
شکل گیری اختالل وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسالمی
Formation of obsessive-compulsive disorder based on Islamic sources

✍حسین علی پور / کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره، مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، قم، ایران.
رحیم ناروئی نصرتی / استادیار گروه روان شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، قم، ایران.

محمدرضا احمدی / استادیار گروه روان شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟، مدیر گروه رشته روان شناسی 
اسالمی مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت، قم، ایران.

Hussein Alipour / Master of Guidance and Counseling, Institute of Higher Education, Ethics and Education, 
Qom, Iran.              h.alipoor555@gmail.com
Rahim Narouei Nosrati / Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini Scientific and 
Research Institute, Qom, Iran.
Muhammad Reza Ahmadi / Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini Scientific and 
Research Institute, Director of the Department of Islamic Psychology, Institute of Higher Education, Ethics and 
Education, Qom, Iran.

چکیده
چگونگــی  شناســایی  پژوهــش  ایــن  هــدف 
شکل گیری اختالل وسواس ـ اجباری طهارت 
و نجاســت  بــر اســاس منابــع اســالمی اســت. 
بدین منظــور این پژوهش بــه روش توصیفی 
ـ تحلیلــی انجــام شــد کــه پــس از طــی فراینــد 
ســپس  و  منابــع  و دســته بندی  منبع شناســی 
و  تلخیــص  طبقه بنــدی،  تنظیــم،  تدویــن، 
بیــان مفهــوم انبوهــی از داده هــای گردآوری 
شده از این منابع و کاهش آنها به بخش های 
ایــن  نظــری  مبانــی   ، تفســیر و  کنتــرل  قابــل 
اختالل از منابع اســالمی اســتخراج شــده و در 
مرحلــه بعــد از مبانــی نظــری به دســت آمده، 
چرخه شــکل گیری این اختالل به دســت آمد. 

ABSTRACT
This study was carried out entitled ‘The Study 
of the Obsessive-Compulsive Disorder of 
Ritual Ablution (Taharat and Nejasat) and 
Its Therapeutic Ways Based on Islamic 
Sources’. In order to achieve the aims of the 
study, it was done through the descriptive-
analytical method; afterthe compilation, 
formulation, classification, summarization, 
and explanation of the concept, the collected 
data was divided into manageable and 
interpretable parts. 
The findings showed that the obsessive-
compulsive disorderis one in which the 
people suffering from it confront with a lot 
of stubbornthoughts, and it makes them do 
some jobs repeatedly. There are some theories 
on the obsessive-compulsive disorder in 
psychology. The main theories on the etiology 
and therapeutic ways of this disorder include 
(1) biological theory, (2) the theory of Janet 
and psychoanalytic theory, (3) behavioral 
theory, (4) cognitive theory, and (5) technical 
eclecticism theory. These theories are useful 
for the treatment of manifestations of the 
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disorder. The manifestations of obsessive-
compulsive disorder are cleaning, checking, 
primary obsessive slowness,mixed rituals, 
ritual ablutions. Among Islamic religious 
communities, there is a less obsessive 
disordersin cleanliness, and in the Islamic 
societies, there is a cleaning obsessive 
disorderin the ritual ablutions.  Some 
materials were considered Najis (impure) in 
Islam. According to Islamic rulings, being 
Najis is different from being dirty; that is, to 
worship, a Muslim person should be free from 
Nejasat. The unawareness of the delicacies 
of this religious belief causes some people 
suffer from the obsessive-compulsive 
disorder of the ablutions. This study examines 
the Islamic approach to the obsessive-
compulsive disorderof the ablutionsin the 
fields of etiology and diagnostic criteria and 
therapeutic ways. 
Keywords: obsessive-compulsive, Taharat, 
Najasat, Islamic sources.

یافته هــای پژوهــش نشــان داد که بر اســاس 
چرخــه  دارای  اختــالل  ایــن  اســالمی  منابــع 
ترتیــب  بدیــن  مرحلــه ای  شــش  شــکل گیری 
اســت: 1. قــرار گرفتــن در موقعیــت وســواس ـ 
اجبــاری طهــارت و نجاســت؛ ۲. انتخاب؛ 3. 
وسوســه و اضطــراب؛ 4. تمایــل به وســواس؛ 
بــه  بازگشــت   .6 وسواســی؛  عمــل  انجــام   .5
موقعیــت  در  گرفتــن  قــرار  و  چرخــه  ابتــدای 

وســواس ـ اجباری طهارت و نجاست.
کلیدواژه ها: شــکل گیری، وسواس _ اجباری، 

طهارت و نجاســت، منابع اسالمی.

مقدمه
اختالل وسواس _ اجباری1 با وسواس فکری یا عملی یا هر دو مشخص می شود. وسواس های 
فکری شامل افکار، تمایالت یا تصورات مکرر و پایداری هستند که به شکل مزاحم و ناخواسته 
تجربه می شوند، حال آنکه وسواس های عملی (اجبارها)، رفتارهای تکراری یا فعالیت های 
که فرد احساس می کند باید آنها را در پاسخ به یک وسواس فکری یا  ذهنی تکراری هستند 
بر طبق قوانینی که باید به دقت اجرا شوند، انجام دهد (انجمن روان پزشکی امریکا، 1394، 

ص۲53).

وسواس های عملی به صورت های بسیاری از جمله موارد ذیل نمودار می شوند:
کیزگی.11۲ وسواس _ اجباری های پا
آیین وارسی.۲13

1 Obsessive-compulsive disorder.
2. Cleaning compulsions.
3 .Checking rituals.
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اعمال ذهنی.311
آیین های ترکیبی۲ (انجمن روان پزشکی امریکا، 13۸1، ص6۸7؛ استکتی و پیگت، 13۸9، 41

ص57_59)1
نادر  اختاللی  اجباری،   _ وسواس  اختالل  می کردند  گمان  دانشمندان   19۸0 سال  پایان  تا 
ایالت  داخل  و  خارج  در  پوشش همه گیر شناسی،  در حوزه های تحت  تحقیقات  ولی  است. 
متحده نشان داد که وسواس _ اجباری تا دو برابر اختالل وحشت زدگی بدون وسعت هراسی 
جوانی  و  نوجوانی  در  بیشتر  اختالل  این  نصرتی، 13۸۸، ص34_35).  (ناروئی  دارد  شیوع 
کودکان نیز دیده شود. شیوع آن در هر دو جنسیت  شروع می شود، هر چند ممکن است در 
مرد و زن یکسان است. بیماران مبتال به اختالل وسواس _ اجباری معمواًل هوشی باالتر از حد 

متوسط دارند (پورافکاری، 13۸9، ج۲، ص10۲1).
بیماران  از  درصد  ده  در  اجباری   _ وسواس  اختالل  پژوهشگران،  از  برخی  تخمین  طبق 
اجباری   _ وسواس  اختالل  می شود.  یافت  روان پزشکی  درمانگاه های  و  مطب ها  سرپایی 
افسردگی  اختالل  و  با مواد  اختالل های مرتبط  فوبیا،  از  روان پزشکی پس  بیماری  چهارمین 
اساسی است. طبق بررسی های همه گیرشناسی انجام شده در اروپا، آسیا و آفریقا ثابت شده 
که این ارقام در تمام حوزه های فرهنگی یکسان است (سادوک و سادوک، 1390، ص1۸۲). 
کیزگی  در نتیجه این اختالل یکی از شایع ترین اختالل ها در دنیاست. از سوی دیگر نمود پا

شایع تر می باشد (سادوک و سادوک،1390، ص1۸7). 
در مورد سبب شناسی این اختالل شاید قدیمی ترین نظر مربوط به قرن پنجم قبل از میالد 
باشد. بقراط این باور یونانیان را که خدایان بیماری های جسمانی و اختالل های روانی شدید 
کرد و اعالم داشت این بیماری ها علل  را به عنوان عذاب بندگان سرکش فرو می فرستند، رد 

طبیعی دارند (ناروئی نصرتی، 13۸۸، ص4۸).
است  درآمده  وسواس  در  پژوهش  زمینه های  مهم ترین  از  یکی  به  صورت  وراثت،  اخیرًا 
گرچه ژن یا  (سادوک و سادوک،1390، ص1۸3؛ هالجین و ویتبورن، 13۸9، ج1، ص۲95). ا
ژن های مخصوصی در ارتباط با وسواس، آن گونه که مورد تأیید همه محققان باشد، معرفی 
به  را  ما  کان  نیا که  مغزی  مناطق  است  اولیه وسواس ها ممکن  است. طبق محتوای  نشده 

1 . Compulsive thought alone.
2 . Mixed rituals.
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اجباری   _ در وسواس  که  باشند  مناطقی  وامی داشتند، همان  کردن  وارسی   و  نظافت  کردن 
مختل می شوند (سادوک و سادوک، 13۸9، ص1۸3).

