ماهیتی کاامال عرفاانی دارد و شااخهای از

«عرفان حلقه» بهشمار میرود .در ایپ شاخۀ درمانی ،بیمار توسا فرادرماانگر باه شابیۀ
شعور کیهانی (هوشمندی حاکم بر جهان هستی) متصل شده و مورد کاوش (اسایپ) قارار
میگیرد و ضمپ ارائۀ اطالعاتی از نحوۀ اتصال خاود از طریاق رنگهاا و نورهاا ،احسااس
حرکت و فعالیت نوعی انرژی در بادن و هامچنایپ از طریاق گارم شادن ،درد گارفتپ ،تیار
کشیدن ،افزایش ضربانّ ،
تشنج و غیره ،اعضای معیوب او مشخص شده و با حذف عالئام،
درمان آغاز میشود 1.نیتۀ مهم در ایپ میتب ایپ است کاه بارخالف بسایاری از روشهاا،

درمان توس درمانگر انجام نمیشود ،بلیه از طریق اتصال به شبیۀ شعور کیهانی صورت
میگیرد و درمانگر تنها نقش یک راب را بازی میکند ،تا حلقهای به نام «حلقۀ وحدت» که
حلقهای بسیار هوشمند است ،تشییل شود و فیض رحمت عام الهی در آن جاری و درماان
صورت گیرد .شرط اساسی برای نتیجه گرفتپ از فرادرمانی ،حضاور بیطرفاناۀ فارد در ایاپ
حلقه است که به صورت یک «شاهد و نظارهگر» در ایپ حلقه شرکت داشته باشاد .داشاتپ
ایمان و اعتقاد نسبت به فرادرمانی به هیچ وجه الزم نیست .در ضمپ وجاود الیاۀ محااف ،
درمانگر را از خطر «تشعشع شاعور معیاوب سالولی» و ساایر تشعشاعات منفای بیماار و
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موجودات غیر ارگانیک 2محافظت میکند 3.برای استفاده از ایپ درمان ،هیچگوناه تینییای
تصور و ّ
الزم نیست و ذکر و مانتراّ ،4
تخیل و ّ
تجسم ،ترسیم سمبل و اشیال نمادیپ ،تلقیپ و
روشهای خود هیپنوتیزم کاربردی ندارد.
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اصل وجود و ماهیت ایپ شعور کیهانی و امیان ارتباط با آن و نیز شیوۀ ارتباط درمانگر

 .1طاهری ،انسان از منظری دیگر ،ص.30
 .2در آثار اینان اصطالس موجودات غیر ارگانیک بر جپ و کالبد ذهنی که همان روس است ،اطالق میشود.
ر : .طاهری ،موجودات غیر ارگانیک ،ص.00
 .3طاهری ،انسان از منظری دیگر ،ص.35
 .4مانترا در آییپ هندو ،بودایی ،سیک ،جیپ و مزدیسنا عبارتست از مجموعهای از کلمات و آواهایی که با
آهنگ خاصی به دفعات تیرار میشود.
.5طاهری ،فرادرمانی ،ص.055

با آن از پیچیدگیهای ایپ درمان است؛ ولی دستکم میتوان وجود و امیان ارتباط را به
عنوان اصل مفروض پذیرفت .رسالت مقاله شناسایی چگونگی ایپ ارتباط و شیلگیری
درمان بر اساس گزارههای مدعیان آن و بررسی انطباق آن با واقعیت است .مدعیان
فرادرمانی در اینیه ماهیت ایپ نیروهای کیهانی چیست عبارت روشنی ندارند و ممیپ
است در واقع ،سحر یا استخدام جپ یا تلقیپ باشد که بر اساس هر یک از ایپ احتماالت،
ارتباط درمانگر با نیروی کیهانی و تأثیر او در شیلگیری درمان و روش درمان متفاوت
ً
است و طبعا موضوعات و احیام متفاوتی را نیز به دنبال دارد که در بررسی حیمی خواهد
آمد.
سحر
از مفاهیم اساسی ایپ پژوهش مفهوم «سحر» است که لغویها و فقها در آن اختالف زیادی
دارند .دستیابی به مفهوم «سحر» در سایۀ توجه به گفتههای اینان میسر میشود.
از منظر لغتشناسان :در زبان فارسی «سحر» به معنای أفسون و کار فریبنده و
شگفتانگیز آمده است؛ برای نمونه معیپ هر چه در آن فریبندگی و گیرندگی خاص باشد را
سحر نامیده است 1.عمید نیز تعریفی مشابه ارائه کرده است؛ با ایپ تفاوت که ّ
خاص بودن را
به شگفتانگیز بودن عمل تفسیر کرده است.

2

از کارها مثل غیبت و دروغ ،شیطان در آنها سهیم است؛ ولی سحر نیستند و همیپطور
برخی سحرها مانند سحری که برای ابطال سحر است ،شیطان در آن سهمی ندارد.

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

در لغت عرب ،برخی مانند خلیل تعریفی ارائه داده که از جهتی أعم است و از جهتی
ا ّ
خص .او هر کاری که شیطان در آن سهیم باشد را سحر دانسته است3؛ در حالیکه برخی

جوهری هر عملی که برخاسته از دقت و ظرافت باشد را سحر دانسته است 4.ییی از

 .1معیپ ،فرهنگ معین ،ج ،5ص.0981
 .2عمید ،فرهنگ عمید ،ج ،5ص.0019
 .3فراهیدی ،كتاب العین ،ج ،3ص.032
 .4جوهری ،الصحاح -تاج اللغة و صحاح العربیة ،ج ،5ص.618
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معانی آن را نیز خدیعه معرفی کرده است 1.ابپ منظور از ازهری نقل میکند که« :اصل سحر
عبارت است از جلوه دادن یك امر غیرحقیقی به صورت حقیقت».

2

غیر از تعریف أخیر که از ازهری نقل شد سایر تعاریف ،تعریف به أعم هستند و شامل
بسیاری از امور مانند واکنشهای شیمیایی و جریان الیتریسیته میشود که عرف بر برخی از
ً
آنها مجازا هم سحر اطالق نمیکند.
از منظر فقها :فقها نیز تعاریف متعددی برای سحر بیان کردهاند که بیشتر آنها تعریف به
ً
مصداق است و ذیال بازخوانی خواهد شد:
به باور عالمه حلی سحر کالمی است که ساحر بر زبان میآورد و یا مینویسد و یا
وردی است که بر مریض آویزان یا خوانده میشود و یا کاری است که در بدن فرد مسحور و
مورد سحر یا در قلب او و یا در عقل او تأثیر میگذارد و أقرب ایپ است که حقیقتی ندارد و
ّ
3
تخیل است.
فق
فخر رازی از علمای اهل تسنپ «سحر» در عرف شرع را ایپگونه تعریف میکند« :هر
امری که سبب آن خفی باشد و بر خالف حقیقتش جلوه داده شود ،در حالیکه در آن فریب
و خدعه به کار رفته است».

4

طبق ایپ تعریف ،خارق العاده بودن فعل ،خفی بودن اسباب و واقعنمایی غیر واقع از
مقومات سحر شمرده شده است.
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فخر المحققیپ در تعریفی ا ّ
عم ،سحر را عبارت از ایجاد کارهای خارق العاده به کمک

نیروی نفس فق یا به کمک اشیاء آسمانی فق یا با ترکیب کردن نیروهای آسمانی و زمینی

یا به کمک ارواس ساده دانسته است 5و در بیان اینیه آیا حقیقت و تأثیر دارد یا خیال و بیاثر
است فرموده است« :حق نزد مپ ایپ است که نه حقیقت دارد و نه تأثیر».

