نقش روحانیت در درمان وسواس مذهبی با بهرهگیری از آموزههای اسالمی
آرش وجود

چکيده
وسواس ،همانطور که از نامش بر میآید؛ بیماری ویژهای است که ویژگی بارز آن حالت وسواس ییا
وسوسه انگیزی است .وسواس مذهبی ،مربوط به وسواسی اسیت کیه در اعمیال عبیادی ،احکیام و
غیره ،دامنگیر شخص میشود و نقاط مشترک بسیاری با اختالل وسواس فکری ی عملیی ()OCD
دارد و اغلب به عنوان شاخه مذهبی آن ،شناخته میشود .از آنجایی که آموزههای اسالمی راهکارها
و دستورات پیشگرانه و درمانی جامعی در رویارویی با وسواس میذهبی دارد .ایضیاً مقالیه حاضیر در
صدد است تا به روش توصیفی و تحلیلی ،شناختی روشن از نقش روحانیت معظم؛ در درمان (رفیع)
این نوع از وسواس با بهره گیری از آن آموزههای ارزشمند و اینکه آیا قابل درمان است یا خییر ،بیه
خوانندگان ارائه شود .بر اساس یافتههای پژوهش شخص مبتال به این نوع وسواس؛ بیا اسیتفاده از
مذهب درمانی و نیز با بهره گیری از مشاورههیای کارشناشیان (روحیانیون) میذهبی ،مییتوانید بیر
مشکل اش فائق آید و از وسواس رهایی یابد .ولی چنانچه این وسواس مذهبی به شکل خیلی قوی
در روح و جان شخص ریشه کند و با مذهب درمانی و مشاوره دینی ،کامالً قابل درمیان نباشید؛ بیا
یک روند درمانی تعاملی بین مذهب درمانی و کارشناش و مشاور مذهبی (روحانی) بیا دارو درمیانی
(روان پزشک) و روان درمانی (روانشناس بالینی) ،قابل درمان است .و براساس یافتههیای پیژوهش
میتوان نتیجه گرفت که؛ نقش روحانیت معظم شیعه در درمان وسواس مذهبی؛ بسیار حائز اهمّیت
و ضروری ارزیابی میشود و نیز این نوع وسواس ،کامالً قابل درمان است.

واژگان کلیدی :آموزههای اسالمی ،روحانیت ،وسواس مذهبی ،وسواس فکری ی عملی ( ،)OCDدرمان
 1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران
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-1مقدمه
بحث دین از دیرباز مورد توجه بوده است و کمتر جامعهای را میتوان یافت که با دین سر و کاری نداشته
باشند (شاملی و همکاران )1 :1390 ،نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است افرادی که اعتقادات دینی دارنید
و یا اعمال مذهبی انجام میدهند نسبت به سایر افیرادی کیه چنیین اعتقیادات و ییا اعمیال را ندارنید از
سالمت روانی و سازگاری بهتری برخوردار هستند (کونیگ 1،مَک کولو ،الرسون2001 ،؛ ویالنت ،تمپِلتیون ،آردلیت،
مایر .)2008 2،امروزه معنویت و مذهب به عنوان بعدی از ابعاد رشدی انسیان میورد توجیه روان شناسیان و
روان پزشکان است .مؤسس معنادرمانی ،ویکتور فرانکل در کتاب پزشیک و روح اعتقیاد دارد کیه زیسیت
انسان سه بعد روحانی ،ذهنیی (روانیی) و جسیمانی دارد (قیدیری ،1393 ،ج  .)33 :1از دییدگاه روانشیناختی،
سطوح اعتقاد به خدا ،بر نگرش افراد به مفاهیم زندگی ،رشد انحرافات اجتماعی و اختالالت روانشیناختی
تأثیرگذار میباشید (هیافمَن3و همکیاران .)2008 ،وسیواس4بیرای بسییاری از افیراد ،بیه وییژه روانشناسییان،
مشیاوران و روانپزشیکان ،اختاللی نام آشناست ( نارویی نصرتی و منصور .)14 :1388 ،وسیواس از زمیانهیای
دور مورد توجه بوده است و در تاریخ و ادبیات نیز رد پای آن دیده میشود .در زمانهیای قیدیم وسیواس
بهطور کلی مرتبط با مذهب شناخته میشد و پنداشتند مبتالیان به این بیماری بهوسییله نیروییی بیرونیی
تسخیر شدهاند (توکلی و قاسم زاده .)54 :1385 ،کلمه وسواس در زبان فارسی بیشیتر شیامل مفهیوم ،اعمیال
اضطراری اجباری است .در حالیکه معادل این واژه در زبانهیای انگلیسیی و فرانسیه بیشیتر بیر افکیار و
محتویات ذهنی مزاحم ناخواسته و غیر قابل اجتنابی که بیماران وسواسی از آنها شیکایت دارنید داللیت
میکند( .پاپی مطلق ،1393 ،ج  .)6-5 :1همچنین ،وسواس در زبان عربی و فارسی در اصل ،بر نوعی اندیشیه
و محتوای ناخواسته و نامطلوب داللت میکند (ارگیانی بهبهیانی19-20 :1379 ،؛ فقیهیی ،و مطهیری)47 :1382 ،
حال برای مثال ،اگر بیمار وسواسی را به چراغ نفت سوزی تشبیه کنیم ،فیتله شعله ور آن ،وسواس و منبع
نفتی آن ،اضطرابش است .شعلهها و حرارت و دود این چراغ ،نشانههای سطوح و عمق وسواس را نشیان
میدهند (قدیری ،1393 ،ج  .)26 :1روانکاوان وسواس را نوعی غریزه واخورده و ناخودآگاه و حالتی مییداننید
که در آن فکر ،میل یا عقدهای خاص که اغلب وهم آمیز و اشتباه است ،آدمی را در بنید خیود مییگییرد.
آنچنان که حتی اختیار و اراده را از او سلب میکنید (قیائمی امییری15 :1365 ،؛ غفیاری و حسیین .)86 :1395 ،در
آیاتی از قرآن کریم وسواس به معنی افکار بیهوده و مضری آمده که در ذهن خطور میکنید (پیاپی مطلیق،
 ،1393ج  )4 :1باالخره ،وسواس ،یکی از شایعترین بیماریها و اختالالت عصبی عصر ما است کیه شیکل
1Koenig,

McCullogh & Larson
Ardelt & Meyer
3Hoffman
4Obsessive
2Vaillant,Templeto,

  108فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی   سال اول ی شماره سوم ی پاییز 1397