افراد  مغز  در  تغییر  به  مغز  کارکرد  و  ساختار  ارزیابی  با  آنها  از  یکی  که  زیستی  دیدگاه  سه 
سادوک،  و  سادوک  ص۲۲7؛   ،13۸9 روزنهان،  و  والکر  (سلیگمن،  می دهد  خبر  وسواسی 
سروتونین  فعالیت  پایین  سطح  به  را  اجباری   _ وسواس  اختالل  دیگری  13۸9، ص1۸3)؛ 
نسبت می دهد (دادستان، 13۸7، ج1، ص166_167؛ سادوک و سادوک، 13۸9، ص1۸۲) 
و سومی آن را به نوعی افزایش کنش وری در ناحیه هایی از مغز وابسته می سازد، می توانند با 
یکدیگر پیوند یابند (دادستان، 13۸7، ج1، ص167). لذا از دهه 19۸0 به بعد، محققان بر 
کردند (استکتی  روی این نابهنجاری های نوروبیولوژیک به عنوان مشخصه وسواس توافق 

و پیگت، 13۸9، ص76). 
در نظریه روان تحلیل گری، اعتقاد بر این است که وسواس به علت تضادهای روان شناختی 
شمس،  ج1، ص۲۲4_۲۲5؛   ،13۸9 روزنهان،  و  والکر  (سلیگمن،  می گیرد  شکل  گاه  ناخودآ

13۸۸، ص4۲_43). 
به نظر ژانه1 اختالل اصلی در مبتالیان به وسواس کاهش انرژی روانی آنها به صورت مرضی 
که به طور معمول جریان  کارکرد های روان را  می باشد، کاهش انرژی روانی فروپاشی سازمان 
کارکردهای روان به خصوص اراده و توجه را  دارد، به  وجود می آورد. این فروپاشی عالی ترین 
کارکردهای عالی روان دچار اختالل شده یا از بین می روند،  دچار اختالل می کند. وقتی این 
کارکردهای سطح پایین تر، جنبی و ابتدا یی تر روان به ویژه هیجانات به همراه همبسته های 
 ،13۸۸ نصرتی،  (ناروئی  می شوند  خارج  کنترل  از  آنها  حرکتی  و  احشائی  و  امعائی  روانی، 

ص5۲_53).
نسبتًا  محرک  یک  هستند،  شرطی  محرک های  وسواسی  فکرهای  رفتاری  نظریه  طبق 
که طبیعتًا مضر  خنثی از طریق فرایند شرطی شدن پاسخگر۲ و با جفت شدن با رخدادهایی 
که  با ترس و اضطراب پیوستگی پیدا می کند. شخص درمی یابد  و اضطراب برانگیز هستند 
عمل خاصی موجب کاهش اضطراب وابسته به یک فکر وسواسی می گردد. رهایی و آرامش 
که به عنوان سائقی منفی عمل می شود. تدریجًا این عمل به علت  حاصل از رفع اضطراب 

1 Janet.
2 . Respondent conditioning.



11شکل ایری ام ا وسواس س اج اری اهارت و نااس   ر اساس مخا ی اسمیش                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 139۸

کاهش یک سائق دردناک ثانوی (اضطراب) به صورت یک الگوی رفتاری آموخته شده ثابت 
در می آید (سادوک و سادوک، 1390، ج۲، ص۲06).

کید می کند و اعالم می دارد که این الگوها  نظریه شناختی روی الگوهای تفکر ناسازگارانه تأ
در ایجاد و ادامه نشانه های وسواس _ اجباری دخالت دارند. افراد مبتال به وسواس _ اجباری 
کنش افراطی نشان دهند (هالجین  گرایش دارند به رویدادهای اضطراب آور در محیطشان وا
و ویتبورن، 13۸9، ص۲96؛ استکتی و پیگت، 13۸9، ص50). در نظریه شناختی اعتقاد بر 
این است که عامل اصلی تداوم اختالل وسواس در خطاها و شیوه های نادرست ارزیابی افکار 

مزاحم نادرست و تالش بیهوده در جهت کنترل آنهاست (شمس، 13۸۸، ص5۸_59). 
گیالنی  کرده اند.  مطرح  نظراتی  وسواس  ایجاد  اسباب  زمینه  در  نیز  اسالمی  اندیشمندان 
(10۸7) ریشه وسواس را با توجه به تعالیم قرآن و روایات، شیطان و القائات شیطانی بیان 
که شاید علتش تصریحات  کردند  نیز مطرح  اندیشمندان اسالمی  کثر  ا را  این قول  می دارد. 
قرآن و روایات بر این موضوع باشد. احمد نراقی (1۲45ق) سبب داخلی جربزه، را هم اضافه 
کرد. حجازی (13۸6ق) توارث، سن خاص، نوع جنسیتی، عوامل محیطی، شغل، تصادفات 
جسمی، تشنج اعصاب، اعتماد شدید به غیر، هیجان دموی با اختالط ذهن، و عدم سالمت 
عقل را به عنوان اسباب وسواس مطرح کرد. زمانی (136۸) اضطراب روحی، ضعف مزاجی، 
ارگانی  کرد.  اسباب وسواس مطرح  را به عنوان  اعتدال و عدم علم به وظایف شرعی  عدم 
گذشته در  که در  بهبهانی (1376) همکاری قوه تخیل با شیطان، بعضی از امراض جسمی 
کودکان به والدین و عدم اعتماد به نفس را به  اثر بعضی بیماری ها عارض شده، وابستگی 
کوچک  و  ایمان  کرده است. صالح مدرسه ای (1377) ضعف  اسباب وسواس مطرح  عنوان 
عقالنی  رشد  و عدم  غرائز  به  افراطی  توجه   (13۸۲) فقیهی  کرد.  مطرح  را  وسواس  شمردن 
این  به  فقط  شیطان  که  کرد  مطرح  را  دودلی  و  (13۸4) شک  اردکانی  کر  شا کرد.  اضافه  را 
به طهارت چیزی  یقین  که  مواردی  در  احتیاط   (13۸7) رئوفی  می زند.  دامن  درونی  عامل 
وجود دارد را افزود. مظاهری (13۸۸) تبدیل شدن جهل متردد (شک) به حالت در انسان را 
سبب وسواس می داند. و در پایان ناروئی نصرتی (13۸۸) قائل است وسواس بر اثر واحدهای 
ایمانی تردیدآمیز و توهمی به عنوان واحدهای ایمانی صحیح آغاز می شود و با عمل به آنها 
روان دگرگون می گردد و به وجودی تبدیل می شود که در اصطالح تخصصی گویند فرد دچار 
در درمان  اسالمی  این سبب شناسی طرح جامع خودیابی  به  با توجه  لذا  وسواس می باشد، 