 .1همان ،ج ،5ص.618
 .2ابپ منظور ،لسان العرب ،ج ،8ص.389
ّ
 .3عالمه حلی ،قواعد األحكام فی معرفة الحالل و الحرام ،ج ،5ص.8
 .4تیمی رازی ،مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر) ،ج ،3ص.608
 .5فخرالمحققیپ ،إیضاح الفوائد فی شرح مشكالت القواعد ،ج ،0ص.816
 .6همان ،ج ،0ص.812
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شهید ثانی بر تعریف عالمه ،قید ضرری بودن عمل ساحر را افزوده است1؛ ولی چنیپ
قیدی خالف فهم عرف و مخالف تعریف لغویها است و طبق بیانی که از فخر المحققیپ
دربارۀ تأثیر سحر گزارش شد ،ایشان نه تنها ضرر را از حقیقت سحر خارج دانست ،بلیه
هیچ تأثیری برای آن قائل نشد .عالوه بر اینیه فقها سحری را که برای ابطال سحر به کار
گرفته میشود از مصادیق سحر دانستهاند؛ با آنیه نه تنها ضرر ندارد ،بلیه منفعت هم دارد.
گویا حرام دانستپ سحر بیضرر برای شهید ثانی استبعاد داشته است ،از ایپرو مفهوم سحر
را ضیق دانسته است.
از کلمات مشهور فقها ،مانند صیمری ،شهید اول ،شهید ثانی در روضه و راوندی

استفاده میشود که ییی از مقومات سحر ،غیر واقعی بودن آن است2؛ چنانکه شیخ

عالمه ،فخر رازی و مجلسی به آن تصریح کردهاند .3آری ،بزرگانی چون محقق کرکی در آن
تشییک کرده و شهید ثانی در مسالک آن را حقیقی دانسته است.
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البته ایپ نیته حائز اهمیت است که برخی بزرگان از جمله شهید اول به تفاوت میان
حقیقی بودن و تأثیرگذاری توجه نیردهاند .در واقع ایشان از مؤثر بودن سحر به حقیقی بودن
سحر تعبیر کردهاند ،در حالیکه قائالن به خیالی بودن سحر منیر تأثیر آن نیستند ،بلیه
معتقدند سحر ّ
تخیل است و ایپ خیال است که موجب میشود مسحور تحت تأثیر قرار
گیرد .محقق خو یی پرده از ایپ مطلب برداشته و فرموده است« :سحر هیچ حقیقت و
مسحور ،شیء خطرناکی را ظاهر میکند و او میترسد و دیوانه میشود یا در حالی که کنار
پرتگاه است دریایی را برای او ظاهر میکند که در آن یک کشتی در حال حرکت است،
 .1شهید ثانی ،مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،ج ،3ص.059
 .2صیمری ،تلخیص الخالف و خالصة االختالف  -منتخب الخالف ،ج ،3ص511؛ شهید اول ،الدروس
الشرعیة فی فقه اإلمامیة ،ج ،3ص068؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ج،3
ص502؛ راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،3ص.0150
ّ
 .3طوسی ،المبسوط فی فقه اإلمامیة ،ج ،1ص561؛ عالمه حلی ،قواعد األحكام فی معرفة الحالل و الحرام،
ج ،5ص8؛ تیمی رازی ،مفاتیح الغیب(التفسیر الكبیر) ،ج ،3ص608؛ عالمه مجلسی ،بحار
األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار(ط  -بیروت) ،ج ،28ص.511
 .4محقق کرکی ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج ،8ص31؛ شهید ثانی ،مسالك األفهام ،ج 3ص.059

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

واقعیتی ندارد؛ اما گاهی امری واقعی بر آن مترتب میشود .مانند آنیه گاهی ساحر برای
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مسحور سعی میکند بر کشتی سوار شود ،ناگهان به پرتگاه سقوط میکند و میمیرد،
دیوانگی و مرگ گرچه از امور واقعی است؛ ولی بر امور خیالی مترتب شده است».

1

با توجه به اختالف نظر شدید لغویها و فقها در تعریف سحر و اقسام گوناگون سحر
ارائۀ یک تعریف دقیق و صحیح که همۀ اقسام را شامل شود مشیل است؛ بهطوری که
صاحب جواهر معتقد است شناخت انواع سحر و تمییز آنها از یکدیگر فق از اساتید
سحر ساخته است 2.لذا بهتر آن است که تعریفی ا ّ
خص ارائه دهیم و همۀ قیودی را که در
ً
ّ
تعاریف آمده است مد نظر بگیریم تا هم در نظر فقها و هم لغویها یقینا سحر صادق باشد.
البته قید ضرری بودن را که اثبات کردیم در مفهوم سحر دخیل نیست ،لحاظ نمیکنیم.
متبادر از مفهوم سحر در نظر عرف که قیود تعاریف فقها و لغویها را در خود جمع کرده
است ،عبارت از آن است که ساحر یك أمر غیر واقعی را به کمک اسباب خفی با
ظاهرسازی و فریب دیگران ،واقعی جلوه دهد ،به گونهای که ساحر بر باطل ،لباس ّ
حق
میپوشاند و آن را در صورت واقعی ظاهر میکند .ایپ تعریف مطابق تعریف فخر رازی و
ّ
متصید از کلمات لغویها
مجلسی است .محقق خو یی آن را متبادر از فهم عرف و
دانسته است 3.بنابر ایپ سحر مشتمل بر سه قید است .0 :صرف الشیء عپ حقیقته الی

غیرها؛  .5علی سبیل الخدعة؛  .3بأسباب خفیة.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

تسخیر جن
در عالم هستی برخی از موجودات غیرمحسوساند و به حواس طبیعای و عاادی قابال در
نیستند .ییی از ایپ موجودات «جپ» است« .جپ» که در اصل معناا ،مفهاوم «پوشایدگی»

دارد ،4از چشم انسان پوشیده است .قرآن وجود ایپ موجود را تصدیق کرده و سورهای به ناام

«جپ» نیز در قرآن وجود دارد .در قرآن گاهی از ایپ موجود به «جان» نیز یاد میشود 5.جپ

 .1خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص.596
 .2نجفی ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج ،55ص.90
 .3خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص.592
 .4فراهیدی ،كتاب العین ،ج ،6ص.50
 .5سورۀ الرحمپ ،آیۀ  38و سورۀ حجر ،آیۀ .51
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جسم لطیفی دارد که در بعضی مواقع دیده میشود و دارای حرکات سریع است و بار انجاام
کارهای قوی و پرتوان قدرت دارد.

«تسخیر» به معنای تحت سلطۀ خود گرفتپ و استیال و چیرگی است .1در قرآن دربارۀ

حضرت سلیمان آمده است که از نعمتهایی که خدا به آن حضرت عطا کرد ،عالوه بر
بسیاری از بنی آدم ،جپ نیز در اختیار حضرتش بود .آیاتی چون «سپاهیان سلیمان ،از جپ و

آدم و پرنده ،گرد آورده شده و آنان دسته دسته شده بودند »2.و «برخی از جپ پیش روی او به
ً
اجازۀ پروردگارش کار میکنند »3.اجماال بر ایپ داللت دارد که به اذن خدا ممیپ است
جپ به تسخیر انسان درآید .در روایات نیز آمده است که جپ مؤمپ برای پیامبران و امامان،
ّ
مسخر میشود و خدمت میکند 4و کسانی که به اذن خدا والیتی دارند نیز میتوانند جنیان
کافر را تحت فرمان خویش درآورند.

5

جنیان میتوانند با بعضی انسانها ارتباط برقرار کنند ،و با آگاهی محدودی که نسبت به

بعضی از اسرار نهانی دارند ،به اغوای انسانها بپردازند 6.تسخیر جپ برای انسان با توجه به

قدرتی که برخی از آنها دارند و بلیه نفس اینیه میتوانند پوشیده از چشمها حرکت و تصرف

کنند مورد توجه است 7.البته انسان بر جپ برتری داشته و اشرف مخلوقات است .برخی

معتقدند آنچه امروزه به نام تسخیر جپ نامیده میشود ،در واقع ،از نظر ماهیت ،تسخیر انسان
است و نه جپ .در مجموع میتوان گفت انسانهای کمال یافتهای هستند که با جپ رابطه داشته
خداوند به آنها دارد ،ولی خود سعی در تسخیر جپ نداشتهاند ،بر خالف دیگران که از راه و
بیراهه سعی میکنند تا با جپ رابطه برقرار کرده و آن را تسخیر کنند.