خفیف آن در اغلب انسان بهصورت افکار و اعمال ناخواسته وجود دارد و جلوه آن را بیه صیورت شیک و
تردید ،عدم امکان تمرکز فکری و موارد دیگر ،میبینیم (غفاری وحسیینی )86 :1395 ،و بیه عنیوان بیمیاری
پیچیده ،آزار دهنده و اسارت آور معرفی شده است که شخص را مجبور میکند تا رفتاری بر خالف میل و
اراده انجام دهد و با آنکه میداند افکار و رفتارش بیهوده است ولی خود را در رهایی از آن ناتوان میبینید
و از سویی ،مبتال شدن یکی از اعضای خانواده به این اختالل عالوه بر اینکه احتمال دارد الگوی دیگران
مخصوصاً کودکان واقع شود .یقیناً اثر سویی در کارکرد نظام خانواده خواهد داشت (پاپی مطلیق ،1393 ،ج :1
 .)4از طرفی ،وسواس یک اختالل اضطرابی دارای پایهی زیسیت شیناختی اسیت و همچنیین در واژگیان
پزشکی ،وسواس این گونه تعریف میشود :عقاید ،افکار ،تکانهها ،یا تصوراتی که تکرار شونده و با دواماند
و میتوان گفت که حداقل در ابتدا ،تجربهای مزاحم و احمقانه هستند (غفاری و حسینی .)86 :1395 ،اخیتالل
وسواس فکری ی عملی ،)OCD(1یک اختالل وسواسی که از آن به عنوان اخیتالل فکیری و عملیی ییاد
میشود (عابدی شرق و همکاران150 :1395 ،؛ ساالرزایی و ابراهیم آبیادی )8 :1396 ،و یک بیماری جیدی ،میزمن،
ناتوان کننده و قابل درمان است که ویژگیهای اساسی آن وجود وسواسهای فکری و عملی اسیت کیه
شدت آنها برای ایجاد ناراحتی قابل مالحظه بالینی برای شخص کافی است .ایین وسیواسهیا وقتگییر
است و به طور برجستهای در عملکرد روزمره و شغلی ،فعالیتهای اجتماعی یا روابط تداخل میکند ،بیمار
مبتال به اختالل وسواس فکری ی عملی ممکن است دچار وسواس فکری ،وسواس عملی یا شیکل تیوأم
آنها باشد (علمردانی صومعه و همکاران134 :1397 ،؛ پاک نیا و همکاران )110 :1397 ،و شیواهد نشیان مییدهید،
اختالل وسواس فکری ی عملی؛ بر کیفیت زندگی اثر منفی قابل مالحظهای میگذارد و ضعیف بیودن آن
بر رضایتمندی زناشویی تأثیر دارد (آلبرت2و همکاران )2010 ،و یک موقعیت ناتوان کننده محسوب مییشیود
که میتواند کیفیت زندگی را به طور معناداری کاهش دهد (میرزایی قزل گونی )2 :1396 ،و در نسخه تجدیید
نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی به عنیوان ییک اخیتالل اضیطرابی طبقیه بنیدی
میشود که در آن ،فرد افکار ،تصاویر ذهنی یا تکانههای مزاحم و تکرار شوندهای را تجربه مییکنید کیه
افکار وسواسی تعریف میشوند .رفتارهای تکرار شونده بعدی که هدفشان کاهش اضطراب همراه با افکار
وسواسی است ،اعمال وسواسی خوانده میشوند .مالکهای تشخیصی بیرای اخیتالل وسیواس فکیری و
عملی حاکی از آن هستند که افکار و اعمال وسواسی باعث پریشانی قابیل مالحظیه مییشیوند ،وقتگییر
هستند و با عملکرد روزانه فرد تداخل دارند .همچنین ،فرد مبتال به وسواس ،تا اندازهای تشخیص میدهد
که افکار و اعمال وسواسی ،افراطی و غیر منطقیی هسیتند (اییزدی و عابیدی .)276 :1392 ،دیین اسیالم بیا
وسواس به سختی مبارزه نموده و کوشیده است تا مسلمانان را از نظر فکری ،افرادی غنی و توانا بسازد تا
disorder

1obsessive-compulsive
2Albert
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هیچ گاه دچار افکار وسواسی و شک و تردید نگردند ،چون شک و بی تصمیمی خود ،ییک نیوع بیمیاری
مهلک است (میثاقی و آقایی بجستانی )46 :1395 ،و همچنین؛ پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آلیه و سیلم) ،نییز
وسواس را بهصورت تصورات و افکاری تعریف میکند که شخص را تحت تأثیر قرار داده ،او را بیه قهقیرا
میبرد و از انجام اعمال طبیعی باز میدارد (فقیهی ،مطهری .)46 :1382 ،وسیواس میذهبی (دینیی) ،یکیی از
انواع وسواسهای فکری ی عملی و یک اختالل روانشناختی است که ،در سطح ایران و جهان بسییار کیم
مورد پژوهش قرار گرفته است (کاویانی ،اسکندری و ابراهیمی قوام)2015 ،بر اساس معیارهیای (Diagnostic
and statistical manual of mental disorderS) DSM-IVیکیی از انیواع اخیتالالت وسواسیی،
وسواس مذهبی میباشد که به وسیلهی گناه مرضی با افکار وسواسی میرتبط بیا موضیوعات اخالقیی ییا
مذهبی توصیف میشود و در اغلب موارد ،منتهی به رفتارهای اجباری اخالقی یا رعایت مذهب میگردد و
به طور گسترده ای منجر به ناراحتی و غیر انطباقی بودن میشیود (شیاملی و همکیاران2 :1390 ،؛ آبرامیوویتز1و
همکاران .)2002 ،وسواس مذهبی ی اخالقی از جمله اختالالتیی اسیت کیه بیه دلییل متییا ثییر بییودن از
فرهنیگ ،در جوامیع مختلیف شییوع متفاوتی دارد .تخمین زده میشود که در کشیورهای غربیی بیین 5
درصد تا  33درصد از مبتالیان به  OCDبیه طیور همزمان به وسواس مذهبی ی اخالقی نیز مبتال هستند
و در جوامع مذهبی ،این ارقیام بییه  60درصید نییز مییرسید (کاوییانی )4 :1389 ،در مطالعیهای در میورد
پدیدارشناسی اختالل وسواسی ی جییبری ) (OCDدر کشور مصییر نشیان داده شید کیه متیداولتیرین
وسواسهای فکیری؛ وسواسهای مذهبی و آلیودگی ( 60درصییید) و جسییمی ( 49درصیید) هسیتند و
متداولترین وسواسهای عملی ،آدابهای وسواسی تکییرار کردن ( 68درصد) ،تمییز کیردن و شستشیو
( 63درصیییید) و وارسیییی کییردن ( 58درصیید) م ییباشییند )اوکاشییا2و همکییاران )1994 ،و تزکییان3و میلییت4
پدیدارشناسی اختالل را در شرق ترکیه بررسی کردند .نتایج نشان داد که ترس از کثیفی و آلودگی و پس
از آن ،وسواسهای فکری مذهبی شایعترین وسواس فکری بودند (صالحی و همکاران .)88 :1383 ،از طرفی،
بررسی اختالل وسواس فکری ی عملی؛ توسط محجوب و عبدالحفیظ در عربستان و مصر نشان میدهید
که؛ وسواسهای بیش از  50درصد مبتالییان بیه وسیواس ،در کشیورهای مسیلمان میورد بحیث؛ دارای
محتوای مذهبی است .همچنین ،براساس مطالعهای توسط فتحی و بیوالهری ،بیشیترین درصید (50-80
درصد) وسواسهای فکری ی عملی در ایران با محتوای مذهبی و به خصوص نجیس و پیاکی و شستشیو
خود را نشان میدهند (میرزایی قزل گونی و همکاران 1396 ،ش .)2 :باالخره اینکه؛ وسواس مذهبی ی اخالقیی،
به دلیل قرار داشیتن در زیر مجموعیه وسیواس فکیری ی عملیی ،در حیطه تخصص متخصصان سالمت
1Abramowitz
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روان است و از سوی دیگر به سیبب رابطیه تنگاتنیگ بیا میذهب ،روحیانیون و عالمیان دیین را درگییر
خود میسازد .این امر چالشی اخالقی و حرفهای در درمان این اختالل پیش پای متخصصیان میینهید و
لزوم توجه بیش از پیش به ابعاد مختلف وسواس میذهبی را مطیرح مییسیازد (کاوییانی4 :1389 ،؛ کاوییانی،
اسکندری و ابراهیمی قوام .)2015 ،در بیان روشن تری از ضرورت و اهمیت انجام تحقیق حاضر نیز مییتیوان
عنوان کرد که؛ بیشتر ما افرادی را دیدهایم کیه وقتیی بیه دسیتگیرههیای در و پنجیره دسیت مییزننید،
شستوشوهای مکرر و طوالنی دارند و وقتی وضو میگیرند و یا نماز میخوانند ،با تشریفاتی خیاص ایین
کارها را انجام میدهند .این افراد به بیماری وسواس مبتال هستند و فرد وسواسی با تشدید اختالل ،تیوان
مقاومت خود را از دست می دهد و او مدت زیادی از وقت خود را صرف اشتغالهیای ذهنیی و رفتارهیای
وسواسی میکند .به تدریج روابط فردی ،خانوادگی و اجتماعی او به شدت مختل مییشیود و آرام آرام بیه
اختالالت دیگری ،مانند افسردگی و اضطراب ،کماشتهایی و ترس مبتال میگردد (نیارویی نصیرت و منصیور،
150 :1388؛ احمدی )10 :1368 ،و نیز ،اهمیت استفاده از آموزههیای اسیالمی و بیانیات ،افیادههیای علمیا و
روحانیت شریف شیعه ،در رابطه با درمان (رفع) وسواس مذهبی (وسواسی کیه بیه امیور دینیی و عبیادی
نظیرنماز ،غسل ،طهارت و نجاست و غیره ،مربوط است) که بر گرفته شده از قرآن ،حدیث و ...بیوده؛ بیر
هیچ کسی پوشیده نیست؛ بر این اساس و لزوم ضرورت کمک به مبتالیان به وسواس میذهبی ،پیژوهش
حاضر به روش توصیفی ی تحلیلی سعی بر آن کرده است که به بررسی نقش روحانیت معظم شیعه (علمای
مذهبی)؛ در درمان (رفع) وسواس مذهبی با بهره گیری از آموزههای اسالمی و اینکه آیا کامالً قابیل درمیان
است یا خیر؛ که اهداف اصلی پژوهش میباشند ،پرداخته و شناختی روشن از آنها به خوانندگان ارائه نمایید.
این پژوهش از نوع تحقیقات تئوری است و گردآوری اطالعات هم بیا روش کتابخانیهای صیورت گرفتیه و
منابع کتابخانهای شامل کتاب و مقاله است.