12                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 139۸

که »ایمان بیاور،  که شعار آن این است  وسواس _ ناخودداری را برای درمان ارائه می دهند 
تا روزبه روز سالم تر شوی«، و این چهار جمله  کن  کن (کفر بورز) و اجتناب  انکار  کن،  عمل 
از اصلی ترین آموزه های دینی به ویژه آموزه های  که  را شعار تمام عیار این درمان می دانند 
که نمودی  اسالم حاصل شده است. بنابراین در مورد وسواس _ اجباری طهارت و نجاست 
از وسواس _ اجباری است اندیشمندان اسالمی این عوامل را به عنوان سبب مطرح نمودند.
و محمدمهدی   (1091 (متوفی  کاشانی  فیض  از جمله  اندیشمندان  از  برخی  بین  این  در 
نراقی (متوفی 1169) در زمینه سبب شناسی وسواس قائل به مراحلی متصل می باشند، این 
که هر تصویری را منعکس می کند و از طرفی  دو اندیشمند قائلند: »قلب مانند آینه ای است 
و  پنج گانه اند  راه های ظاهری حواس  باطنی؛  و  از: ظاهری  قلب عبارت اند  ورودی  راه های 
راه های باطنی خیال و شهوت و غضب و اخالق مرکب در مزاج می باشند. و قلب دائمًا در حال 
تأثر از این اسباب است. خاص ترین اثری که در قلب ایجاد می شود خواطرند؛ خواطر از اذکار 
و افکار در قلب عارض می شود. خواطر رغبت را تحریک می کنند، رغبت عزم را و عزم نیت 
که رغبت را تحریک می کنند دو قسمند: دعوت کننده به  را و نیت اعضای بدن را. خواطری 
خیر و دعوت کننده به شر. این خواطر حادثند و نیاز به سبب دارند و چون حوادث مختلفند 
و سبب خواطر  فرشته  به خیر  است. سبب خواطر دعوت کننده  نیز مختلف  آنها  پس سبب 
دعوت کننده به شر شیطان است. قلب بر اساس نوع خلقتش قابلیت پذیرش هر دو دعوت را 
به طور مساوری دارد؛ ترجیح هر کدام از دو دعوت بستگی به پیروی از هوی و هوس یا عدم 
گر  کرد قلب مرتع شیطان می شود و ا گر از شهوت و غضب پیروی  پیروی از آن دارد؛ یعنی ا
کرد محل فرشتگان می شود. خواطر دعوت کننده به خیر الهام و خواطر دعوت کننده  مقابله 
که یکی از حیله های شیطان این است  به شر وسواس نام دارند منتهی مشکل این جاست 
که  بعضی از خواطر را که در واقع دعوت کننده به شر هستند طوری جلوه می دهد که شخص 
از این طریق به زمین  کثر افراد را  خیال می کند دعوت کننده به خیر هستند و شیطان هم ا
که از ناحیه فرشته  کند تا بداند  که به ذهنش می آید توقف  می زند. لذا فرد باید هر خاطری 
است یا از ناحیه شیطان و باید با نور بصیرت و تقوا بنگرد نه با هوی و هوس و فقط با نور تقوی 
است که می تواند پی ببرد که از کدام خواطر است. و اینکه فرد از کثرت وسواس نجات پیدا 
نمی کند مگر اینکه جلوی درهای خواطر را سد کند چه درهای بیرونی که حواس باشند و چه 
که شهوت و غضب و عالئق باشند« (فیض کاشانی، 1417، ج6، ص47_59؛   درهای درونی 
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نراقی، 13۸7، ج1، ص17۸_1۸6). امام خمینی؟حر؟ هم قائل به مراحلی متصل است که البته 
با نگاه قبل متفاوت است. ایشان قائلند: »قلب انسانی لطیفه اى است که متوسط است بین 
عالم دنیا و آخرت. یک وجهه آن به عالم دنیا است، و بدان وجهه تعمیر این عالم کند، و یک 
وجهه آن به عالم آخرت و غیب است، و بدان وجهه تعمیر عالم آخرت و ملکوت نماید. صور 
دنیاویه از مدارک حسیه ظاهریه و بعضی مدارک باطنه، مثل خیال و وهم، در آن انعکاس 
گر وجهه دنیاویه  پیدا کند، و صور اخرویه از باطن عقل و سّر قلب در آن انعکاس پیدا کند. و ا
قلب قّوت گرفت و توجه آن یکسره به تعمیر دنیا شد و هّمش منحصر شد در دنیا و مستغرق 
شد در مالّذ بطن و فرج و سایر مشتهیات و مالّذ دنیاویه، به واسطه این توجه باطن خیال 
مناسبتی پیدا کند به ملکوت سفلی که به منزله ظّل ظلمانی عالم ملک و طبیعت است و عالم 
جّن و شیاطین و نفوس خبیثه است. و به واسطه این تناسب القائاتی که در آن شود القائات 
شیطانیه است، و آن القائات منشأ تخیالت باطله و اوهام خبیثه گردد. و نفس چون بالجمله 
گردد و  کند و عزم و اراده نیز تابع آن  توجه به دنیا دارد، اشتیاق به آن تخیالت باطله پیدا 
گردد، از قبیل وسوسه و شک و  یکسره جمیع اعمال قلبیه و قالبیه از سنخ اعمال شیطانی 
تردید و اوهام و خیاالت باطله، و ارادات بر طبق آن در ملک بدن کارگر گردد. و اعمال بدنیه 
نیز بر طبق صور باطنیه قلب گردد، چه که اعمال عکس و مثال ارادات، و آنها مثال و عکس 
اوهام، و آنها عکس وجهه قلوب است، پس، چون وجهه قلب به عالم شیطان بوده، القائات 
در آن از سنخ جهاالت مرکبه شیطانیه گردد، و در نتیجه از باطن ذات وسوسه و شک و شرک و 
شبهات باطله طلوع کرده تا ملک بدن سرایت کند« ( امام خمینی؟حر؟، 137۸، ص399_400). 
اجباری   _ اختالل وسواس  ایجاد  اسباب  بیان  مقام  در  اندیشمند  این سه  بنابراین هر چند 
که ایشان  کلی مستفاد است  طهارت و نجاست نیستند، اما از بیان ایشان به طور ضمنی و 
کدام در موضعی به خصوص و در مرحله ای  قائلند اسباب متعددی با هم رابطه دارند و هر 

خاص و به طور مرتبط و متصل وارد عمل می شود تا این اختالل ایجاد شود.
کمتر  کیزگی  کشور ایران و به ویژه در میان جمعیت های مذهبی، این نمود به شکل پا در 
نصرتی، 13۸۸، ص۲9).  (ناروئی  می باشد  نجاست  و  به شکل طهارت  اغلب  و  دارد  وجود 
این مسئله به خاطر این است که جامعه ایران اسالمی است و بالطبع مردم به رعایت موازین 
رعایت  بدون  که  است  عبادات  اسالمی  موازین  مهمترین  جمله  از  که  می پردازند  اسالمی 
طهارت و نجاست ورود به بسیاری از آنها ممکن نیست. و چون عده ای از مردم به خاطر عدم 
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درک صحیح و کامل دستورات شرع و نیز برخی عوامل دیگر گرفتار وسواس _ اجباری در این 
حیطه شده اند. 

اسالمی  منابع  اساس  بر  اجباری   _ وسواس  زمینه  در  اندیشمندان  اینکه  با  طرفی  از  و   
نجاست،  و  اجباری طهارت   _ وسواس  نمود خاص  با  ارتباط  در  ولی  کرده اند  تدوین  آثاری 
با  کرده اند  ارائه  که  ایشان مطالبی هم  از  برخی  به عالوه  و  نداده اند،  ارائه  پژوهش مستقلی 
بررسی کامل آموزه های اسالمی در مورد اختالل وسواس _ اجباری نبوده است، بلکه به خاطر 
مشابهت اسمی که بین اسم این اختالل با کلمه وسواس مذکور در منابع اسالمی وجود دارد، 
که  اختالل وسواس _  گرفته اند و این تشابه اسمی سبب شده  با آن  را مساوی  این اختالل 
کر اردکانی، 13۸4،  اجباری با وسوسه های شیطانی مشتبه شود (مظاهری، 139۲، ص11؛ شا
ص۲4)، و در نتیجه مطالب و راهکارهایی را در راستای مقابله با همین وساوس برای کمک 
کرده اند (مظاهری، 139۲،  به افراد دچار اختالل وسواس با استفاده از منابع اسالمی مطرح 
کامل و خاص به این نمود از این  کر اردکانی، 13۸4، ص۲۸). در نتیجه به طور  ص۲۸؛ شا

اختالل بر اساس منابع اسالمی نپرداخته اند.
این نکته هم شایان توجه است که مراجعین مذهبی به خاطر مذهبی بودن، با تکنیک ها 
اسالمی  منابع  اساس  بر  راهکارهایی  گر  ا و  می کنند  برقرار  ارتباط  بهتر  راهکارهای مذهبی  و 

استخراج شود در درمان ایشان بسیار کمک کننده خواهد بود. 
با توجه به مطالب مذکور، پژوهش در مورد چیستی و علل این نمود بر اساس منابع اسالمی 
کمک آن راهکارهای درمانی را از منابع اسالمی استخراج نمود.  ضرورت می یابد تا بتوان به 
بنابر آنچه مطرح شد پژوهشگر بنا دارد در این پژوهش به بررسی شکل گیری این اختالل بر 

اساس منابع اسالمی بپردازد.

روش پژوهش
که پژوهشگر پس از طی فرایند تدوین،  این پژوهش به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شد 
کاهش  با  گردآوری شده،  داده های  از  انبوهی  بیان مفهوم  و  تلخیص  تنظیم، طبقه بندی، 
آنها، به بخش های قابل کنترل و تفسیر دست یافت (هومن، 13۸5، ص156). پژوهشگر به 
که در سوابق  را  گونه نظام دار، هرگونه موضوعات عمده، مسائل یا درونمایه های عمده ای 
کتب تدوین شده در زمینه وسواس و مقاالت  کتب آسیب شناسی روانی و  وجود دارد اعم از 
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که  کرد،  استخراج  روایات  و  آیات  از  اعم  اسالمی  منابع  و  رساله های علمی  و  پایان نامه ها  و 
البته در استخراج از نرم افزارهای رایانه ای نیز بهره  برد. بعد از استخراج و دسته  بندی منابع و 
گام، به رمزگذاری هرگونه الگوی نظام دار در یادداشت ها  بررسی پیشینه پژوهش در دومین 
معنایی  امکانات  سنجش  با  آنگاه  پرداخت.  آنها  عمیق  محتوای  تحلیل  انجام  مالحظه  و 
متن از میان آنها بر اساس شواهد و دالیل کافی، معنای متعین یا مرجح را برگزید، و در ادامه 
از صورت های منطقی و قیاسی به استدالل پرداخت و در  با به کارگیری استدالل و استفاده 
نهایت به کشف مشروط واقع در زمینه نظر اسالم در مورد مبانی نظری این مسئله و سپس 

سبب شناسی پرداخت (علی پور و حسنی، 1390، ص7۲).