ً
حقیقت آن است که ماهیت و نوع ارتباطگیری با جپ چندان روشپ نیست و اساسا نمیتوان

 .1ابپ فارس ،معجم مقائیس اللغة ،ج ،3ص088
 . 2سورۀ نمل ،آیه .01
 .3سورۀ سبأ ،آیۀ .08
 .4حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،58ص.021
 .5مصباس ،معارف قرآن ،ج ،5ص.566
 .6سورۀ جپ ،آیۀ .6
 .7سورۀ نمل ،آیۀ .38
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و به خواست الهی ،جپ در خدمت آنهاست؛ ولی ایپ یک موهبت و عنایت خاصی است که
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درستی آن را دریافت .اینیه به فرض ایجاد ارتباط ،آیا صرف رؤ یت جپ است یا تسخیر و سلطه
بر جپ را فراهم میکند یا شرایطی را فراهم میکند که جپ ،خود به خدمتگذاری انسان در
میآید و تسخیر اختیاری و با رضای جپ رخ میدهد؛ ایپ نیز از ابهامات رابطه با جپ است.

حکم فرادرمانی بر پایه تطبیق سحر بر آن

در آیات 1و روایات 2به کفر ساحر حیم شده اسات و در حرمات فایالجملاۀ آن بایپ فقهاا

اختالفی نیست؛ بلیه از ضروریات دیپ شمرده میشود 3.گرچه شهیدان در حرمت قسامی
از سحر غیر ضرری مناقشه کردهاند4؛ ولی مناقشۀ آنان با ماهیت فرادرمانی بی ارتباط است؛
زیرا چنان که گذشت ماهیت فرادرمانی استمداد از نیروهای کهیشانی است .از ایپ رو الزم
است وجود مؤلفههای سحر در فرادرمانی ارزیابی شود.
ییی از جنبههایی که در فرادرمانی باید بررسی شود ،خارقالعاده بودن آن و استمداد از
نیروهای ماوراءالطبیعه است .شیی نیست که عنصر استمداد از نیروهای ماوراءالطبیعه ،از
تعریف برگزیده در مفهوم سحر بیگانه است و برای دانستپ حیم آن ،نیاز به بحث مستقلی
است که در ادامه خواهد آمد .اما از جهت عنصر دیگر ،صرف خارقالعاده بودن ،برای
تطبیق سحر کفایت نمیکند؛ بلیه باید هر سه مؤلفهای که در ماهیت سحر بیان شد در آن
وجود داشته باشد .بنابر ایپ بازخوانی وجود یکیک آنها در فرادرمانی ضرورت دارد.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

 .1جلوه دادن چیزی بر خالف واقع در فرادرمانی

اولیپ مؤلفهای که به نظر عرف در مفهوم سحر معتبر است ،جلوه دادن چیزی بر خالف
واقعیت آن است .برای ایپ منظور باید در فرادرمانی اثبات شود واقع و حقیقتی ورای تلقیپ
ً
وجود ندارد؛ یعنی تأثیر در جسم و روس بیمار واقعیتی ندارد و صرفا یك خیال است یا چیزی
غیر از شفابخشی است که بیمار به غل تصور میکند شفابخشی است .برای بررسی وجود

 .1سورۀ بقره ،آیۀ.015
 .2حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،01ص ،086س 5و ص ،089س.1
 .3نجفی ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج ،55ص12؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص.593
 .4شهید اول ،الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة ،ج ،3ص063؛ شهید ثانی ،مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع
اإلسالم ،ج ،3ص.059
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ایپ مؤلفه در فرادرمانی الزم است شیوۀ درمان از ایپ زاویه مورد مداقه و بازنگری قرار گیرد.
ً
پدیدآورندۀ ایپ درمان صریحا ،تلقینی بودن ایپ روش را نفی میکند و میگو ید« :در
فرادرمانی به ذکر و مانترا ،تخیل و ّ
تصور و ّ
تجسم ،ترسیم سمبل و اشیال نمادیپ ،تلقیپ و
روش های خودهیپنوتیزم و ...نیازی نیست .اثبات ایپ موضوع بسیار ساده است؛ زیرا همه

میتوانند مالحظه کنند که بدون استفاده از ایپ روشها نیز درمان صورت میگیرد».1

با ایپ حال با دقت و بازنگری در کیفیت حضور درمانگر و درمانگیر در حلقۀ عرفان و
نحوۀ اتصال به آن ،به ذهپ میرسد که عنصر تلقیپ بدون آنیه بدان تصریح شود ،نقش
بهسزایی در ایپ شیوۀ درمان دارد .برای روشپ شدن تلقینی بودن فرادرمانی به نیاتی چند
اشاره میشود که فرادرمانگر و فرادرمانگیر برای ورود به حلقۀ عرفان و بهرهگیری از شعور
کیهانی باید بدان ملتزم باشند:
 .0آشنایی نظری و عملی با رحمت عام و خاص الهی و حلقههای متعدد آن؛
 .5شاهد و نظارهگر بودن (به ایپ معنا که باید تسلیم محض باشند و هر واقعهای را دیدند
بدون فیر کردن و ایجاد سؤال در مورد آن بپذیرند)؛
 .3شناخت عرفان کمال و عرفان قدرت و حرکت به سمت عرفان کمال و اجتناب از
عرفان قدرت؛
 .8شناخت دانش کمال به عنوان تنها بخشی از داشتههای انسان که قابل انتقال به زندگی
 .2توجه کامل به مراسم و مناسک؛

2

 .6فقدان موانع احساس اسیپ و ارتباط با اینترنت کیهانی که ناشی از ّ
تشتت ذهنی یا

افسردگی یا قفل ذهنی 3یا عدم حضور در حلقۀ فرادرمانی ،بیطرف نبودن و داشتپ

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

بعدی است؛

موضعگیری منفی و احساس تمسخر نسبت به آن است( .روشپ است که هر یک از ایپ

 .1طاهری ،انسان از منظری دیگر ،ص.33
 .2همان ،ص.8
 .3به ایپ دلیل که فرادرمانی ،برای بیمار بههیچوجه توجیه علمی و عقالنی ندارد؛ نرمافزار ناخودآگاهی اجازۀ ورود
اطالعات مربوط به آن را نداده و در مقابل آن ایجاد قفل ذهنی میکند( .طاهری ،انسان از منظری دیگر ،ص.)28
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عوامل مانع از تلقیپپذیری درمانگر و درمانگیر است)؛

1

 .1اگر بیمار نقش شعور کیهانی را در درمان ،نادیده بگیرد یا مورد کتمان قرار دهد ،مانند
اینیه در آن شک و تردید یا انیار و ناسپاسی کند ،یا درمان را به غیر از شعور کیهانی نسبت
دهد ،بیماری دوباره باز میگردد.

2

به نظر میرسد التزام به ایپ نیات- ،ناخودآگاه و بدون آنیه درمانگر و درمانگیر متوجه
آن باشند -محیطی را ایجاد میکند که آنان به ایپ باور میرسند که طی فرآیند تشییل حلقه
و اتصال به شعور کیهانی ،کالبد آنها تحت تأثیر ایپ شعور قرار میگیرد و تغییراتی برای
درمان در آن شیل میپذیرد.
از ایپ رو شفابخشی حاصل تلقیپ و تسلیم است و خود فرادرمانی حقیقت و واقعیتی
ندارد ،بلیه درمانگیر پس از آنیه به باور درمان رسید سیستم مدیریتی بدن او فریب خورده
و بر طبق باور او مادامیکه ایپ باور وجود دارد ،فرامینی مقطعی صادر میکند؛ مانند
جادوگر که یک صحنۀ وحشتنا را بدون اینیه واقعیتی داشته باشد برای دیگران به تصویر
میکشد و آنان فریب خورده و سیستم مدیریتی بدنشان دستور ترشح هورمونهای خاصی
را که در هنگام ترس و وحشت تولید میشود میدهد؛ لذا سحرشدگان از ترس و شدت
ً
وحشت دچار عارضۀ قلبی و احیانا مرگ میشوند.
ممیپ است شواهدی در نگاشتههای پدیدآورندگان فرادرمانی که حاکی از تلقینی نبودن

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

ایپ درمان باشد مشاهده شود؛ مانند فرادرمانی از راه دور ،3فرادرمانی افرادی که اطرافیانشان
بدون اطالع آنان ،خواستار فرادرمانیشان هستند ،4کاربرد فرادرمانی در بیماران بیهوش یا
دچار عقب افتادگی ذهنی یا کود یا در موارد اورژانسی که شخص کنترلی بر خود ندارد.