 -2تعریف مفاهيم
 -2-1وسواس

وسواس به همانگونه که از نامش بر میآید بیماری ویژهای است که ویژگی بیارز آن حالیت وسیواس ییا
وسوسه انگیزی است (پاپی مطلق ،1393 ،ج  )5 :1حال؛ با تعریف وسواس از بعد ،روان شناختی و میذهبی بیا
مرزهای هرکدام از آنها آشنا میشویم.
 -2-1-1وسواس در اصطالح روان شناسی

مفهوم وسواس در روان شناسی و روانپزشکی به فکر ،کلمه یا تصویری اطالق میگردد که به رغیم اراده
انسان به هشیاری وی هجوم میآورد ،سازمان روانی فرد را تحت سیطره خود قرار مییدهید و اضیطراب

نقش روحانیت در درمان وسواس مذهبی با بهرهگیری از آموزههای اسالمی111 

گستردهای را در او بر میانگیزد و نتیجه این امر ،انجام اعمال اجباری و بیهیوده و فیرو رفیتن در اعمیاق
افکار ناراحت کننده است (غفاری و حسینی86 :1395 ،؛ دادسیتان1393 ،؛ ج 147 :1؛ وجیود .)356 :1396 ،وسیواس
یکی از زیر شاختههای اختالالت اضطرابی است .به عبارت دیگر افراد وسواسیی همگیی اضیطرابی هیم
هستند .از نظر روانشانسی دو نوع وسواس وجود دارد؛ وسواس بهنجار و وسواس نابهنجار و عین حال ،هر
وسواسی ناهنجار نیست وسواس تاحدودی در همه هست .زمانی به تشخیص وسواس نابهنجیار مبیادرت
میکنیم که افکار یا رفتارهای وسواسی جنبه نامعقول ،افراطی ،اجباری و نامناسب داشته باشد .در وسواس
مرضی و نابهنجار افکار و رفتارهای وسواسی بیه رغیم اراده انسیان بیه هشییاری وی هجیوم مییآورد و
سازمان روانی وی را تحت سیطره خود قرار میدهد و اضطراب گستردهای را در فرد بر میانگیزد .دو نوع
عمده اختالل وسواس نابهنجار ،وسواس فکری و وسواس اجباری (عملی) و این اختالل وسواس فکری ی
عملی به وسیله افکار وسواسی و رفتارهای اجباری مشخص میشود و از نظر سابقهی تاریخی در ادبییات
آسیب شناسی روانی یکی از کهنترین و پیچیدهترین اختالالت روانی مطرح در طول تاریخ بشرمیباشید.
خصوصیات اصلی وسواس فکری و عملی افکار وسواسی عود کننده یا اعمال اجباری است (توزنیده جیانی و
کمال پور1 :1383 ،؛ رمضانی و موسوی.)24 :1386 ،

به این اساس ،وسواس فکری عبارت از اندیشهها ،افکیار ،تکانیههیا و تصیویرهای پاییداری هسیتند کیه
بهصورت مزاحم و نامتناسب سراغ فرد مییآینید و اضیطراب و تنییدگی زییادی را بیه وجیود مییآورنید.
وسواسهای عملی در پاسخ به وسواسهای فکری با هدف کاهش پریشانی ایجاد میشیوند؛ کیه شیامل
رفتارهای تکراری (مانند شستن یا بازبینی) یا اعمال ذهنی (مانند شمارش) اسیت (هییل 1،اسیترائوس2و تیلیور3،
2012؛ قدیری ،1393 ،ج 29 :1؛ احمدی بجق و همکاران80 :1394 ،؛ فخیاری و همکیاران90 :1387 ،؛ نیارویی نصیرتی و
منصور.)146 :1388 ،

 -2-1-2وسواس در اصطالح مذهبی
خداوند کریم در قرآن مجید میفرماید﴿ :یرِیدُ اهللا بِکمُ الْیسرَ وَ ال یرِیدُ بِکمُ الْعُسةرَ﴿ » ﴾ ...بقیره﴾185/
«خداوند آسانی را برای شما میخواهد و سختی را برای شما نمیخواهد (رئیسی.)22 :1389 ،

قال رَسُولُ اللّه صلی اهلل علیه و آله﴿ :الْوُضاوءُ مُدٌّ وَ الْغاسْلا صاعٌ وَ سَیأْتی أَقْوامٌ بَعْدی یسْتَقِلُّونَ فَأاولئِك

عَلی خَالفِ سُنَّتی وَ الثّابِتُ عَلی سُنَّتی مَعِی فی خَطِیرَةِ الْقادْسِ﴾؛ یک مد آب (یعنی کمتر از یک کیلو)،
برای وضو و یک صاع (سه کیلو) آب برای غسیل کیافی اسیت و افیرادی در آینیده ،ایین مقیدار را کیم
میپندارند .آنان خالف روش و سنت من رفتار مینمایند و کسی که بر سنت من ثابت قدم و وفادار باشد،
1

Hale
Strauss
3 Taylor
2
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در بهشت با من خواهد بود( .حرّ العاملی1416 ،؛ ج 483 :1؛ نقوی.)47 :1390 ،