یاف ه های پژوهش
از آنجا که پرسش اساسی این پژوهش بررسی سبب شناسی اختالل وسواس _ اجباری طهارت 

و نجاست می باشد، یافته های پژوهش به بررسی این مسئله می پردازد. 
یافته های پژوهشگر در زمینه سبب شناسی و تبیین شکل گیری این اختالل منوط به بیان 
مبانی آن بر اساس منابع اسالمی می باشد، بنابراین پژوهشگر در ذیل به تبیین این مبانی از 

نظر منابع اسالمی می پردازد: 

1_ دو ساح ی  ودن انسان
از نظر اسالم انسان موجودی مرکب از روح و بدن می باشد. روح و بدن دو واقعیت و جوهر 
مجزای از همدیگر می باشند (طباطبایی، 1379، ص۲17_۲1). بدن به واسطه مرگ تدریجًا 
از آن روح است و تا روح به بدن  متالشی می شود ولی روح این گونه نیست. حیات باالصاله 
متعلق است، بدن نیز از وی کسب حیات می کند و هنگامی که روح علقه خود را برید بدن از کار 
می افتد و »روح« همچنان به حیات خود ادامه می دهد (طباطبایی، 1379، ص۲17_۲1۸). 

2_ ام یار انسان از جمله قابلی  های قلب
به  را  شما  »خدا  آیه  است،  شده  نامیده  »قلب«  مجازی،  به  صورت  روح  اسالمی  منابع  در 
مؤاخذه  مرتکب شده  قلب هایتان  آنچه  به  ولی  نمی کند  بازخواست  بیهوده تان  سوگندهاى 
اینکه مراد  بر  که داللت می کند  از شواهدى است  بردبار است«،1  و  آمرزنده  می نماید، و خدا 

ُبُکْم َواهلُل َغُفوٌر َحِلمٌی (بقره، ۲۲5). و
ُ
ْیاِنُکْم َولِکْن ُیؤاِخُذُکْم ِبا َکَسَبْت ُقل

َ
ْغِو ِف أ

َّ
11 الُیؤاِخُذُکُم اهلُل ِبالل
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او و نفس و روح او است، چون ُمدرک واقعی خود انسان  از قلب خود آدمی یعنی خویشتن 
کتساب است، که جز به خود انسان نسبت داده  است و درک خود یکی از مصادیق کسب و ا
نمی شود (طباطبایی، 1374، ج۲، ص337). از جمله قابلیت های قلب انسان اختیار است. 
برای اینکه آدمی بتواند چیزی را انتخاب کند، شرایطی الزم است که نخستین آن، این  است 
(مصباح، 13۸۸، ج1/1_1،۲،3، ص3۸7_3۸۸).  »بشناسد«  را  انتخاب  مورد  موضوعات  که 
کریم در آیه دوم سوره انسان پس از ذکر آفرینش آدمی از نطفه آمیخته، به حکمت  در قرآن 
گرفتن اوست، اشاره می کند؛ یعنی بر سر چند  که مورد آزمایش قرار  این آفرینش و هدف آن 
راه قرار می گیرد تا زمینه برای »ابتالء« و انجام مسئولیت وی، فراهم گردد. سپس می فرماید: 
کلمات، در می یابیم  به او توان ادراک دادیم، او را شنوا و دانا آفریدیم. با توجه به ربط این 
که برای »ابتالء« سمع و بصر الزم است. به هر حال، این نکته از آیه برمی آید که: برای اینکه 
دارای  باید  تأمین شود،  این جهان  در  آفرینش وی  و هدف  گیرد،  قرار  آزمایش  انسان مورد 
گرایش های متضادی در زمینه آن موضوعات داشته باشد  قدرت شناخت باشد؛ دیگر اینکه 
تا زمینه ای برای انتخاب و اختیار، فراهم شود؛ سوم اینکه قدرت انتخاب داشته باشد تا بین 
کند. بنابراین حرکت اختیاری انسان، مبتنی بر سه امر  گرایش های متضاد، یکی را انتخاب 

گاهی و قدرت است. این مثلت، زمینه را برای اختیار انسان فراهم می کند. میل، آ
پاسخ دهد،  آنها  به همه  بتواند  انسان  و  باشد  بیدار  انسان ممکن است چند خواست  در 
اما گاهی ناچار است میلی را بر دیگری برگزیند؛ یعنی انسان »توانایی و قدرت گزینش« دارد. 
گزینش در جایی مطرح می گردد که چند خواست متعارض در مقام ارضاء وجود داشته باشد 
و انسان مجبور باشد یکی را ارضاء و دیگری را فدای آن کند. انسان توانایی دارد که در برابر 
میل های درونی خود ایستادگی کند و فرمان آنها را اجرا نکند (مصباح، 13۸۸، ج1/1_1،۲،3، 
ص414_416). این توانایی  را انسان به حکم یک نیروی دیگر دارد که از آن به »اراده« تعبیر 
می شود (مطهری، 13۸۸، ص۲5_۲7). در اینجا برای مقدم شدن یکی بر دیگری، عوامل 
گاهی« می باشد. در تعارض دو  از همه، عامل »شناخت« و »آ گونی مؤثر است و مهم تر  گونا
اینکه  در  گاهی  اما  برگزیده می شود،  دارد  یا رجحانی  راحت تر  آنکه  به طور طبیعی  خواست، 
واقعًا  آنکه  و  کند  اشتباه  است  ممکن  و  می شود  تردید  دچار  دارد،  رجحان  واقعًا  یک  کدام  
بتواند  آدمی  تا  می گردد  معلوم  »شناخت«  اهمیت  اینجا  در  نکند،  انتخاب  را  دارد  رجحان 
که بر زندگی اش اثر می گذارد مراتبی را قائل شود و  کند بین خواست هایی  به کمک آن تالش 
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رجحان و اهمیت برخی را نسبت به برخی دیگر تمیز دهد تا بتواند زندگی عاقالنه ای داشته 
اینکه به هنگام تضاد  اما در بحث  و  باشد (مصباح، 13۸۸، ج1/1-1،۲،3، ص414_416). 
گزینش میلی توسط عقل  خواست ها، چه چیزی موجب ترجیح می شود و چه مالکی سبب 
گفت: »اصل انتخاب ها لذت است«؛ زیرا لذت طلبی  گزینش میل دیگر می شود، باید  و عدم 
تکوینًا در خلقت انسان نهاده شده است و هدف نهایی و سعادت نهایی انسان نیز می باشد، 
کریم مستفاد  آیات قرآن  از  که این مطلب  گرفت  انتخاب انسان قرار خواهد  که طبعًا مالک 
یا  لذت  انتخاب ها  »اصل  گفت:  باید  پس  ص16۸_171)  ج3،   ،1374 (طباطبایی،  است 

اجتناب از الم است« (مصباح 13۸۸، ج1/1_1،۲،3، ص4۲۲).
بنابراین انسان چون به نیروی »عقل« و »اراده« مجهز است، قادر است در مقابل میل ها 
مقاومت و ایستادگی نماید و خود را از تحت تأثیر نفوذ جبری آنها آزاد نماید و بر همه  میل ها 
آنها  برای  و  دهد  قرار  عقل  فرمان  تحت  را  میل ها  همه   می تواند  انسان   کند،  »حکومت« 
جیره بندی کند و به هیچ میلی بیش از میزان تعیین شده ندهد. این توانایی بزرگ از مختصات 
انسان است و در هیچ حیوانی وجود ندارد و همین است که به  انسان حق »انتخاب« می دهد 
آنجا  انسان  درمی آورد.  اختیار«  موجود »صاحب  به  صورت یک  را  انسان  که  است  و همین 
که به عقل و اراده متکی می شود، نیروهای خویش را جمع و جور می کند و نفوذهای خارجی 
را قطع می نماید (مصباح، 13۸۸، ص۲5_۲7). امیرالمؤمین؟ع؟ می فرمایند: »عقل صاحب 
کشیده  لشکر خداست و هوی قائد لشکر شیطان است و نفس انسان بین این دو در حال 
آمدی،  قرار می گیرد«1 (تمیمی  او  اختیار  این دو پیروز شد، نفس در  از  کدام  شدن است هر 
137۸، ص50). این روایت اواًل به وجود امیال و جاذبه های متعدد درونی انسان داللت دارد 
که زمینه اختیار و انتخاب را در انسان فراهم می کند و ثانیًا این قلب و نفس  همان چیزی 
است  این  برای  انسان  در  جبهه گیری ها  این  اصواًل  و  می گیرد  قرار  کشمکش  مورد  که  است 
که همان  کند و این انتخاب ممکن نیست مگر با داشتن قدرت انتخاب  که نفس انتخاب 
از خارج وجود انسان می آید در درون انسان  که  ثالثًا عالوه بر وساوس شیطان  اراده است؛ 
نیز چیزهایی قرار داده شده است که به سبب آنها انسان به وساوس شیطان میل می کند که 

فرمانده آنها هوی است، و هوی ضد عقل می باشد.