ایپ شواهد هر چند در نگاه نخست قوی به نظر میرسند؛ ولی پس از دقت و تأمل ،شاهدنما
بودن آنها روشپ میشود؛ چه آنیه در فرادرمانی افرادی که اطرافیان ،خواستار فرادرمانی آنها
 .1طاهری ،انسان از منظری دیگر ،ص.28
 .2همان ،ص.68
 .3همو ،فرادرمانی ،ص.023
 .4همو ،انسان از منظری دیگر ،ص.88
 .5همو ،فرادرمانی ،صص.011-016
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5

ً
ً
هستندّ ،اوال :به اعتراف مبتیر ایپ فپ ،نتیجهدهی خیلی ضعیف است 1و ثانیا :اشیال دیگری
به آن وارد است که به فرادرمانی اطفال ،عقبافتادگان ذهنی و موارد اورژانسی هم وارد است؛
چراکه به گفتۀ مبتیر ایپ فپ ،شرط ورود به حلقه ،آشنایی نظری و عملی با رحمت عام و
خاص الهی و حلقههای متعدد آن ،و شاهد و نظارهگر بودن و توجه کامل به مراسم و مناسک

2

است و نیز ییی از علل عدم احساس اسیپ و ارتباط در حلقه ،حضور نداشتپ در فرادرمانی
است که با درمان افرادی که ذکر شد در تنافی است .اگر هم درمانی به ظاهر در ایپ موارد به
چشم میخورد ناشی از امور دیگری است که فرضیۀ ارتباط با جپ را تقویت میکند و در
محور بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد .اما دربارۀ فرادرمانی از راه دور باید گفت که تلقینی
بودن ،با دور و نزدیک بودن درمانگیر مرتب نیست؛ چه آنیه همۀ نیاتی که برای تلقینی بودن
بیان شد در فرادرمانی از راه دور هم مو به مو اجرا میشود؛ لذا آن محیطی که زمینهساز تلقیپ
است در ایپ نوع از فرادرمانی هم مشهود است.
 .2خدیعه در فرادرمانی

طبق ادعای مبتیر فرادرمانی وقتی درمانگیر با اتصال به حلقۀ عرفان مورد اسیپ قرار
گرفت و به وسیلۀ نیروی شعور الهی ،سلولهای معیوب و انرژیهای ناپا او ترمیم شد و
بیرونریزی از بدن انجام گرفت ،سالمتی خود را به دست میآورد .بنابر ایپ دلیلی برای
برگشت بیماری وجود ندارد؛ مگر آنیه ییی از عاملهای نفوذ موجودات غیر ارگانیک مانند

جزئی از اجزای هستی و ایجاد هر گونه تشعشع منفی(غیبت ،دروغگوئی و 4 )...به بدن
فراهم شود .بدیپ ترتیب در صورت نبود ایپ عوامل و درمان کامل ،بیماری نباید برگشت
کند؛ در حالیکه مبتیر فرادرمانی با جزم و یقیپ تصریح میکند که بیماری به صرف شک و
تردید در شعور کیهانی ،بازگشت میکند.
 .1همو ،انسان از منظری دیگر ،ص.88
 .2همان ،ص.8
 .3همو ،موجودات غیر ارگانیک ،ص.61
 .4همان ،ص.18
 .5همو ،فرادرمانی ،ص.092

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

قرار گرفتپ در فاز منفی (عصبانیت ،ترس ،حزن ،اندوه و ،)...اعتیاد ،3هتک حرمت هر
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بازگشت بیماری در صورت شک و از بیپ رفتپ تلقیپ ،خود دلیل محیمی است بر اینیه
ً
درمان به معنای واقعی صورت نگرفته است و بیمار صرفا تصور درمان داشته است و در اثر
ایپ تصور سیستم مدیریتی بدن فریب خورده و عالئم سالمتی را بروز میداده است.
عالوه بر ایپ میتوان فراوانی تناقضهای موجود در گفتههای مدعی فرادرمانی دربارۀ
حلقۀ عرفان را شاهدی بر فریبکاری و دروغیپ بودن ایپ روش بیان کرد؛ چراکه روش
فرادرمانی به اعتراف خودشان مبتنی بر حلقۀ عرفان است 1.با وجود فراوانی تناقض در

زیربنای فرادرمانی ،دروغیپ بودن آن روشپ میشود .از جملۀ ایپ تناقضها در کتابهای
مؤسس فرادرمانی عبارت است از:
عرفان حلقه ،انسان شمول است .همۀ
الف .در کتاب «انسان از منظری دیگر» آمده:
ِ

انسانها صرفنظر از نژاد ،ملیت ،دیپ ،مذهب و عقاید شخصی میتوانند جنبۀ نظری آن را
پذیرفته و جنبۀ عملی آن را مورد استفاده قرار دهند 2.در عرفان حلقه عوامل انسانی،

تفیرات ،اعتقادات ،ذکر و تیرار نقشی ندارد 3.او مدعی است فرادرمانی وسیلهای مناسب
برای انجام عبادت عملی است؛ چه آنیه عبادت جز خدمت به خلق نیست 4.به طور کلی
حرفی از عبادت و شریعت در ایپ کتاب نیست و معتقد است عرفان حلقه با رو بنا و
مناسک کاری ندارد ،بلیه با زیر بنا در ارتباط است.
اما در کتاب «انسان و معرفت» به ظاهر برای مناسک و عبادات ارزش زیادی قائل

سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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شدهاند و میگویند :عرفان و شریعت دو بال یک پرندهاند و از هم جدا نمیشوند 5.امیان
جدا کردن عرفان از شریعت وجود ندارد 6.عبادت و عرفان رابطۀ تنگاتنگ دارند 7.بر پلۀ

عقل ابزارهایی وجود دارد مثل سعی و کوشش ،اراده ،تیرار ،ذکر که برای رفتپ به پلۀ عشق و

 .1همو ،انسان از منظری دیگر ،ص.8
 .2همان ،ص.8
 .3همان ،ص.58
 .4همان ،ص.82
 .5همو ،انسان و معرفت ،ص.55
 .6همان ،ص.53
 .7همان ،ص.51

رسیدن به کمال به آن نیاز است 1.ذکر درجاتی دارد و اولیپ درجۀ ذکر خداوند ذکر زبانی

است 2.عبادت موجب افزایش عشق است 3.انواع عبادت راه و روش نزدیک شدن به
خداست 4.عبادت انجام رسالت بندگی است که باعث تعالی میشود.