وسواس مذهبی1نوعی عادت ذهنی است که بیه خیاطر تیرس بیی دلییل از گنیاه ،فیرد افکیار و اعمیال
مشخصی را که به منزلهی گناه محسوب نمیشوند ،به عنوان خطای نابخشودنی فرض میکند یا این که
خود را به شدت گناهکارتر از آنچه که به واقع هست قلمداد میکند .به عبارت دیگیر بیمیاران مبیتال بیه
وسواس مذهبی شدت بد رفتاری خود را فاجعیه سیازی مییکننید و رفتارهیای معمیول و قابیل قبیول را
نامناسب طبقه بندی میکنند (میرزایی قزل گونی و همکیاران )2 :1396 ،و بیه عنیوان یکیی از زیرگیروههیای
وسواس که عمدتاً با افکار یا احساس گناه بیمارگونِ مرتبط با مسائل اخالقی و مذهبی مشخص میشود،
اغلب همراه با رعایت اصول اخالقی و مذهبی و بسیار آزاردهنده و غیرانطباقی است .وسواسهای فکیری
مذهبی ،عموماً شامل ترس از ارتکاب گناه در گذشته یا آینده ،تصاویر ذهنی آزاردهنیده بیا محتیوای بیی
حرمتی به مقدسات یا کفرگویی و ترس از تنبیه شدن توسط خدا یا رفتن به جهینم اسیت .وسیواسهیای
عملی مذهبی نیز در برگیرنده عبادت بیش از حد ،توجه افراطی به جزئیات مذهب و تالش بیرای کسیب
اطمینان در خصوص مسائل مذهبی از مراجع دینی یا افراد مورد وثوق است .این اعمال اجباری غالبیاً بیه
شکل انعطاف ناپذیر و قالبی انجام میشوند و تا زمانی که اضطراب فرد کاهش پیدا کند و یا احساس شود
که رفتار به درستی انجام شده است ،تکرار میشوند .افراد مبتال به وسواس مذهبی احساس گناه و حیس
مسئولیت پذیری افراطی دارند ،اغلب دورههایی از ناتوانی و ناامیدی را تجربه مییکننید و نهایتیاً انیزوای
اجتماعی ،منجر به کناره گیری فیزیکی و روانشناختی آنها از خانواده و دوستان میشیود (السیادات کمیالی،
6 :1393؛ آبراموویتز2و همکاران2002 ،؛ میلر و هجز .)2008 3،همچنین ،وسیواس میذهبی (دینیی) ،یکیی از انیواع
وسواسهای فکری -عملی و یک اختالل روانشناختی اسیت کیه مشخییصه اصییلی آن وسییواس یییا
احیساس گنیاه بیمارگونه در مورد مسائل اخالقی یا مذهبی است که اغلب با انجام اجباری اعمال مذهبی
یا اخالقی همراه بیوده و بسیار ناراحت کننده و غیرسازشی است وسواس مذهبی نقاط مشترک بسیاری با
اختالل وسواس فکری ی عملی دارد و اغلب به عنوان شاخه مذهبی  ،OCDشناخته میشیود .بیه نیوعی؛
بیمارانی که به علت عالقمندی افراطی به مذهب و آمیخته بودن ایین عالقیه بیا جهیل دچیار وسیواس
(مذهبی) میشوند (آبراموویتز و همکاران2002 ،؛ پاپی مطلق.)14-13 :1393 ،
براساس متون و منابع اسالمی ،محتوای وسواس بیش تر در ارتباط با اعمال و رفتارهای عبادی و مذهبی
همچون نماز ،غسل ،طهارت و نجاست است و عالمت مشخصه آن وجود اضطراب میباشد ،به گونیهای
که اضطراب ،آسایش و راحتی را از فرد سلب میکند و همراه با شک و تردید اسیت .وسوسیه بیه معنیی
()religious obsession

1Scrupulosity
2Abramowitz.

& Hedges

3.Miller
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حدیث نفس و با صدای آهسته به سوی چیزی دعوت کردن آمده است .او گاهی نصییحت و خیرخیواهی
به نظر انسان میآورد ،ولی گاهی معنا را با صوت خفی به او القا میکند .مرحیوم علّامیه مجلسیی ضیمن
شرح یک روایت میگوید :وسوسه سخن بیهوده و بی سودی است که نفس و شیطان در روح انسان پدید
میآورند (شُکر72 :1393 ،؛ فقیهی و مطهری .)47-46 :1382 ،وسوسه ،یکی اضداد یقین اسیت کیه در لغیت بیه
معنای همهمه است؛ از این رو ،به صدا آهسته نیز وسوسه میگویند و معنیای لغیوی آن در اصیل ،همیان
صدای مبهم و رقیق باد است و یک نوع حدیث نفس و ابتالی به یک نوع خودگویی است و وسیواس بیه
معنای شیطان هم وارد شده است .در اصطالح ،به خطوراتی گفته میشود که به وسیلهی نفس و شیاطین
جن و انس به قلب انسان وارد میشود .وسواسی نیز به کسی گفته میشیود کیه ایین خطیورات بیهطیور
مستمر برای او پدید میآید و اون نیز به آن ترتیب اثر میدهد و وسوسه در تفکیر خلقیت ،ییک بیمیاری
قلبی ی روحی است که نقطه مقابل آن الهامهای الهی میباشد که به واسطه مالئکه به قلیب انسیان وارد
میگردد ،البته وسوسه ،توهمات و تخیالت شیطانی است که یک نوع طوفان ذهنی و بیقراری قلبی قلمداد
میگردد .باالخره اینکه؛ وسوسه و وسواس نوعی بیماری و به عبارتی شاید بدتر از سیرطان اسیت .یکیی
از نکاتی که در باب وسواس و وسوسه باید به آن توجه کرد این مطلب است که؛ اگیر وسیواس ناشیی از
وسوسه دانسته شود ،این مطلب فقط در متون دینی مصداقیت دارد و در مورد جایی که وسواس ناشیی از
اختالالت روانی است ذکر این مطلب درست نیست (ساالرزایی و ابراهیم آبادی14 :1396 ،؛ مظاهری1387 ،؛ ج :1
9؛ وجود.)360 :1396 ،
بهطورکلی ،حالت آگاهی انسان سالم ،به یک شیء میتواند به چهار صورت زییر بیاش :الیف :یقیین 100
درصد و احتمال خالف نمیدهد؛ ب 50 :درصد در  50درصد که شک میباشد؛ ج :از  50درصد به باال که
ظن و گمان میباشد؛ د :از  50درصد به پایین که وهم نام دارد و مقابل ظن حساب میشود (یقین افرادی
که وسواس مذهبی دارند .)! ...در خاتمه ،نگفته نماند؛ عمل اشخاص محترمی که وسواس میذهبی دارنید،
میتواند یاد آور سه ضرب المثل معروف و عامیانه باشید :کاتولییک تیر از پیاپ .شیاه مییبخشید ،وزییر
نمیبخشد (قدیری ،1393 ،ج  )18-121 :1کاسه از آش داغ تر .خطاب به شخص وسواسی در کتاب حضیرت
آیت اهلل العظمی مظاهری آمده است :در اعمالت ببین خدا و پییامبر (صیلی اهلل علییه و آلیه و سیلم) چیه
گفتهاند .در عزاداری ببین مرجع تقلید چه میگویید ،طبیق آن عمیل کین (مظیاهری ،1387 ،ج .)34 -25 :1
بهطور کلی ،از روایات اسالمی میتوان نتیجه گرفت که :اوالً ،وسوسه یا وسیواس نیوعی اخیتالل روانیی
است .ثانیاً ،بااضطراب و ترس همراه است .ثالثاً ،وسوسه و ذهاب عقل و کثره التخلیط در اختالل روانی باهم
مشترکاند .رابعاً ،مراد از وسوسه ،وسوسهی فکری است و از این رو ،از آن به »شیطان الوسوسیه» تعبییر شیده
است؛ زیرا شیطان کارش این است که افراد را به افکار ناخواسته و مذموم بکشاند تا به وسیله آن ،رفتیار ناپسیند
از آنها صادر شود (فقیهی و مطهری.)47 :1382 ،
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 -3وسواس از دید گاه قرآن
وسواس یکی از نکاتی است که مکرّر در کتب آسمانی و به ویژه در قرآن کریم به آن اشیاره شیده اسیت
(فقیی و مطهری .)47 :1382 ،واژه شیطان از «مادّه شطن» به معنای «بُعد یا دوری از خییر» اسیت و هیدف
اصلی شیطان ،فریب دادن انسان برای نافرمانی از خداوند و گرایش به طیاغوت اسییت (شُیکر-64 :1393 ،
 .)65شیوة معمول شیطان برای گمراه ساختن انسان ،وسوسه است و از مهمترین کینشهیای شییطان در
ارتباط با انسان ،وسوسه و گمراهی است (شُکر72 :1393 ،؛ همدانی178 :1396 ،؛ قریشی بنابی :1371 ،ج  .)22 :7با
نگرشی پیرامون وسواس در قرآن کریم ،مشخص میشود که همه افراد وسوسه پذیرنید و آفیت وسوسیه
میتواند بر جان همه بنشیند .خداوند متعال در این باره در قرآن میفرماید :وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا
تاوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴿ ...ق .« ﴾16/ما انسان را آفریدیم و وسوسیههیای نفیس او را مییدانییم (مظیاهری
 ،1388ج  .)34 :2قرآن در خصوص وسوسه شدن آدم و حوّا میفرماید :فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانا لِیُبْةدِیَ
لَهُمَا مَا وُورِیَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاکامَا رَبُّکامَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَن تَکاونَةا مَلَکَةیْنِ أَوْ