1. العقل صاحب جیش الرمحن واهلوی قائد جیش الشیطان والنفس متجاذبه بیهنما، فاهیما غلب کانت ف حیزه1
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3_ نقش عمل ام یاری انسان در قلب
کرد، در اینجا عمل و رفتار از انسان حتمًا سر می زند و عمل حتمی  بعد از اینکه انسان اراده 
اراده پرسیده شد حضرت فرمودند: »مشیت  و  امام رضا؟ع؟ در مورد مشیت  از  است. وقتی 
اهتمام به چیزی است و اراده اتمام آن چیز است«1 (مجلسی، 1404، ج7۸، ص355). بنابراین 
از  کرد عمل رخ می دهد.  بین اراده و سر زدن عمل و رفتار فاصله ای نیست، انسان تا اراده 
»کسی  می فرمایند:  امیرالمؤمنین؟ع؟  می کند.  تشدید  را  اثرپذیری  رفتار  و  عمل  دیگر  طرف 
کرده است مشتاق می شود«۲ (تمیمی آمدی، 1366، ص  کند به سوی آنچه عمل  که عملی 
15۲). بنابراین عمل به انگیزه و میلی که مورد تشویق خواطر شر بود شوق به انجام آن عمل 
که مورد تشویق خواطر خیر بود شوق به انجام آن  را بیشتر می کند و عمل به انگیزه و میلی 
عمل را نیز تشدید می کند. لذا قلب بر اثر عمل دگرگونی بیشتری می یابد ولی درست در مسیر 
قضاوتی که در وقت عمل در قلب وجود دارد (ناروئی نصرتی، 13۸۸، ص115_116). بنابراین 
در بحث ما یعنی وسواس _ اجباری طهارت و نجاست نیز همین مسئله اتفاق می افتد و وقتی 
گرفتن را انجام داد نسبت به انجام دوباره آن احساس  شخص اعمال اجباری مثل طهارت 

شوق می کند و گویا میل به انجام دوباره تشدید می شود.

4_ تأثرپذیری قلب
کرم؟ص؟ فرمودند: »قلب را در  قلب انسان قابلیت تأثر و تغییر و انقالب دارد، حضرت رسول ا
حقیقت به خاطر این قلب نامیده اند، که منقلب و دگرگون می شود، حکایت قلب حکایت پرى 
را زیر و رو می کند«3 (الهندی،  که در یک دشت به بیخ درختی آویخته شده و باد آن  است 
با   انقالب قلب اشاره می کنند و  1409، ج1، ص۲41)، در این روایت حضرت به صراحت به 
تشبیه آن به پر این مطلب را واضح تر می کنند. قلب ابتدا از طریق حواس پنج گانه در هنگام 
ارتباط با موقعیت ها و اشیاء خارجی متأثر می شود (فیض کاشانی، 1417، ج6، ص47_59). 
کتاب چشم است«4 (امام علی؟ع؟، 1393، ص5۲0)؛ به  حضرت علی؟ع؟ فرمودند: »قلب 
این معنا که وقتی قلب با اشیاء خارجی از طریق چشم و حس بینایی ارتباط برقرار می کند، از 

1. االمام الرضا؟ع؟ _ ملا سئل عن املشیئه واالراده _: املشیئه: االهتمام بالشیء، واالراده: امتام ذلک الشیء1
2. من عمل اشتاق.

یح ظهرا لبطن. یشه بالفاله تعلقت ف اصل شجره تقلهبا الر 3. رسول اهلل؟ص؟: امنا مسی القلب من تقلبه، امنا مثل القلب مثل ر
. 4. القلب مصحف البصر
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آنها متأثر شده و تصاویر آنها را چون کتابی که در آن اطالعات ثبت است در خود ثبت می کند. 
گوش راه ورودی آن«1 (تمیمی آمدی، 137۸،  و نیز فرمودند: »قلب، چشمه حکمت است و 
ص66)؛ یعنی از طریق گوش و شنیدن است که قلب متأثر می شود و چشمه جوشان حکمت 
در آن شروع به جوشیدن می کند. و نیز فرمود: »قلب خزینه دار زبان است«۲ (تمیمی آمدی، 
137۸، ص66)؛ یعنی آنچه بر زبان جاری می شود از خزینه قلب سرچشمه می گیرد و آنچه 
که انسان از طریق حواسش در قلب وارد کرده و با متأثر کردن قلب آنها را ذخیره کرده است از 
طریق زبان به ابرازش می پردازد. بنابراین قلب مانند آینه ای است که هر تصویری را منعکس 
می کند یا مانند حوضی است که هر نهری که به آن وصل باشد آب همان نهر را در خود جای 

می دهد (فیض کاشانی، 1417، ج6، ص47_59).

5_ الهامات و وساوس قلب
بعد از برخورد قلب از طریق حواس با موقعیت ها و اشیاء بیرونی و تأثر از آنها، نوبت به نوع 
و محتوای تأثر می رسد. نوع تأثر قلب بستگی به خواطر و افکاری دارد که متناسب با تأثرات 
قلبی از موقعیت های بیرونی در قلب شکل گرفته است، این خواطر از خارج قلب وارد می شود، 
گر خواطر خیر باشد قلب تأثر مثبت پیدا  گر خواطر شر باشد قلب تأثر منفی پیدا می کند و ا ا
می کند. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »همانا قلب داراى دو گوش است: روح ایمان در او نجواى 
را  او  بر دیگرى پیروز شود  آن دو  از  خیر می کند و شیطان نجواى شر می کند، پس هر یک 
مغلوب خود می کند«3 (حمیری قمی، 1359، ص17). بنابراین خواطر به دو قسم خوب و بد 
یا خیر و شر تقسیم می شوند که خواطری که محرک انسان به خیر است را »الهام« و خواطری 
ص1۲۸_134؛  ج۲،   ،1377 (نراقی،  می نامند  »وسوسه«  را  است  شر  به  انسان  محرک  که 

فیض کاشانی، 1417، ج6، ص47_59). 

6_ شیطان عامل وساوس و مواار شر قلب
بنابر آنچه مطرح شد عامل خواطر خیر فرشته و عامل خواطر شر شیطان است، در اختالل 
وسواس _ اجباری طهارت و نجاست چون »اختالل« است پس شر است و عامل آن شیطان 

1. القلب ینبوع احلمکه، واالذن مغیضها.
ن اللسان. 2. القلب خاز

، فاهیما ظهر عیل صاحبه غلبه. ، والشیطان یساره بالشر 3. ان للقلب اذننی: روح االیان یساره باخلیر
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کریم شیطان به  است. »شیطان« در معنای اصلی مفهوم وصفی دارد یعنی »شریر«، در قرآن 
همین معنی به کار رفته است، جز اینکه گاهی در اثر غلبه استعمال در مورد خود »ابلیس« به 
کار رفته است1 (طباطبایی، 1374، ج7، ص44۲_443؛ مصباح یزدی، 13۸۸، ج1/1_1،۲،3، 
ص۲97)1 تماس شیطان با انسان و اعمال انسان از راه تسویل و وسوسه و اغواء است؛ یعنی 
در فکر او القائاتی می کنند و در نتیجه او را گمراه می سازند (طباطبایی، 1374، ج6، ص17۸). 
از  القای وسوسه می کند:۲ یکی »آمدن شیطان  آنها  از طریق  که شیطان  راه هایی  از  راه  دو 
سمت راست« است، به این معنا که وى آدمی را از راه دیندارى بی دین می کند، و او را در بعضی 
که خداوند از آدمی نخواسته تکلیف می کند؛  از امور دینی وادار به افراط نموده به چیزهایی 
که منظور از »سمت چپ« بی دینی می باشد، به این معنا  و دوم »آمدن از سمت چپ« است 
که فحشا و منکرات را در نظر آدمی جلوه می دهد (طباطبایی،1374، ج۸، ص36_37)، بعد 
این دو راه را به وسیله »زینت دادن«3 تقویت می کند، زینت دادن شیطان عمل آدمی را به این 
است که به وسیله تهییج عواطف درونی مربوط به آن عمل، در دل آدمی القاء می کند که عمل 
را دوست می دارد  از عمل خود لذت می برد و قلبًا آن  بسیار خوبی است، و در نتیجه انسان 
(طباطبایی، 1374، ج9، ص1۲7_1۲9؛ قمی، 1404، ج1، ص۲۲4). با این بیان روشن می شود 
وسواس _ اجباری طهارت و نجاست از مصادیق آمدن شیطان از سمت راست است؛ به این 
آداب اسالمی است وقتی وسوسه در مورد آن می آید  از جمله  که  که طهارت و نجاست  معنا 
در واقع القای وسوسه از سمت راست شده است و وقتی همراه با افکاری مثل وظیفه شناسی 
افراطی _ بیش از آنچه در شرع مقدس آمده است _ در مورد طهارت گرفتن می شود و شخص 
از اینکه فکر می کند فرد وظیفه شناسی است و دارد وظیفه اش را بهتر انجام می دهد احساس 