5

ب .همانطورکه بیان شد پدیدآورندۀ فرادرمانی در بخشی از آثار خود بیان داشت که

دیپ و مذهب دخالتی در ایپ درمان ندارد؛ 6یعنی کسی که به خداوند اعتقادی ندارد هم
میتواند در حلقۀ عرفان شرکت کند ،خواه فرادرمانگر باشد یا فرادرمانگیر؛ در حالیکه در
بخش دیگر آثار خود میگوید :تسلیم بودن تنها شرط تحقق موضوع حلقه است 7و مراد از

تسلیم ،خود را به خدا سپردن است 8.چطور کسی میتواند در عیپ اینیه به خدا اعتقادی
ً
ندارد خود را کامال به او بسپارد؟
ج .در کتاب «انسان از منظری دیگر» ،سخنی از رحیمیت نیست ،بلیه تمام بحث از
رحمانیت است .در صفحۀ  8میگوید :اساس ایپ عرفان بر اتصال به حلقههای متعدد
(شبیۀ شعور کیهانی) استوار است و همۀ سیر و سلو از طریق اتصال به ایپ حلقهها
صورت میگیرد .فیض الهی به صورتهای مختلف در حلقههای گوناگون جاری بوده که
در واقع همان حلقههای رحمت عام الهی است .همو در صفحۀ  2شروع و پایان چییدۀ
همۀ گفتهها و نویدهای الهی را رحمانیت میداند ،بهگونهای که از هر دری وارد شویم با
رحمانیت او روبه رو هستیم؛ ولی در کتاب «انسان و معرفت» به صفت رحیمیت خداوند
د .در صفحۀ  8کتاب «انسان از منظری دیگر» آمده است فرادرمانگیر برای ورود به

 .1همان ،ص.083
 .2همان ،ص.86
 .3همان ،ص.58
 .4همان ،ص.061
 .5همان ،ص.060
 .6همو ،انسان از منظری دیگر ،ص.8
 .7همو ،عرفان كیهانی ،ص.52
 .8همان ،ص ،58پاورقی؛ همو ،انسان و معرفت ،ص.003
 .9همو ،انسان و معرفت ،ص 06و ص.011
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هم میپردازد و اتصال به حلقه را بینیاز از رحیمیت خداوند نمیداند.
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حلقۀ عرفان و بهرهگیری از شعور کیهانی باید به نیاتی ملتزم باشد که نیاز به آگاهی کامل او
دارد؛ در حالیکه در صفحۀ  88از همان کتاب مینویسد :یک نوع فرادرمانی برای افرادی
وجود دارد که خودشان حاضر به همیاری با فرادرمانگر نیستند و برای اتصال به شعور
کیهانی اعالم آمادگی نیردهاند ،ولی اطرافیان درخواست کمک از شبیۀ شعور الهی برای او
دارند .همچنیپ در صفحۀ  61اصلی را بیان میکند که کودکان و عقبافتادگان ذهنی و
موارد اورژانسی هم میتوانند به شبیۀ انرژی متصل و از آن بهره گیرند؛ در حالیکه ایپ گروه
از افراد نمیتوانند به نیاتی که برای ورود به حلقه بیان شد ملتزم باشند.
بنابر ایپ با وجود ایپ تناقضهای فراوان در گفتههای مدعی فرادرمانی در حلقۀ عرفان،
مولفۀ دوم سحر ،فریبیاری و خدیعه هم در روش فرادرمانی ثابت است .عالوه آنیه اگر
کسی اصل وجود شعور کیهانی یا امیان ارتباط با آن را منتفی بداند خدعه بودن روش
فرادرمانی از ایپ منظر نیز اثبات میشود.
 .3خفی بودن اسباب در فرادرمانی

استمداد از شعور الهی -که درمانگر فق واسطۀ اتصال به ایپ شعور است و خود
شعور الهی بدن بیمار را اسیپ می کند و انرژی معیوب را پاکسازی و بیمار را درمان
میکند ،-بی هیچ شک وشبههای از امور خفی بهشمار می رود؛ زیرا در شعور الهی و
همچنیپ نحوۀ اتصال درمانگر و درمانگیر با خداوند در ایپ درمان بسیار مشیل به نظر
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

میرسد ،به گونه ای که مبتیر فرادرمانی خود تعریف دقیقی از اتصال بیان نمیکند و علت
عجز را برقراری ایپ اتصال در دنیای بیابزاری میداند که فق می توان آثار آن را بررسی
کرد ،نه خود اتصال را 1.بنابر ایپ وجود مؤلفۀ خفی بودن سبب در فرادرمانی امری غیر
قابل انیار است.
در نتیجه هر سه مؤلفۀ سحر به روشنی در فرادرمانی به چشم میخورد و حیم درمانگر
از ایپ جهت روشپ است؛ چه آنیه عالوه بر اختالفی نبودن حرمت سحر ،کتاب و سنت
هم بر کفر ساحر داللت دارد.

 .1همو ،انسان از منظری دیگر ،ص.39

20

حکم فرادرمانی بر پایه تسخیر نیروهای کهکشانی و استمداد از جن

مقصود مدعیان فرادرمانی از نیروهای کهیشاانی ،انرژیهاای آزاد پیراماون انساان اسات کاه
میتواند ناشی از طبیعت یا حرکت ستارگان و سیارهها و قرارگیری آنها در نقاط خاصی باشاد.
َّ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ
ات َو َماا
بهکارگیری چنیپ انرژیهایی با توجه به آیۀ أ لم تروا أن الله سخر لیم ما ِفای الساماو ِ
َْ
َْ
ً
اْل ْ
اْل ْرض1و ُ ه َو َّالذی َخ َل َق َل ُی ْ
ض َج ِمیعا 2مانند دیگر امیانات مباحی که در
ر
ی
ف
ما
م
ِفی
ِ
ِ
ِ
ِ
اختیار انسان قرار گرفته تا از آن بهره ببرد و به شناخت پروردگار متعال و عبادت او نایل آید ،فی
نفسه مباس است .آنچه که ممیپ است باعث تحریم تسخیر شود ،اعتقاد باه تأثیرگاذاری ایاپ
3

انرژیها به نحو استقاللی یا به نحو شراکت با خداوند متعال است.
برخی از فقیهان 4ارتباط با ّ
جپ و استمداد از آن را از مقولۀ سحر دانسته و حیم به
حرمت آن کردهاند؛ ولی بنابر تعریفی که از سحر ارائه شد ،تسخیر جپ و ارتباط با آن
ً
موضوعا با سحر متفاوت است؛ زیرا در ارتباط با ّ
جپ عنصر «صرف الشیء عپ حقیقته»
وجود ندارد ،چنانکه در ماهیت آن خدعه و نیرنگ هم نیست؛ از ایپرو محقق خو یی
ً
ً
میفرماید« :شیی نیست که ایپ نوع (ارتباط با جپ) موضوعا و حیما از سحر خارج است،
بلیه دلیلی بر حرمت فینفسه آن وجود ندارد؛ مگر اینیه عنوان حرام دیگری مانند آزار
انسان و اضرار به او بر آن مترتب شود ،یا آنیه مقدمات ایپ ارتباط حرام باشد؛ وگرنه
ییی دیگر از عناوینی که ممیپ است بر ارتباط با جپ منطبق باشد و آن را متصف به
حرمت کند ،عنوان ایذاء جپ است .اگر جپ تسخیر شده کافر باشد بحثی در جواز
ِ
تسخیرش بیپ فقها نیست6؛ هر چند به سبب تسخیر ،مورد اذیت واقع شود؛ ولی چنانچه
 .1سورۀ لقمان ،آیۀ « :51ای کافران و مشرکان! آیا ندیدید و نمیبینید و ندانستید و نمیدانید که خدای بیهمتا آنچه را
که در آسمانها (یعنی ایپ همه کرات سیار و ثابت) و آنچه در زمیپ است برای شما آفریده است».
 .2سورۀ بقره ،آیۀ « :58خدا آن کسی است که جمیع آنچه در زمیپ است برای شما آفرید».
 .3انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،0ص518؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص.588
 .4مانند :شهید اول ،الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة ،ج ،3ص 8و شهید ثانی ،مسالك األفهام إلی تنقیح
شرائع اإلسالم ،ج ،3ص.059
 .5خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص598؛ حییم ،نهج الفقاهة ،ج ،0ص.581
 .6میارم ،أنوار الفقاهة-كتاب التجارة،ص021؛ ّقمیطباطبایی ،الدالئل فی شرح منتخب المسائل ،ج ،8ص.335
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بهکارگیری جپ و کشف امور مخفی به وسیلۀ آنها حرمتی ندارد».
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مؤمپ باشد و با طیب نفس حاضر به همیاری شود و بر خود سلطۀ مطلق داشته باشد،
شبههای در جواز آن نیست؛ ،ولی اگر با کراهت و از روی ناچاری حاضر به همیاری شده
باشد ،عمومات ادلۀ حرمت ایذاء مؤمپ آن را شامل میشود؛ چنانکه برخی فقها بدان

تصریح کردهاند1؛ گرچه برخی دیگر ،مانند محقق خویی معتقد است دلیلی بر حرمت آزار

جپ وجود ندارد 2.بدیپ ترتیب فرادرمانی از جهت تسخیر جپ میتواند حرام نباشد ،گرچه
در مواردی نیز فقها حیم به تحریم دادهاند .البته وجود ضرر یا اضرار در تسخیر جپ و نقش
آن در تحریم نیز باید بررسی شود که به طور فراگیر در محور بعدی دنبال میشود.