تَکاونَا مِنَ الْخَالِدِینَ﴿ ...األعراف .﴾120 /آن گاه شیطان ،آدم و حیوّا هیر دو را بیه وسوسیه فرییب داد تیا
زشتیهایشان را که از آنان پوشیده بود بر ایشان پدیدار کند و گفت :خدایتان شما را از ایین درخیت نهیی
نکرد جز برای اینکه مبادا (در بهشت) دو فرشته شوید یا عمر جاودان یابیید (شُیکر )72 :1393 ،وسوسیه ،از
زیانبارترین امراض قلبی است (ملکی تبریزی ،1372 ،ج  .)24 :1امام باقر (علیه سالم) در وصیتشیان بیه جیابر
جعفی میفرمایند :بدان که هیچ دانشی چون جستن [دانش] سالمت نیست و هیچ سالمتی چون سالمتی
دل نیست (غفاری.)98 :1393 ،
با بررسی آیات قرآن ،به این نکته میتوان پی برد که یک مسیلمان واقعیی هییچ وقیت گرفتیار بیمیاری
وسواس نمیشود چرا که خداوند متعال در این باره در قرآن میفر مایید :یرید اهلل بکم الیسر و ال یریةد
بکم العسر﴿بقره﴾185 /؛ یعنی :خداوند آسانی را برای شما میخواهد و سختی را برای شیما نمییخواهید.
قرآن کریم ،عوامل گمراهی انسان را دنیا و هوای نفس و شیطان دانسته است .از طرفی ،در قرآن کریم از
شیطان ،نفس و مردم به عنوان سه عامل مؤثر در بروز وسوسه یاد شده است:
الف) شیطان؛ شیطان در جهان بینی الهی ،دشمن آشکار و قسم خورده انسان ،مهلت یافته تیا قیامییت و
رهیزن ایمان و اعتقاد معرفی شده است که وسوسه گری سخت پنهان (ّخناس) بوده و در نهاییت اسیتتار
بیه انسان ضربه میزند و بدون از دست دادن فرصت ،منتظر فرصت دوباره مینشیند( .عزیزی )16 :1372 ،و
قرآن کریم در سورههای متعیددی بیه وجود شیطان بزرگی به نام ابلیس و برخی شیاطین اشاره داشته ،و
ویژگیهایی چون وسوسه گری ،اغوا و اضالل را برای آنان برشمرده است (رئیسی 7 :1389؛ وجود352 :1396 ،؛
ممتحن و ترابی .)129 :1391 ،آیات متعددی در قرآن به نقش شیطان در ایجاد وسوسه در انسیانهیا هیم در
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حیطهی اعتقادات و هم در حیطهی اعمال اشاره کرده است .خداونید متعیال در ایین رابطیه مییفرمایید:
شیطان موجودی است که پیوسته در دل مردم وسوسه میکند» ﴿ناس 4 /و ﴾5؛ از زمینههای نفوذ شیطان
در انسان ،شک و تردید است ﴿صیبا﴾23 /؛ حضرت یوسف با دخالت شیطان ،سختیها و گرفتارهیایهیای
زیادی کشید ﴿یوسیف﴾100 /؛ بی شک شیطانها به دوستان خویش وحی میکنند تیا بیا شیما بیه جیدال
برخیزند﴿ .انعام.﴾121 /
ب) نفس؛ از دیدگاه قرآن نفس آدمی دارای ویژگیهایی است که در حیات انسانی تأثیر مینهد و پایداری
و حاکمیت هریک از آنها میتواند موجب رشد و تعالی یا سقوط و انحطاط روحی -روانیی انسیان گیردد.
مهمترین این ویژگی-ها عبارتاند از :أ .امّاره بودن نفس در فراخواندن انسان به زشیتی؛ ب .لوامیه بیودن
نفس ،سرزنشگری و وجدان اخالقی؛ ت .قابلیت طمأنینه و آرامش یافتن با روی آوردن به کماالت .گیاهی
اوقات منشأ وسوسه ،نفس انسان است .مثال؛ همان آیة  16سوره ق (وجود1396 ،؛  ،360-359بنائیان اصفهانی،
 .)7-8 :1393قرآن کریم وسوسهها را منتسب به نفس انسان دانسیته اسیت و شییطان نییز در قیامیت بیه
گمراهان میگوید :من بر شما تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما اجابتم کردید ،میرا مالمیت
نکنید ،خودتان را مالمت کنید (قدیری ،1393 ،ج .)21 :1
ج) مردم (انسانهای ابلیس سیرت)؛ سومین عامل برانگیزنده وسوسه که در قرآن بیه آن اشیاره شیده،
مردم است .کسی یا کسانی که با انسان برخورد میکنند و مثالً با گفتارهای تردید آفرین و یا نوشتههیای
وسوسه انگیز ،یقین را از انسانها دور نموده و در آنها ،کششها و گرایشهای نامعقول و نامشروع پدیید
میآورند .در این رابطه ،در قرآن آمده است :الَّذِی یوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ» ﴿ناس 5 /و ﴾6؛ به خداوند
پناه میبرم از شر آن که در سینهها وسوسه میکند ،چه از جینس جین و چیه از جینس میردم .یعنیی در
سورهی مبارکه الناس ،به این حقیقت اشاره شده کیه بعضیی از میردم از شیدت انحیراف ،خیود در زمیره
شیطانها قرار گرفتهاند و دیگران را وسوسه میکنند و در قرآن کیریم» اولییای شییطان«نیام دارنید کیه
دریافتهایی شیطانی دارند (وجود1396 ،؛ 360-359؛ قدیری ،1393 ،ج .)21 :1
در نهایت میتوان گفت که؛ برای دوری از وسواس و وسوسههای شیطان استعاذه و پناه بردن بیه خیدا از
دستورات قرآن است .وَ إِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاهللِ إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿اعراف .« ﴾200 /و
هر گاه وسوسهای از شیطان به تو رسد ،به خدا پناه ببر که او شنوای داناست( .رئیسی.)19 :1389 ،