لذت بردن به او دست می دهد که این یعنی گرفتار حیله زینت دادن شیطان شده است. 
درباره  کریم  قرآن  که  همچنان  است،  همراه  اضطراب  و  پریشانی  با  وساوس  ذات  اصواًل 
ْوِلیاَءُه«؛4 یعنی وساوس 

َ
ُف أ ْیطاُن ُیَخّوِ

َ
ُم الّش

ُ
اضطراب آور بودن وسوسه شیطان می فرماید: »ذِلك
شیطان آزار و اذیت و اضطراب و پریشانی را دارد.

در  وسواس  چرخه  ادامه  دلیل  این  و  نیست  تمام شدنی  وساوس  اینکه  دیگر  مهم  نکته 

ِه )کهف، 50(. ّبِ ْمرِ َر
َ
ّنِ َفَفَسَق َعْن أ ِ

ْ
1. کاَن ِمَن ال

گهان بندگان تو را از چهار طرف محاصره می کنم تا از راهت به در برم«. ۲ اعراف، 17: »نا
م )انفال، 48(. ُ ْعمالَ

َ
ْیطاُن أ

َ
ُم الّش ُ َن لَ ّیَ ِإْذ َز 3. َو

4. »فقط شیطان است که پیروان خود را می ترساند« (آل عمران، 175).



21شکل ایری ام ا وسواس س اج اری اهارت و نااس   ر اساس مخا ی اسمیش                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره اول، پیاپی 11، بهار و تابستان 139۸

گرفتار به وسواس _ اجباری طهارت و نجاست است. امام صادق؟ع؟ فرمود: »... با  شخص 
شکستن نماز، شیطان پلید را به خودتان عادت ندهید که با این کار او را به طمع می اندازید؛ 
زیرا شیطان خبیث است و بدان چه عادتش دهند، عادت می کند...«1 (کلینی، 1365، ج3، 
حضرت  چون  ولی  است،  شده  مطرح  نماز  موضوع  مورد  در  روایت  این  گرچه  ا ص35۸)1 
کردند و دلیل هم طبق قاعده  کالمشان را با دلیل (فان الشیطان خبیث یعتاد لما عود) همراه 
نجاست  و  طهارت  اجباری   _ وسواس  جمله  از  دیگر  موارد  لذا  دارد،  عمومیت دهی  قابلیت 
را  از عوامل استمرار وسوسه شیطان  را شامل می شود. به عالوه این روایت به صراحت یکی 

مطرح می کند که عادت شیطان است به آن چیزی که عادتش دهند.

7_ تحریک پذیری انسان در موقعی  هیاان زا
کوه طور برمی گشت خداوند  که وقتی از  کریم جریان حضرت موسی؟ع؟ آمده است  در قرآن 
اندوه  و  از غضب  اینجا صحبتی  و  شده اند  گوساله پرست  قومش  که  داد  خبر  او  به  متعال 
گوساله پرست  که قومش  با موقعیت مواجه شد و دید  آمد و  ایشان نشده است،۲ ولی وقتی 
گرفت.3 پیامبر اسالم؟ص؟  شدند بسیار عصبانی شد و الواح را انداخت و موی سر برادرش را 
او  به  خداوند  نیست،  بیننده  مثل  شنونده  کند،  رحمت  را  موسی  برادرم  »خداوند  فرمودند: 
خبر داده بود که قومش دچار فتنه می شوند و می دانست که خبر خداوند راست است و الواح 
بر آن حال  را  آنها  و  بازگشت  که به سوى قوم  گرفته بود. همین  را به همین جهت در دست 
بنابراین اطالع پیدا  افکند!« (طبرسی، 137۲، ج10، ص63).  را  دید، خشمگین شد و لوحه 
گانه اى دارد  کدام حکم جدا کردن به یک مطلبی غیر از مشاهده و احساس آن است، و هر 
(طباطبایی، 1374، ج ۸، ص3۲5). بنابراین ظهور و بروز و مواجهه با آنچه در خارج واقع 
و نجاست  اجباری طهارت   _ یعنی وسواس  ما  دارد. در بحث  اثر هیجانی شدیدتری  است، 
1. ملا سئل عن کثره شک الرجل ف عدد الرکعات حیت الیدری کم صیل وال ما بیق علیه: یعید، قلنا له: فانه یکثر علیه ذلک 
کلما عاد شک؟ قال: یضی ف شکه. مث قال: التعودا اخلبیث من انفسکم بنقض الصاله فتطمعوه، فان الشیطان خبیث یعتاد 
ملا عود، فلیمض احدکم ف الوهم، وال یکثرن نقض الصاله، فانه اذا فعل ذلک مرات مل یعد الیه الشک. قال زراره: مث قال: امنا 

ید اخلبیث ان یطاع، فاذا عصی مل یعد ایل احدکم. یر
؛ »خداوند متعال فرمود: ما قوم تو را بعد از تو، آزمودیم و سامری آنها را  اِمرِّیُ ُهُم الّسَ

َّ
َضل

َ
ا َقْوَمَک ِمْن َبْعِدَک َوأ ا َقْد َفَتّنَ  َفِإّنَ

َ
1۲ قال

گمراه ساخت« (طه، ۸5).
خیِه 

َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
واَح َوأ

ْ
ل
َ ْ
یَق ال

ْ
ل
َ
ُکْم َوأ ّبِ ْمَر َر

َ
ُتْ أ

ْ
 َعِجل

َ
ْفُتُموین  ِمْن َبْعدی أ

َ
 ِبْئَسما َخل

َ
 قال

ً
ِسفا

َ
ا َرَجَع ُموىس  ِإیل  َقْوِمِه َغْضباَن أ َّ 3. َولَ

ْیِه؛ »و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت، گفت: پس از من، بد جانشینانی برایم بودید، 
َ
ُه ِإل ّرُ َیُ

آیا در مورد فرمان پروردگارتان عجله نمودید؟ سپس الواح را افکند و سر برادر خور را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید« 
(اعراف، 150).
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که  را  و پریشانی شخص  بنابراین موقعیت وسواسی، اضطراب  این مسئله جاری است.  نیز 
هیجان متناسب با وسواس است را شدیدتر می کند. 

گویای این حقیقت است  که مستفاد از مبانی نظری مذکور است،  یافته های این پژوهش 
این  این اسباب به صورت چرخه  که  این اختالل می شوند  ایجاد  که اسباب مختلفی سبب 
که در ذیل به ذکر مراحل ایجاد و استمرار این  اختالل را ایجاد و باعث استمرار آن می شوند 

اختالل پرداخته شده است.

ارف ن در موقعی  وسواس س اج اری اهارت و نااس  مرحله اوا: قرار 
وقتی شخص در موقعیت وسواسی قرار می گیرد، مثاًل در وقت طهارت گرفتن در دست شویی 

و شستن به اندازه شرعی، حداقل زمینه دو انتخاب را دارد:

مرحله دوم: ان خاب
کتفا  این دو انتخاب عبارت اند از: 1. دوباره بشوید؛ ۲. دوباره نشوید و به همان شسته اش ا
کمال ممکن است نداند و لذا در  کند، و شخص حکم طهارت و نجاست را صحیح و تمام و 

انتخاب دقیق دچار ابهام  شود.

مرحله سوم: وسوسه و اضطراب
متأثر  شیطان  وساوس  وسیله  به  قلبش  یعنی  می شود؛  فعال  بیرونی  عامل  هنگام  این  در 
نگرانی  و  ترس  و  پریشانی  با  وسوسه  ذاتًا  چون  و  می شود  شروع  شیطانی  خواطر  و  می شود 
همراه است، حالت نگرانی و اضطراب به انسان دست می دهد، محتوای وسوسه شیطان هم 
که در مبنای ششم  که همان گونه  خواطری افراطی در مورد انجام وظیفه شرعی است؛ چرا 
بیان شد شیطان از سمت راست که دین است فرد را وسوسه می کند و از طرفی این وسواس ها 
با این شستن من،  آیا  از این قبیل:  با موقعیت وسواسی می باشند؛ یعنی وساوسی  متناسب 
بدنم پاک شد؟ نکند بدنم پاک نشده باشد در نتیجه نمازم باطل بشود؟ نکند بدنم پاک 
نشده باشد و خدا مرا به خاطر اینکه دستورش را انجام ندادم به جهنم ببرد؟ و از این قبیل. 