حکم فرادرمانی بر پایه صدق عنوان اضرار

تصویر اضرار در فرادرمانی به دو شیل است:

الف .اضرار از مقومات فرادرمانی باشد؛ به ایپ صورت که فرد در خالل فرادرمانی
ّ
متحمل فشار و آزار و صدمات روحی و جسمی شود.
ً
ب .اضرار غالبا از فرادرمانی منفك نباشد و از تبعات آن باشد ،به ایپ صورت که فرد
ً
مثال بعد از فرادرمانی دچار افسردگی یا برخی بیماریهای عصبی یا روانی شود.
برای دستیابی به حیم فرادرمانی از جهت اضرار ضرورت دارد نخست در صدق ییی از
دو شیل پیشگفتۀ اضرار در فرادرمانی کنیاش شده و پس از آن ،در صورت اضراری
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

دانستپ فرادرمانی ،حیم آن ارزیابی گردد.
 .1صدق عنوان اضرار بر فرادرمانی

شاید هنگام درمان در برخی موارد فرادرمانی ،درمانگیر حوادث دردنا گذشته را به
خاطر آورد و احساسات سرکوب شدهاش پدیدار شوند یا عالئم دیگری که برای بیمار
نامطلوبند ،نمایان شوند .روند درمان ممیپ است با حضور ایپ ناراحتیها در جسم یا ذهپ
همراه شود که نمیتوان آنها را پیشبینی و کنترل کرد .لذا با فرض اینیه درمانگر در کار
خود تخصص کافی داشته باشد ،تنها ضرری که میتواند از ناحیۀ فرادرمانی با قطع نظر از

ّ .1قمی طباطبایی ،الدالئل فی شرح منتخب المسائل ،ج ،8ص.335
 .2خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،0ص598؛ حییم ،نهج الفقاهة ،ج ،0ص.581
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پیامدهایش متوجه بیمار باشد ،ظهور و بروز یادآوری برخی حوادث دردنا

گذشته و

احساسات سرکوب شدۀ بیمار است؛ ولی از آن جهت که برای یک درمانگر ماهر ایپ امر
ً
غالبا قابل کنترل است ،خطر جدیای بهشمار نمیرود.
اما نسبت به پیامدهای فرادرمانی ممیپ است پیامدهای خطرناکی را در پی داشته باشد
که از زبان پدیدآورندۀ فرادرمانی به آن میپردازیم:
 .0از بیپ رفتپ الیۀ محاف  :پدیدآورندۀ فرادرمانی معتقد است که نفوذ تشعشعات منفی

بیمار ،در همۀ روشهای درمانی ممیپ است برای درمانگر رخ دهد؛ 1ولی در ایپ روش
بهخاطر وجود الیۀ محافظی که فرادرمانگر بهواسطۀ سوگندنامه از آن بهرهمند میشود ،از نفوذ

ایپ تشعشعات در امان است 2.ایپ الیۀ محاف نه تنها جلوی نفوذ تشعشعات منفی بیمار به
ً
فرادرمانگر را میگیرد؛ بلیه از نفوذ دیگر تشعشعات منفی ،مخصوصا تشعشعات موجودات
غیر ارگانیک (جپ) به فرادرمانگر جلوگیری میکند 3.خطر جدی وقتی رخ میدهد که ایپ

الیۀ محاف از بیپ برود و فرادرمانگر از آن بی خبر باشد؛ 4در ایپ صورت نه تنها در خطر
انتقال شعور معیوب سلولی از بیمار است؛ بلیه در خطر نفوذ موجودات غیر ارگانیک نیز قرار
میگیرد که ممیپ است به صدمات غیر قابل جبرانی منجر شود.
 .5بازگشت بیماری :بنا به گفتۀ مدعیان فرادرمانی درصد چشمگیری از بیماران ،با یک

بار فرادرمانی ،بهبود مییابند و از چنگ بیماریها رها میشوند؛ 5اما در برخی موارد،

است اضرار حرام شمرده شود .ایپ نوع بازگشت در بیمارانی رخ میدهد که عامل اولیه و
اصلی بیماری جسمی آنان اختالالت ذهنی یا روانی است؛ مانند عقب افتادگی ذهنی؛ در

 .1طاهری ،فرادرمانی ،صص.089-081
 .2همان ،ص.081
 .3همان ،ص.081
 .4همان ،ص.021
 .5همان ،ص.098
 .6همان ،صص.092-098
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بیماری پس از بهبود و درمان باز میگردد که ایپ بازگشت گاهی اختیاری است؛ یعنی خود
ً
بیمار در آن نقش دارد و طبعا از مصادیق اضرار نیست و گاهی غیر اختیاری است 6و ممیپ
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ایپ صورت بدون اینیه خود بیمار در بازگشت بیماری نقشی داشته باشد ،درمان بر اساس
ساز و کارهای روان و ذهپ ،با مقاومت روبهرو میشود که باعث بازگشت بیماری خواهد

شد 1و در برخی حاالت بیماری با شدت بیشتری برمیگردد؛ البته با چند بار تیرار
فرادرمانی ،ایپ مقاومت میشیند و بیمار نجات پیدا میکند.

2

 .3تحمل درد و برخی حاالت سخت هنگام درمان :در طول فرادرمانی برای مشخص
شدن اعضای پر تنش ،بدن بیمار شروع به گرم شدن و درد گرفتپ میکند و ضربان قلب باال
میرود و بیمار حاالتی مانند تشنج و غیر آن را تجربه میکند که با ادامۀ روند درمان ،کم کم
ایپ عالئم برطرف میشود.

3

با توجه به وجود ایپ پیامدها باید گفت وجود اضرار یا دست کم احتمال اضرار در فرادرمانی
قابل انیار نیست؛ چه آنیه مدعیان خود بدان معترف بوده و در تألیفاتشان منعیس کردهاند.
 .2حكم فرادرمانی با وجود احتمال اضرار ی بودن آن

عقال برای درمان به پزشک مراجعه میکنند و ایپ سیرۀ آنان همواره استمرار داشته و
شارع آن را امضا کرده است و از آنجا که سودمندی و تأثیر درمانی بیشتر داروها و روشهای
گمان نفع و درمان است و
درمانی قطعی و صد در صد نیست و نهایت آگاهی در ایپ زمینهِ ،

از سویی ،هر دارو و روش درمانی عوارض جانبی دارد -همانگونه که در برخی روایاتی که
در ادامه خواهیم آورد به آن تصریح شده است -میتوان دریافت که مراجعه به درمانگر
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

جایز است و با احتمال ضرر میتوان به نظر او عمل کرد؛ چنانکه بر جواز طبابت درمانگر
و بیاشیال بودن اضرار به غیر طی فرایند درمان داللت دارد .عالوه بر ایپ ،روایات فراوانی
بر جواز داللت میکند.
در روایتی صحیح ،یونس بپ یعقوب به امام صادق عرض میکند که بیماری دارو
مصرف میکند و رگ میزند ،ایپ عمل گاهی نتیجه میدهد و گاهی منجر به قتل شخص
میشود .حضرت فرمود :رگ بزند و دارو مصرف کند.