 -4وسواس (مذهبی) از دیدگاه روحانيت
مکتب اسالم مبتنی بر سه اصل مبدأ ،معاد و رهبری الهیی بیرای همیه ابعیاد میادی و معنیوی بشیر بیه
مقتضای جامعیت و در هر عصری به مقتضای خاتمیت و جاودانگی آن ،برنامه و دستورالعمل دارد؛ در این
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میان ،رهبری الهی به عنوان موهبتی الهی و پیوند دهنده دو اصل دیگر ،هیچ گاه از انسیان درییغ نشیده
است؛ روحانیت به عنوان جریان تداوم بخش رهبری الهی و نظام اسالمی به عنوان یکی از لیوازم حییات
اجتماعی ،دو نهاد اسالمی دیرپا و متالطم هستند .حوزه علمیهی تشیع بیه عنیوان ییک نهیاد اجتمیاعی
برآمده از متن فرهنگ دینی جامعهی اسالمی ،در طییول حییات دیرپیا و پرثمیر خیود ،در تعامیل پوییا و
اثربخش با اقشیار گونیاگون میردم ،همیواره افیزون بیر پاسخگویی به نیازها و مسائل دینیی و ،. . .آنیان
نیز بوده است (کرم الهی .)91-90 :1393 ،از طرفی ،مجتهدان بزگوار و روحانیون صالح ،از دیر باز بیه عنیوان
منادیان و مروجان فرهنگ و هویت دینی و حافظان و پاسداران همیشگی اسالم و قرآن بیودهانید (وجیود،
 )355 :1396و همچنین ،وظیفهای که بر دوش روحانیون به عنوان علمای اسالم و بیه تعبییر ائمیه اطهیار
(علیهم السالم) «ورثه االنبیاء» ،نهاده شده بسیار بزر و عظیم است (مصباح یزدی ،1392 ،ج .)57 :1
روحیانی یک عالم دینی است که در راه تزکیه و تعلیم و تیالوت و خوانیدن آیات خدا بر مردم میکوشید
و کار پیغمبران را ادامه میدهد و مسؤولیت تالوت آیات خدا بر مردم ،تزکیه و آموزش اسالم بیه میردم و
نشان د ادن راه زندگی سالم و سعادت آفرین به مردم را بر پایه تعالیم خدا بر عهده گرفتیه اسیت (حسیینی
بهشتی ،1390 ،ج  .)312 :1به نقل از امام خمینی (ره)؛ صدها سال است که روحانیت اسالم تکیهگاه محرومان
بوده است ،همیشه مستضعفان از کوثر زالل معرفت فقهای بزرگوار سیراب شدهانید (فیالح زاده ،1388 ،ج :1
 .)6از سوی دیگر از آنجا که دین مبین اسالم ،هییچ ییک از معضیالت و مشیکالت بشیری را بییپاسیخ
نگذارده و حتّی برای اصالح موارد بسیار جزئی هم راهکار ارائه کرده اسیت ،درمیان وسیواس را نییز رهیا
نکرده و برای آن راهکارهای عملی و مفیدی دارد .بهترین ایین راهکارهیا در رواییات ارزشیمندی کیه از
جانب حضرات معصومین به دست ما رسیده است و نیز در سیره زنیدگانی آن بزرگیواران و بزرگیان دیین
وجود دارد (مظاهری ،1387 ،ج  )2 :1و همچنین ،دییدگاه علمیای میذهبی و مراجیع بیزر تقلیید در میورد
وسواس؛ برگرفته از دیدگاه قرآن که کاملترین و بزر ترین گفتارهاست میباشد (وجود.)362 :1396 ،
درباره مسئله مهم وسواسی که مربوط به امور مذهبی ،عبادی و دینی است ،علمیا دینیی و مراجیع تقلیید
بزرگوار شعیه ،فتاوی و نظرات بسیار سنجیده و راه گوشایی بیان فرمودهانید ولییکن ،حجیم انیدک مقالیه
یاری نقل تمامی آنها را ندارد ،براین اساس فقط به ذکر برخی از آن به اختصار ،بسنده میکنیم .حضرت
امام خمینی (ره) درباره ارتباط وسواس ،شیطان و نفس میگوید :قلب انسانی لطیفهای اسیت بیین ملیک و
ملکوت و چون آیینه دو رویی است که در یک روی آن صور غیبیه منعکس میشود و در رویی دیگر صور
دنیایی انعکاس مییابد .و اگر توجه قلب به دنیا بیشتر شید ،بیاطن خییال او بیا ملکیوت سیفلی کیه روح
پستیهای عالم ماده و نیز جایگاه جنّ و شیاطین و نفوس خبیثه است سنخیت یافتیه و بیه واسیطه ایین
تناسب ،القائاتی شیطانی در آن وارد میشود که منشأ تخیالت بد است .نفس چون همواره توجه بیه دنییا
دارد ،عالقه به آن تخیالت باطله پیدا کرده و افکار و تمایالت و رفتارهای شیطانی از قبیل وسوسه ،شک،
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تردید ،اوهام و خیاالت باطله در آن غالب شده و اعمال بدنیه نیز بر طبق صور بیاطنی قلیب مییگیردد و
همینطور اگر قلب به آخرت و معارف حقه توجه نمود ،با ملکوت اعلی ،که عالم مالئکه و نفیوس پیاک و
به منزله حقیقتِ نورانی عالم طبیعت است ،تناسب پیدا مییکنید و علیوم رحمیانی ،عقایید حقیه ،افکیار و
تمایالت الهیه دریافت کرده و از شک و شرک ،منزه و پاکیزه گردد و حالت استقامت و طمأنینه در نفس پیدا
شود و طبق آن دریافتهای قلبی ،شوق و سپس اراده در وجیود انسیان ایجیاد مییشیود و بیاالخره اعمیال
ظاهری و باطنی از روی میزان عقل و حکمت واقع مییشیود (موسیوی خمینیی ،1394 ،ج 400-399 :1؛ قیدیری،
 ،1393ج .)22 :1