مرحله چهارم: تمایل به وساوس
از  ناشی  نگرانی  و  پریشانی  از  برای نجات  ایجاد شده و شخص  نگرانی  و  پریشانی  اینجا  تا 
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اینکه شخص تمایلش  کمی متمایل به انجام اعمال وسواسی شده است، و برای  وساوس 
که  به انجام عمل وسواسی بیشتر شود انجام این عمل وسواسی طوری زینت داده می شود 
که سبب نجات از نگرانی و پریشانی و اضطراب است همین عمل وسواسی  گویا تنها عاملی 
است و غیر از آن نیست، و این هنر زینت دادن شیطان است که کاری که فکرش و انجامش 
گمان  وسواسی  شخص  که  می دهد  جلوه  طوری  را  است  وسواس  شدت  و  وسواس  باعث 
می کند عامل نجات او از پریشانی است، لذا به آن متمایل تر می شود. و با افکاری چون: باید 
خیلی احتیاط کنم و پررنگ کردن روایات مربوط به احتیاط در موردی که محکوم به طهارت 
بسیار  آدم  تو  مثاًل  که  فرد  مورد شخصیت  در  القائاتی  با  نیز  و  (رئوفی، 13۸7، ص۲)  است 
مقیدی هستی و نسبت به دیگران تقید بیشتری داری (اسالمی نسب، 137۸، ص73_77)، 
توسط شیطان رنگ و لعاب و زینت پیدا می کند. علت اینکه اینگونه افکار از ناحیه شیطان 
از سمت راست توضیح  که در مبنای ششم ذیل آمدن شیطان  افراط آن است  است، جنبه 
داده شد. از طرف دیگر در جنبه درونی فرد، چون ممکن است شخص وسواسی افراط کاری 
که همان  در استفاده از قوه عاقله و سوگیری افراطی در شناختن احکام دین داشته باشد _ 
از عقلش پیروی نمی کند و در واقع پیروی هوای نفس در  لذا  _ و  صفت رذیله جربزه است 
(معتمدی،  بی مورد  و  اضافی  دقت های  و  افراطی  با سوگیری  بنابراین  می کند.  افراط  جنبه 
13۸۸، ص1)، فکر می کند با دوباره شستن دیگر خیالش راحت می شود که بدنش پاک شده 
است، در نتیجه تمایل به دوباره شستن پیدا می کند. عالوه بر این دو عامل، عامل سوم خود 
موقعیت وسواسی است که باعث تشدید هیجان نسبت به وساوس و خواطر شیطانی می شود 
و نگرانی و اضطراب و پریشانی را چند برابر می کند و منجر به تمایل بیشتر در انتخاب این 

مورد می شود.
این در حالی است که انتخاب دوم (یعنی عدم دوباره نشستن) چون حق است لذا موضوع 
درونی  از جنبه  و  نیست  زینت دادن شیطان هم خبری  از  و  نمی گیرد  قرار  وسوسه شیطان 
هم با اینکه این انتخاب مطابق حکمت است و در واقع پیروی عقل و دستور شرع است، 
ولی چون شخص وسواسی در فکرش سوگیری افراطی در دیدن احکام دین دارد، خیلی به 
که نسبت به آن احساس لذت یا عدم المی هم ندارد تا به  آن تمایلی نشان نمی دهد؛ چرا 
که در صورتی  کند، هرچند واقع این است  وسیله اش نگرانی های ناشی از وساوس را برطرف 

که این گزینه را انتخاب کند وساوس شیطان کمتر می شود.
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مرحله پخام: اناام عمل وسواسی
با این اوصاف شخص وسواسی انتخاب اول یعنی دوباره شستن را اراده می کند و اراده هم 
اتمام کار است؛ یعنی تا اراده کرد اعمال اجباری را که دوباره شستن است بروز می دهد و خود 

انجام رفتار وسواسی شوق به عمل و رفتار وسواسی را زیادتر می کند. 

مرحله ششم: بازاش  به اب دای چرمه
این  برای استمرار  را  زمینه  باال رفتن هیجانات منفی  و  انجام عمل وسواسی  از  ایجاد شوق 
چرخه فراهم می کند. و بدین ترتیب چرخه وسواس _ اجباری طهارت و نجاست مطرح شده 

بر اساس منابع اسالمی ادامه می یابد.
در شکل ذیل این مراحل نمایش داده شده است:

بحث و ن یاه ایری
شکل گیری  نظری  مبانی  بیان  به  اسالمی،  منابع  بررسی  از  پس  پژوهشگر  اینکه  حاصل 
اختالل وسواس _ اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسالمی پرداخته و هشت مبنا 
کرده است، و با کمک این مبانی، چرخه شکل گیری و استمرار اختالل وسواس _  را استخراج 
اجباری طهارت و نجاست را بر اساس منابع اسالمی استخراج کرده است. این چرخه از شش 
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مرحله تشکیل شده است: 1. قرار گرفتن در موقعیت وسواس _ اجباری طهارت و نجاست؛ ۲. 
انتخاب؛ 3. وسوسه و اضطراب؛ 4. تمایل به وساوس؛ 5. انجام عمل وسواسی؛ 6. بازگشت 
بار  برای  نجاست  و  طهارت  اجباری   _ وسواس  موقعیت  در  گرفتن  قرار  و  چرخه  ابتدای  به 
به  مرحله  به شکل  را  وسواس  امام خمینی؟حر؟  و  کاشانی  اندیشمندان فیض  بین  از  بعدی. 
ولی  است،  پژوهش  این  نتایج  با  نظر هماهنگ  این  از  که  کردند  و چرخه ای مطرح  مرحله 
ایشان نحوه وسوسه شیطان و اثرپذیری انسان را مد نظر داشتند، درحالی که منظور پژوهشگر 
زاویه دید  با  که  _ اجباری طهارت و نجاست بوده است  بررسی شکل گیری اختالل وسواس 
دیگر و با این حیثیت به پژوهش پرداخته است. البته بعضی از مراحلی که ایشان مطرح کردند 
کردند،  ایشان مطرح  که  را  آن مراحل  که مبانی نظری  با نظر پژوهشگر متفاوت است؛ چرا 
کرد، چرخه  بیان  و  که دست یافت  بر اساس مبانی نظری  نیافت، ولی پژوهشگر  پژوهشگر 
وسواس را مطرح کرده است. محققین دیگر به یک یا چند مورد از عوامل ایجاد وسواس اشاره 
(نراقی، 1377، ج۲، ص90،  نراقی  نکرده اند.  را مطرح  آن  ایجاد  مراحل  و  ترتیب  و  کرده اند 
که شیطان است، سبب داخلی وسواس در  650) قائل است عالوه بر سبب خارجی وسواس 
کر اردکانی ریشه وسواس را شک و تردید و دودلی می دانند و قائلند  انسان جربزه است. شا
کر اردکانی، 13۸4، ص۲4) که با نتایج  شیطان قسم خورده به شک و تردید دامن می زند (شا
این پژوهش هماهنگ است. رئوفی گوید: وسواس از اینجا شروع می شود که این شیء را که 
محکوم به طهارت است، انسان بخواهد احتیاط نموده و آب بکشد، همین احتیاط گام اول 
شیطان است که برای انحراف او برداشته شده است (رئوفی، 13۸7، ص۲5). بنابراین ریشه 
بیرونی وسواس را شیطان معرفی می کنند که با نتایج این پژوهش هماهنگ است. معتمدی 
مهم ترین علت وسواس را ندانستن موازین شرعی و در نتیجه دقت های اضافی و بی مورد 
با نتایج این پژوهش هماهنگ است. مظاهری قائل  که  می داند (معتمدی، 13۸۸، ص1) 
است گاهی شک برای انسان به یک حالت تبدیل می شود که به صاحب آن در اصطالح فقه، 
»کثیرالشک« یا »شکاک« و در اصطالح عرف »وسواسی« می گویند. وسوسه جهل مرکب است 
و یکی از راه های شیطان برای گمراه کردن مقدسین است (مظاهری، 139۲، ص10_1۲) که با 