4

 .1همان ،ص.092
 .2همان ،ص.081
 .3همان ،ص.021
 .4کلینی ،الكافی ،ج ،9ص ،088س .531تنها ابراهیم بپ هاشم توثیق صریح ندارد؛ ولی با توجه به تعبیر «أول
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در روایت دیگری که به جهت ضعف سندی ،برای تأیید مناسب است ،شبیه ایپ
مضمون آمده است .پزشیی به امام صادق عرض میکند :مرد عربی هستم که در طبابت
تخصص دارم ...به بیمار از ایپ سمهای اسمحیقون و غاریقون میدهیم ،حیمش چیست؟
حضرت فرمود :اشیالی ندارد .آن شخص گفت :ممیپ است بیمار بمیرد .حضرت فرمود:
هرچند منجر به مرگ بیمار شود.

1

عالمه مجلسی دربارۀ «اسمحیقون» میگو ید :ایپ واژه را در کتابهای لغت و طب
نیافتم ،شاید مقصود از آن «اصطمخیقون» باشد که نوعی ّ
مسهل برای دفع سودا و بلغم

است« 2.غاریقون» نوعی قارچ ّ
سمی است که «آمادو» نامیده میشود و از قطعات خشییده
3

آن در زخمها و بریدگیها استفاده میشده است تا از خونریزی جلوگیری شود.
ّ
در روایت موثق 4دیگری کلینی از عثمان احول نقل میکند که گفت :از اباالحسپ
شنیدم که میفرمود :هیچ دوایی نیست ،مگر اینیه دردی را برمیانگیزد.

5

فرادرمانی هم شیوهای از درمان است که بنابر آنچه متخصصان آن ادعا میکنند گاهی
بیمار با حاالتی مواجه میشود که غیر قابل کنترل است و ممیپ است صدمات روحی برای
بیمار داشته باشد یا اینیه بیماری او بازگشت کند یا در معرض حملۀ جپ قرار گیرد؛ ولی از
آن جهت که در اغلب موارد ایپ احتماالت قابل کنترل است ،با توجه به روایت ایپگونه
درمان برای درمانگیر و درمانگر مشیلی ندارد.
بر مراجعه به پزشک در روشهایی است که درمان کنندگی آنها ثابت شده است و احتمال
خطا ،در تشخیص مصداقی درد و راه درمان است؛ اما در روشهایی که اصل درمانگر
بودن آنها ثابت نیست ،سیره بر مراجعه به پزشک جریان ندارد؛ بلیه عقال احتیاط کرده و

مپ نشر حدیث الیوفییپ بقم هو» (نجاشی ،رجال نجاشی ،ص )06در حق او جاللتش اثبات میشود.
 .1کلینی ،الكافی ،ج ،9ص ،083س .558روایت به خاطر جهالت عالء و اسماعیل بپ حسپ متطبب ضعیف است.
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،28ص.61
 .3ر : .معیپ ،فرهنگ معین ،ج ،5ص.5312
 .4در سند ،معاویة بپ حییم قرار دارد که کشی او را فتحی میداند( .کشی ،رجال الكشی ،ص.)382
 .5کلینی ،الكافی ،ج ،02ص ،650س.818
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البته ممیپ است گفته شود جریان سیره در خصوص فرادرمانی منتفی است؛ زیرا سیره
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جانشان را به خطر نمیاندازند .ایپ سیره وجود اطالق در روایات را نیز مخدوش میکند .با
پذیرش ایپ نیته حرمت اضرار در حق درمانگر و درمانگیر پابرجاست.
همانگونه که بیان شد نسبت به درمانگر خطر از بیپ رفتپ الیۀ محاف وجود دارد که در
ایپ صورت ،نه تنها احتمال سرایت بیماری به او وجود دارد؛بلیه ممیپ است جپ در او
نفوذ کند .باید دانست که احتمال سرایت بیماری در همۀ انواع درمانها وجود دارد و سیرۀ عقال
بر بیتوجهی به آن است .البته احتمال پیشیپ دربارۀ سیره در اینجا نیز میتواند مشیل آفریپ
باشد .از ایپ مهمتر موضوع احتمال نفوذ جپ به درمانگر است .بیشتر فقها در ضررهای
دنیایی ،دفع ضرر قطعی و مظنون را واجب میدانند و به وجوب دفع ضرر محتمل باور

جانی قابل توجه ،بهخاطر وجوب حف نفس
ندارند1؛ ولی با ایپ وجود دربارۀ ضررهای
ِ ِ
قائل به وجوب دفع میشوند .آری اگر با تعطیلی آن ،در روند نظام اختالل پیش بیاید ،در
ایپ صورت سیرۀ عقال بر اقدام به چنیپ اموری است؛ مانند رانندگی ،کار در برخی معادن و
برخی مشاغل سنگیپ که احتمال ضرر جانی در آنها قابل توجه است؛ ولی با تعطیلی آنها
در روند نظام اختالل پیش میآید .البته توجه به ایپ نیته نیز ضروری است که اختالل نظام
و حرج در درمان ،در حق درمانگیر پدید میآید ،نه درمانگر و ایپ تنها جواز را برای بیمار
به ارمغان میآورد و اگر بخواهیم از آن برای رفع حرمت درمانگر استفاده نماییم به مقولۀ
تالزم یا سیره نیاز است که در صورت اثبات ،جواز درمانگری را اثبات میکند.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

در مجموع احتمال اضرار به غیر و احتمال ضرر به نفس متوجه فرادرمانگر است و
مطابق نظر فقها جایز نیست و استناد به سیره یا روایات با ابهاماتی همراه است.

حکم فرادرمانی از جهت باطل بودن عقاید مدعیان

علیرغم ادعای پدیدآورنده ،مبنی بر عدم دخالت هیچ ماذهب و عقیادهای در فرادرماانی،
بهرهگیری از ایپ درمان متوقف بر یادگیری و التزام به معارفی است که با آموزههای اسالم در
تنافی است .ایپ موضوع با مراجعه به تألیفات مدعیان فرادرماانی باه خاوبی قابال دریافات

 .1مغنیه ،فقه اإلمام الصادق ،ج ،8ص .391محقق خویی از کسانی است که دفع ضرر دنیوی را هر چند
یقینی باشد واجب نمیداند( .خویی ،مصباح األصول ،ج ،0ص.)631
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است؛ چنانچه در کتاب «انسان از منظری دیگر» ،به یادگیری و التزام تصریح کرده اسات.

1

همچنیپ ییی از راههای نفوذ موجودات غیر ارگانیک به بدن را ایجاد هر گونه تشعشع منفای

(غیبت ،دروغگو یی و )...میداند 2که باالتبع ایاپ تشعشاعات منفای بار اسااس آموزههاای
عقیدتی آنان است؛ مثل اینیه لعپ دشمنان اهل بیت در نظر اینان ایجاد تشعشاع منفای

میکند یا اعتقاد به تناسخ ،تشعشع منفی را به دنبال ندارد .در ادامه باه برخای از آموزههاای
شیوۀ فرادرمانی که مغایر با آموزههای اسالم است اشاره میشود:
الف .عرفان کیهانی تعریف جدیدی از ثواب و گناه ارائه میدهد؛ زیرا هر عملی که
انسان را از کمال دور کند گناه است و به تبع تشعشعات منفی را به دنبال خواهد داشت ،و
هر عملی که انسان را به کمال نزدیک کند ثواب است.

3

هرچند همۀ گناهان انسان را از کمال دور میکند و همۀ ثوابها انسان را به کمال نزدیک
میکند؛ ولی ایپطور نیست که هر آنچه انسان را از کمال دور کند در اسالم گناه شمرده
شود؛ بلیه در اسالم گناهان مشخص و شناخته شدهاند.
ب :عرفان کیهانی شیوههای درمانی مثل حجامت که مورد تأکید فراوان

امامان

است 4را مردود میداند و آن را موجب گمراهی از شعور الهی معرفی میکند که جالل و
شیوه شبیۀ شعور کیهانی را مخدوش میکند.