رهبر انقالب حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای (مد ظله العالی) به اهل وسواس فرمودهاند :دییین اسیالم
دارای احکام سهل و آسان و سازگار با فطیرت بشیری است .شما آن را بییر خییود مشیکل نگردانییید و
سبب وارد شیدن ضرر و اذیت به جسیم و روحتان در نتیجهی آن نگردید (رئیسی .)21 :1389 ،حضرت آیت
اهلل العظمی (مد ظله العالی) جوادی آملی درباره تعریف وسواس مینویسد :وسوسیه ،یعنیی همیان شیعور
مرموزی که به عنوان اندیشه ناخودآگاه از طریق نفوذ شیطان در جان انسان بیه وجیود مییآیید و بیرای
بسیاری از انسانها معلوم نیست که از کجاست؛ گاهی به صورت غفلت و نیسان ظاهر میشیود؛ بیه ایین
طریق که صورت چیزی را که باید درباره سود و زیان آن ،اندیشه کند از ذهنش کنار میزند و انسان را از
آن غافل میکند و خطر این غفلت در حدی اسیت کیه خیدای سیبحان ،کیوردالن جهنمیی را همچیون
چهارپایان ،بلکه گمراهتر و سپس آنان را غافل معرفی میفرماید :اولئک هم الغافلون و( ...قیدیری :1393 ،ج
‘ .)25-26 :1گفته میشود :روزی به مرحوم مدرس (ره) که متولی مدرسه سپهساالر (شیهید مطهیری) بیود
طلبهها گفته بودند اتاق ما زیاد موش دارد .ایشان فرموده به وند :اتاق من که اصلًا موش نیدارد و علّیتش
هم این است که شما نان خشک و گردو و غذاهایی که به درد موشها میخورد در اتاقتیان در دسیترس
موشها قرار میدهید ،لذا آنها عالوه بر خود دوستانشان را نیز مطلع مینمایند؛ اما مین چنیین کیاری را
انجام نمیدهم .بنابراین انسان نباید به حرف شیطان گوش کند و خود را با پیروی از شیطان اسیر زنجییر
وسواس او کند .در کافی شریف سند به حضرت باقر العلوم علیهالسالم رساند که فرمود :وقتیی کیه زیییاد
شد شکّت در نمیاز ،ممضیدار نماز را ،یعنی اعتنا به آن مکن .امید است که رهیا کنید تیو را .همانیا ایین
نیست مگر از شیطان و در روایت دیگر است که حضرت باقر یا حضرت صادق علیهالسیالم مییفرماینید:
عادت ندهید شیطان را به خودتان به شکستن نماز ،پس به طمع بیندازید او را .زیرا که شیطان پلید است.
معتاد است به آنچه عادت داده شد( .رئیسی25 :1389 ،؛ وجود)363 :1396 ،
حضرت امام خمینی (ره) در مورد وسواس میفرمایند :وسواس شرعی نداریم و کسی که از متعیارف خیارج
شود وسواسی است و حرام است (موگهی ،1394 ،ج  .)63 :1حضرت آییت اهلل العظمیی بهجیت (ره) ،در میورد
مسائل شرعی مربوط به افراد وسواسی بیان میکنند که :وسواسی که غالباً پاکها را نجس میانگارد ،باید
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بنابر تکلیف شرعی از این رویه دست بردارد و همچنین این فقیه ربانی و عارف نامدار ،در پاسخ فردی که
از وی استفتاء نموده بود که :این جانب به وسواس ،مبیتال هسیتم .لطفیاً جهیت برطیرف شیدن آن ،میرا
راهنمایی فرمائید؟ فرموده بودند که :اکثار تهلیل ،عالج وسواس است .إکثار «تهلیل» ،یعنی :زییاد گفیتنِ
«الالهاالاهلل» (ساعی ،1395 ،ج 71 :1؛ وجود .)362-366 :1396 ،در جلد اول و دوم کتاب جامع المسائل حضرت
آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی (ره) ،درباره فرد وسواسی ،آمده است :وسواسی ،در حقیقت به منزلیه قبیول
نداشتن حکم خدا و رسول (صلی اهلل علیه و آله) در مورد طهارت میباشد (فاصل لنکرانیی ،1386 ،ج  )46 :1و
نیز بیان شده ،کسی که از حدّ متعارف خارج شود وسواسی است و نباید به وسوسه اعتنا کنید ،وسیواس و
وسوسه از شیطان است و جایز نیست (فاضل لنکرانی ،1386 ،ج .)85 :2
حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی (مد ظله العالی) درباره وسواس در توضیح المسائل جامع ،مییفرماینید:
به طور خالصه بهترین راه برای ترک وسواس ،بیاعتنایی به آن و آشنایی بیشتر با احکام شرع و عمل بر
اساس عمل مردم معمولی است و اینکه به مقداری که شرع دستور داده اکتفاء کند و از آن مقیدار تجیاوز
ننماید و بداند که وسوسه از القائات شیطان است و در روایات معصومین (علییهمالسیالم) آن را پییروی و
اطاعت از شیطان معرّفی نمودهاند و رهایی از آن نیازمند تصمیم جدّی و اراده محکیم و اسیتوار و توفییق
پروردگار و دعاء در پیشگاه حق متعال و توسّیل و کمیک خواسیتن از ابیواب هیدایت -ائمیه معصیومین
(علیهمالسالم)– است (حسینی سیستانی ،1396 ،ج  .)99 ،1حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی (مید ظلیه
العالی) در پاسخ به پرسش یک شخصی که در زمینه وسواس است عنوان مییکننید :افیراد وسواسیی روز
قیامت پاسخی در پیشگاه خدا ندارند و به خاطر بسیاری از اعمالشان مجازات میشوند مگر این کیه توبیه
کنند و مطابق افراد عادی عمل کنند؛ خواه به دل آنها بچسیبد ییا نچسیبد (مکیارم شییرازی .)4 :1396 ،از
طرفی ،نظرات و فرمایشات راه گشا و کم نظیر؛ حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری (مد ظله العالی) را کیه
مختص بحث وسواس است ،میتوان در کتاب بی نظیر راهکارهای عملی درمان وسیواس ایشیان دنبیال
کرد .بطوریکه ،به نظر شخصی این نگارنده حقیر و سرتاپا تقصیر مقاله حاضر ،مطالعه ایین کتیاب ،بیرای
یک شخصی که از وسواس (مذهبی) رنج میبرد؛ تا حدی ضروری و حائزاهمیت است که؛ میتیوان از آن
در حکم آبی گوارا برای یک فرد تشنه یاد نمود .در ادامه به چندین بند کوتاه از متن این کتاب ارزشیمند،
که به زمینهی تحقیقی مقاله حاضر مربوط است؛ اشاره میکنیم:
از نظر اسالم ،بیماری وسواس  -چه فکری و چه عملی -قابیل درمیان اسیت ،بیه شیرط آنکیه شیخص
وسواسی با مراجعه به فتاوای مراجع معظّم تقلید و علمای وارسته ،صد در صد به دسیتوراتی کیه در ایین
خصوص ارائه میگردد ،عمل کند و از اصرار بیجا پرهیز نماید .زیرا در برخی موارد لجاجت و عدم حیرف
شنوی بیماران موجب طوالنیشدن مدت درمان و در نتیجه عدم بهبودی آنان میشود که در این صورت
مراجعه به روانپزشک متخصّص متدّین توصیه میگردد .مرحوم آیت اهلل العظمیی محقیق دامیاد (ره) نقیل
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کردهاند :یکی از روحانیون سر حوض مدرسهی فیضیه با خیودش کلنجیار مییرفیت؛ یعنیی ییک مقیدار
وضویش را طول داد .مؤسّس حوزهی علمیهی قم ،مرحوم آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبد الکریم حیائری
(ره) این صحنه را دیدند .جملهای در گوشش گفتند و رفتند .آیت اهلل العظمی محقق دامیاد (ره) مییگفتنید:
این فرد دیگر تا عمر داشت ،برای وضو گرفتن سر حوض مدرسه دیده نشد .بعداً از او پرسیدم :حاج شییخ
چه گفت؟ گفت :مرحوم حاج شیخ عبدالکریم (ره) گفت :اگر مردم این وضو را از تو یاد بگیرند و خیال کنند
وضوی اسالم این است ،در روز قیامت چه جوابی داری؟ استاد بزرگوار مرحوم آیت اهلل العظمی بروجیردی
(ره) میفرمودند :من در اصفهان نزد مرحوم آیت اهلل العظمی میرزا ابوالمعالی کلباسی (ره) در مسجد حکییم
درس میخواندم .به ایشان گفته بودند که من به وقت نماز ،دیر یقین پیدا میکنم و ایشان متوجّیه شیدند
که من در معرض آن هستم که در این مورد وسواسی شوم .بنابراین یک روز ظهر در مسجد حکیم بعد از
اتمام درس ،به من گفتند :آقا حسین ،اذان میگویند ،برخیز و نماز بخوان .آقای بروجردی (ره) میفرمودند:
من یک مقدار صبر کردم و حرف ایشان را نشنیده گرفتم .دوباره فرمودند :آقا حسین ،پا شو و بگیو چهیار
رکعت نماز باطل به جا میآورم ،قربة الیاهلل .چقدر حرف خوبی اسیت! وسواسیی بایید چنیین باشید .اگیر
وسوسه در وقت دارد ،وقتی مؤذّن میگوید :اهلل اکبر ،نماز را شیروع کنید .اگیر وسوسیه در نجاسیت دارد،
همان وقتی که دستش را زیر آب برد یا زیر شیر آب گرفت ،دیگر کنار برود .اگر شک دارد یا حتّی ظنّ یا
یقین دارد که هنوز نجس است ،بگوید پاک است .در عرض پنج دقیقه غسل کند؛ اگر یقیین پییدا نکیرد،
بگوید :میخواهم جنب باشم ،میخواهم نجس باشم و با همان حال از حمّام بیرون بیایید ،توجّیه نکنید و
مشغول نماز شود .و خالصه ،هر کاری که مردم میکنند ،او هیم بکنید .مطمیئن باشید ،ییک میاه طیول
نمیکشد که این درد ،درمان میشود (مظاهری؛ .)40-39-36-2 :1387
همچنین میطلبد؛ به ذکر این نکته مهم که در کتاب بی خیال درمانی جلد اول آمده است ،گریزی زد .در
این کتاب عنوان شده به سخنان مراجع عالی قدر تقلید اگر دقت کنید ،نگفتهاند وسواس نداشته باش (این
نوعی زورگویی است و در روان شناسی این بیماری به وسواس جبری یا بی اختیاری شناخته شده اسیت)،
بلکه فرمودهاند نسبت به این خطورات ذهنی بی اعتنا باش و ترتیب اثر نده و در برابرش منفعل نباش تیا
مثل علف هرز همه جای وجودت را به تدریج نگیرد .این آسان گیری در مسائل شرعی به دلییل رعاییت
حال آنها است .از سویی دیگر گفتهاند وسوسهها و شکها را به نفع خیود بگیذار تیا اذییت نشیوی و در
زحمت نیفتی .ناگفته نماند باز در این کتاب آمده است؛ هر چه قدر نسبت مذهب درمانی (عقیده به جهان
بینی توحیدی) و درمان با مذهب (عمل به توصیههای دینی) سهل انگاری شود ،ریشیههیای وسیواس در
وجود شخص پیشروی میکنند ،به گونهای که ریشه کن کردن آن بسیار سخت خواهد شید؛ کیه در ایین
صورت به تأکید علمایی چون حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری و آیت اهلل فاطمی نییا و ...الزم اسیت در
کنار مذهب درمانی و درمان با مذهب ،هم از داور درمانی (روان پزشک) و هم روان درمانی (روان شناس
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بالینی) استفاده شود (قدیری .)42-55 :1393 ،بهطور کلی؛ وسواس (مذهبی) از جمله ابتالئاتی است که برای
رهایی از آن توصیهها و تاکیدات فراوانی شده اسیت .لییکن ،علمیا و روحانییت معظیم جهیان تشییع ،در
سرتاسر جهان در راستای درمان و ...وسواس (مذهبی)؛ فرمایشات و سخنان ارزشمند و راه گشاه فراوانیی
فرمودهاند؛ که انعکاس آنها در این مقاله امکان پیذیر نیسیت .امیا خواننیدگان ارجمنید ،برحسیب نییاز و
ضرورت میتوانند ،با مراجعه به سایتهای اینترنتی علما و مراجع عظام تقلیید بیه نظیرات ،فرمایشیات و
سخنان آنها در رابطه با اختالل وسواس مذهبی و مطالب پیرامون آن دسترسی پیدا کنند .سخنرانیهای
صوتی و تصویری علما و روحانیون بزرگواری نظیر ،حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری ،استاد فاطمی نییا،
استاد فرح زاد ،آیت اهلل قرائتی ،استاد شیجاعی؛ اسیتاد حیورایی و سیایر بزگیواران و روحیانیون گرامیی و
همچنین ،آمادگی و بسیج کامل جامعهی شریف روحانیت و طالب ،برای ارائه انواع مختلف مشاورههیای
اینترنتی ،تلفنی ،حضوری و ...به اشخاص مبتال به وسواس مذهبی و نیز ،تألیف کتب و چیاپ مقیاالتی در
ارتباط با مسئله پر اهمیت وسیواس میذهبی در جهیت آگیاه سیازی؛ آمیوزش پیشیگیرانه و درمانشیان و
همچنین ،بهره گیری از اصول شش گانه فقهی (اصاله الطهیارت ،اصیاله الحلّییه ،اصیاله االباحیه ،اصیاله
الصحّه ،قاعده تجاورو فراغ ،اصاله الرائه ،اصل استصحاب) برای درمانشان ی که از جمله اصولی میباشیند
که؛ مجتهدین اعلم مبنا و پایه اصلی آنها را از آیات قرآن و سایر احادیث وارده از ائمه معصومین (علییه
السالم) گرفتهاند ی همه و همه ،نقش حائز اهمیت روحانییت شییعه (علمیای میذهبی) در درمیان (رفیع)
وسواس مذهبی ،که با بهره گیری از آموزههای اسالمی همراه است؛ توصیف میکنند.