نتایج این پژوهش هماهنگ است.
از: شیطان،  که عبارت اند  را مطرح می کند  برای پیدایش وسواس عوامل مختلفی  زمانی 
اضطراب روحی خود شخص، ضعف مزاجی شخص، عدم اعتدال و عدم علم (زمانی، 13۸7، 
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گرچه بعضی از آنها مانند شیطان و عدم اعتدال با نتایج این پژوهش هماهنگ  ص۲9_7۸)، ا
است، ولی پژوهشگر با بعضی از آنها از جمله ضعف مزاجی موافق نیست؛ چرا که دلیلی برای 
قوه  را همکاری  بهبهانی سبب وسواس  ارگانی  است.  نیافته  پژوهشگر هم  و  نیاورده اند  آن 
تخیل با شیطان می داند به عالوه وراثت، سنین ]خاصی از عمر[، نوع از نظر زن و مرد ]نوجوان 
کار و موادی که مبتالیان با  _ جوان _ میان سال و غیره[، عوامل مؤثر در محیط زیست و نوع 
که روی جسم و عقل اثر می گذارد،  گازی  کار دارند، مثل مواد شیمیایی و معدنی و  آن سر و 
امراض جسمی و عقلی که در گذشته و دوران طفولیت در اثر بعضی بیماری ها و تب ها عارض 
کودکان به والدین و اعتماد به نفس پایین (ارگانی بهبهانی، 1379،  شده است، وابستگی 
که بعضی از آنها با  ص117) را فقط نام می برد و هیچ بحثی در اثبات سببیت آنها نمی کنند 
که مخالف است صرفًا نام برده شده و هیچ  نتایج این پژوهش موافق است و مواردی هم 
صالح مدرسه ای  نیست.  پژوهشگر  پذیرش  مورد  لذا  نشده،  اقامه  آنها  برای  دلیلی  و  بحثی 
کوچک شمردن وسواس را سبب وسواس می داند (صالح مدرسه ای، 1377،  ضعف ایمان و 
ص۲۲)، البته دلیلی نمی آورد. لذا پژوهشگر چون دلیلی بر سببیت آنها نیافت با آنها مخالف 
است. فقیهی وجود اضطراب (حاالت شدید روحی)، اختالالت جسمی (مانند سوء هاضمه)، 
کاذب)، عدم رشد عقلی، ضعف اراده و عدم اعتماد  توجه افراطی به غرائز (شهوات و امیال 
بر سببیت  دلیلی  پژوهشگر چون  که  (فقیهی، 13۸9، ص۲5)  نام می برند  را فقط  به نفس 
مواردی که موافق این پژوهش نیست نیافت، لذا با آنها مخالف است. حجازی منشأ وسواس 
را توارث، سن خاص، نوع، عوامل محیط، شغل، تصادفات جسمی، تشنج اعصاب، اعتماد 
اعتماد  اشارات شیطان، عدم سالمت عقل،  با اختالط ذهن،  شدید به غیر، هیجان دموی 
را  آنها  یا سقم  ولی صحت  توضیح مختصری می دهد  و  نام می برد  را  غیر  به  داشتن  شدید 
پژوهش  این  نتایج  با  که  آنها  از  بعضی  البته  که  نمی کند (حجازی، 1366، ص۲۲)  بررسی 
موافق است و مواردی که موافق نیست، چون استداللی بر سببیت آنها اقامه نشده است، لذا 

مورد پذیرش پژوهشگر نیست.

مخا ی
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ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده، 13۸9، تهران: ارجمند.

اسالمی نسب، علی (137۸)، راهخمای عملی درمان وسواس  رای وسواسی ها، تهران: شفابخش.  
انجمــن روان پزشــکی امریــکا DSM-IV-TR ،(13۸1)، (محمدرضــا نیکخــو، هامایــاک آوادیــس یانــس)،   

تهران: سخن.
انجمن روان پزشــکی امریکا (1394)، راهخمای تشــخیصی و آماری ام ا های روانی DSM-5، (فرزین   

رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند، علی نیلوف ری، ژانت هاشمی آذر، فرهاد شاملو)، تهران: ارجمند.
وابســ ه    زمیخه هــای  و  روان پزشــکی  س  روان شخاســی  فرهخــگ جامــی   ،(13۸9) نصــرت اهلل  پورافــکاری، 

)انگلیسی س فارسی(، ج۲، تهران: معاصر.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1366)، غررالحکم و دررالکلم، قم،: دفتر تبلیغات اسالمی.  
حجازی شهرضائی، سیدمهدی (1366)، الوسواس و عجه، قم: مؤلف.  
حمیری قمی، عبداهلل بن جعفر (1359)،  قرب االسخاد، تهران،: کتابخانه نینوا.  
خمینی؟حر؟، سیدروح اهلل (137۸)، شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟حر؟.  
دادستان، پریرخ (13۸7)، روان شخاسی مرضی تحولی: از کودکی تا  زراسالی، تهران: سمت.  
رئوفی، مرتضی (13۸7)، وسواس، قم: قدس.  
زمانی، مصطفی (13۸7)، وسواس )پیدایش، رشد، عج(، قم: برگ شقایق.  
ســادوک، بنیامین جیمز، ســادوک، ویرجینیا آلکوت (1390)، مصه روان پزشــکی، ترجمه فرزین رضاعی،   

1390، تهران: ارجمند.
ســلیگمن، مارتیــن و والکــر، االیــن و روزنهان، دیویــد (13۸9)، آسیب شخاســی روانی، ترجمه رضا رســتمی و   

سیامک طهماسبی و جمیله زارعی، 13۸9، تهران: ارجمند.
فرهنــگ    قــم:  آن،  درمــان  راه  و  وســواس  دربــاره  نکته هایــی   ،(13۸4) سیداســماعیل  کراردکانی،  شــا

اهل بیت؟مهع؟.
شــمس، گیتــی (13۸۸)، شــخام  وســواس و عیــم آن: راهخمــای عملــی شخاســایی عیم وســواس،   

تهران: قطره.
صالح مدرســه ای، فاطمــه (1377)، یــاد مــدا آرامش بخش دا ها )نگاهی به وسوســه و وســواس(، قم:   

حضور.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1374)،  المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی،   

1374، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1379)، شیعه در اسم، قم: دارالتفسیر.  
طبرسی، فضل بن حسن (137۲)، مامی ال یان فی تفسیر القرآن، ج10، تهران: ناصر خسرو.  
علی پور، مهدی، حســنی، ســیدحمیدرضا (1390)، پارادایم اج هاد علم دیخی»پاد«، قم: پژوهشــگاه حوزه و   

دانشگاه.
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فقیهی، علی نقی (13۸9)، با وسواسم چه کخم؟، قم: سماءقلم.  
فیض کاشانی، مالمحسن (1417)، محاة ال یضاء، ج6، قم: دفتر انتشارات اسالمی.  
قمی، علی بن ابراهیم بن هاشم (1404)، تفسیر قمی، ج1، قم: دارالکتاب.  
کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، الکافی، ج3، تهران: دارالکتب االسالمیه.  
گیالنی، عبدالرزاق (1377)، شرح مص اح الشریعه و مف اح الحقیقه، قم: پیام حق.   
مجلسی، محمدباقر (1404)، بحار االنوار، ج7۸، لبنان: الوفاء.  
انسان شخاســی    کیهان شخاســی،  مداشخاســی،  قــرآن:  معــارف   ،(13۸۸) محمدتقــی  یــزدی،  مصبــاح 

)مشکات(، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟.
مطهری، مرتضی (13۸۸)، مقدمه ای  ر جهان  یخی اسمی )4(: انسان در قرآن، تهران: صدرا.  
مظاهــری، حســین (139۲)، راهکارهــای عملــی درمــان وســواس بــه انضمام احــکام و اســ ف ائات، قم:   

مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء؟اهس؟. 
معتمدی، مهدی (13۸۸)، ناات از وسواس و شیطان، قم: نهاوندی.  
ناروئــی نصرتــی، رحیــم (13۸۸)،  اثربخشــی روش درمانگــری مودیا ــی اســمی در درمــان وســواس    

نامودداری، پایان نامه دکتری روان شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟حر؟.
نراقی، محمدمهدی (13۸7)، جامی السعادات، قم: اسماعیلیان.  
نراقی، مالاحمد (1377)، معراج السعاده، قم: دارالهجره.  
هالجیــن، ریچــارد پــی. و ویتبــورن، ســوزان کــراس (13۸9)،  آسیب شخاســی روانــی )ویراســ  چهــارم(،   

دیدااه های بالیخی درباره ام ا های روانی  ر اســاس DSM-IV-TR، ج1، ترجمه یحیی ســیدمحمدی، 
13۸9، تهران: روان.

القــواا و االفعــاا، ج1،    هنــدی، عالءالدیــن علی المتقــی بــن حســام الدین (1409)، کخــز العماا فی ســخن ا
بیروت: الرساله.

هومــن، حیدرعلــی (13۸5)، راهخمــای عملــی پژوهش کیفــی، تهران: ســازمان مطالعــات و تدوین کتب   
علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).