5

ج :عرفان حلقه اطالع بر عیبهای افراد را ناشی از اتصال به شبیۀ منفی که مذموم
ویژگیهای شبیۀ مثبت ،ستارالعیوب (پوشانندۀ عیب) است که هرگز امیانی در اختیار
کسی که بخواهد در دیگران نفوذ کند ،شخصیت آنها را بخواند و معایب افراد را آشیار
نماید ،قرار نمیدهد و بهطور قطعی ،چنیپ اعمالی از طریق شبیۀ منفی صورت میگیرد.

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

است میداند .مؤسس ایپ حلقه در کتاب «عرفان كیهانی» چنیپ میگوید« :ییی از

متأسفانه اکثر افراد از چنیپ موضوعی مطلع نیستند و ایپ کارها را «کرامت» نیز میدانند .اما
 .1طاهری ،انسان از منظری دیگر ،ص.8
 .2همان ،ص.18
.
39
ص
،
 .3همو ،عرفان كیهانی
َْ
ْ ُ
ْ َ
 .4ر : .حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،5ص ،038باب «َ ...و ال ِحج َام ِة ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء َو الج ُم َع ِة».
 .5طاهری ،انسان از منظری دیگر ،ص.39
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چگونه ممیپ است که خداوند عیبها را خود بپوشاند؛ ولی به بندهاش اجازۀ دیدن معایب
دیگران را بدهد؟!»

1

ایپ کالم از چند جهت مورد مناقشه است؛ اول اینیه مخالف ظاهر قرآن کریم است؛
َ ُ َْ َ َ ْ ََ َ َ َ ً ّ
یب فال ُیظ ِه ُر علی غ ِیب ِه أحدا ِإال َمپ
زیرا خداوند در مورد پیامبر میفرماید :ع ِالم الغ ِ
ِ
َ
ْارتضی ِم ْپ َر ُسول .2روشپ است که ییی از مصادیق غیب ،عیوب مردم است .هر چند در
ُْ َ
قرآن آیاتی وجود دارد که علم غیب را منحصر به خداوند متعال میداند ،مانند آیۀ قل ال
َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ َ َّ َّ
ْیع َل ُم َم ْ
اْل ْ
یب ِإال الل ُه3؛ ولی ایپ آیه و آیاتی نظیر آن معنایش ایپ
ض الغ
ر
و
ات
او
م
الس
ی
ف
پ
ِ
ِ
ِ
است که منبع غیب خداوند است و کسی جز از طریق او نمیتواند بر آن آگاهی یابد .بنابر
ایپ هیچ منافاتی ندارد غیبها در نزد حضرت حق باشد و او برخی از اولیای خود را از آن
مطلع گرداند .دوم اینیه مخالف بسیاری از روایاتی است که حضرات معصومیپ در
وصف علم خود بیان کردهاند که به اخبار آسمانها و زمیپ و بهشت و جهنم آگاه هستند 4و

نیز روایاتی که خبر از پیشگویی آن بزرگان میدهد که در ضمپ آنها بیان معایب دیگران هم
بوده است؛ مانند مناظرۀ امام رضا با مردی ناصبی که منیر علم غیب ائمه بود و
حضرت برای اثبات علم غیب خویش از قتلی که او به زودی مرتیب میشد و کوری و

مرض برصی که به آن مبتال میشد خبر داد 5و مانند داستان پیشگویی پیامبر از عاقبت
زبیر که فرموده بود با امیرالمؤمنیپ نبرد خواهد کرد در حالیکه ظالم است.
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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6

بدیپ ترتیب به دلیل وجود عقاید و باورهای فاسد و منافی با آموزههای شرع مقدس در
فرایند فرادرمانی ،ایپ درمان جایز نیست.

 .1همو ،عرفان كیهانی ،صص  08-03و  30و به همیپ مضمون در :همو ،انسان ومعرفت ،ص.025
 .2سورۀ جپ ،آیۀ « :56خداوند دانای غیب است و هیچکس را بر غیب خویش آگاه نمیکند؛ مگر آنیه مورد
رضای او باشد».
 .3سورۀ نمل ،آیۀ « :62بگو در میان آسمانها و زمیپ کسی جز خداوند غیب را نمیداند».
 .4سید رضی ،نهج البالغة ،ص593؛ صفار ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ،ج ،0ص.88
 .5راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،0ص.383
 .6سید رضی ،نهج البالغة ،ج ،0ص.065

جمعبندی و نتیجهگیری

روش فرادرمانی از جهات متعددی در فقه میتواناد ماورد نقاد و بررسای قارار گیارد کاه از

مهمتریپ ایپ جهات ،تطبیاق چهاار عناوان ساحر ،تساخیر جاپ ،ضارری باودن و بطاالن
اعتقادات مدعیان آن است.
از جهت سحر ،هر سه مؤلفۀ خارقالعاده بودن ،جلوه دادن چیزی برخالف واقعیتش و
خدیعه و حیلهگری به روشنی در فرادرمانی به چشم میخورد؛ چهآنیه اسباب آن مخفی
است و چیزی جز تلقیپ نیست و بهبودی بیمار هرچند واقعی است؛ ولی ناشی از تلقینات
است .وجود تناقضات متعدد در نوشتههای مدعیان فرادرمانی برای اثبات عنصر خدیعه در
ایپ روش کفایت میکند.
از جهت تسخیر جپ ،شواهدی وجود دارد که در فرادرمانی از نیروی جپ بهره گرفته
میشود؛ مانند نفوذ تشعشعات جپ به درمانگر در صورت آسیب دیدن الیۀ محافظتی؛
عالوه بر اینیه درمان شدن اطفال ،عقبافتادگان ذهنی و موارد اورژانسی با گفتۀ مبتیر ایپ
فپ که ییی از علتهای عدم احساس اسیپ و ارتباط در حلقه را عدم حضور در فرادرمانی
دانسته است در تنافی است؛ لذا اگر درمانی در ایپ موارد به چشم میخورد ناشی از امور
دیگری است که فرضیۀ توقف فرادرمانی بر ارتباط با جپ را تقویت میکند.
مؤمپ باشد و با اکراه به خدمت گرفته شود ،عنوان حرمت ایذاء مؤمپ ،بر عمل فرادرمانگر
منطبق میشود و در غیر ایپ صورت اشیالی ندارد.
از جهت اضراری بودن ،در ایپ روش احتمال ضرر جانی برای بیمار وجود دارد که در
صورت فقدان روشی جایگزیپ که ایپ ضرر را نداشته باشد و حرجی بودن بیماری یا ضرری
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بنابر ایپ حیم مسأله مبتنی بر مسلمان و کافر بودن جپ است .در صورتی که جپ،

بودن استمرار آن ،سیرۀ عقال بر اقدام بر چنیپ ضرری است و روایات متعددی هم در
امضای ایپ سیره وجود دارد .ایپ سیره و روایات عالوه بر اثبات جواز تحمل ضرر ،بر جواز
اضرار پزشک نیز داللت دارند .آری احتمال ضرر جانی برای درمانگر ،موجب حرمت
فرادرمانی برای وی است؛ ولی اگر تعطیلی ایپ روش منجر به اختالل نظام شود ،سیرۀ عقال
آن را جایز میداند و شارع هم از آن منع نیرده است .البته جریان سیره و شمول روایی نسبت
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به روشهایی که هنوز درمانگری آنها ثابت نیست با چالش مواجه است.
از جهت بطالن اعتقادات مدعیان و درمانگران باید دانست اینان هرچند به صراحت
ً
دخالت عقیده را در آن نفی میکنند؛ ولی ایپ دخالت در البهالی کلمات آنان کامال مشهود
است و بسیاری از عقایدی که به آن پایبند هستند باطل است .با باطل بودن پایۀ فرادرمانی،
خود فرادرمانی نیز محیوم به حرمت است.
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