 -5بحث و نتيجه گيری
با توجه به مباحث مطرح شده ،میتوان به یافتهها و نتایج ذیل دست یافت:
 -1وسواسی که در امور دینی و عبادی ،دامنگیر شخص اسیت؛ تحیت عنیوان وسیواس میذهبی تعرییف
میشود و کامالً قابل عالج و درمان است و در صورتیکه به میسر درمانی درست هدایت نشود و همچنین
فرد وسواسی نیز از آن کامالً پیروی کند ،متاسفانه رشد کرده و بسیار قیوی تیر خواهید شید و همچنیین،
آموزههای اسالمی ،راهکارها و دستورات پیشگرانه و درمانی جامع و مفید در رویارویی با اختالل وسیواس
مذهبی را ارائه میدهند .که شخص مبتال به این نوع وسواس با بهره گیری این روشها که تحت عنوان
مذهب درمانی (درمان با مذهب) یاد میشود و نیز بیا اسیتفاده از مشیاورههیای کارشناسیان (روحیانیون)
مذهبی ،میتواند بر مشکل اش فائق آید و از چنگال شیطان و وسواس رهایی یافته و مثل عیرف جامعیه
زندگی و عمل کند .ولی چنانچه این وسواس مذهبی به شکل خیلی شدید و قوی در روح و جان شیخص
ریشه کند و با مذهب درمانی و کارشناس و مشاوره دینی (روحانی) ،کامالً قابل درمان نباشد؛ خیلی سیاده
با یک روند درمانی تعاملی بین مذهب درمانی و کارشناس و مشاور مذهبی با دارو درمانی (روان پزشیک)
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و روان درمانی (روانشناس بالینی) ،شخص وسواسی تحت درمیان تعیاملی قیرار گرفتیه و در نهاییت ،بیه
برطرف شدن وسواس اش ،منجر خواهد شد.
 -2در دین مبین اسالم ،وسواس مذهبی امری؛ غیر عقالنی ،ناپسند ،مزمت شده و ییک بیدعتی آشیکار؛
توصیف میشود و پیروی از آن ،کاملًا مغایر با آموزههای اسالمی و اهل بیت علیه السالم ،ارزیابی میشود
و از سوی دیگر وسواسی مذهبی ،منجر بیه اتیالف وقیت و از دسیت دادن سیرمایه ارزشیمند عمیر فیرد
وسواسی میگردد .که این خود یک خسارت بزرگی است; زیرا که بازیابی زمان از دست رفته امکان پذیر
نیست و از طرفی ،منابع حدیثی شیعه نیز موضوع وسواس با محوریت عبادی را رها نکرده و نگاهی جامع
و گسترده در مورد آن دارد.
 -3مذهب شیعه به افراد وسواسی در مورد ،بیاعتنا به وسواس مذهبی و ترتیب اثر ندادن به آن؛ تاکید دارد.
 -4نقش علما و روحانیت معظم شیعه ،در درمان (رفع) و مشاوره تخصصی افراد (مذهبی) ،که عمالً با بهیره
گیری از آموزههای اسالمی همراه است ،فوق العاده ضروری ،حائز اهمّیت ،مثبت ،سازنده و پرنگ میباشد.
 -5از نظر اخالقی ،تحقیر و مزمت افراد وسواسی امری ناپسند و زشت بوده و تأثیرات سیوء بیر روحییات
آنها میگذارد؛ بر این اساس میطلبد در ارتباط با این اشخاص ،از این قبییل رفتارهیای غییر اخالقیی و
ناسنجیده ،به جدّ اجتناب و پرهیز شود و پیروی شخص ،از افکارو رفتارهای وسواسی ،باعث میشوند کیه
وی مرتکب گناهان متعدد گردد.
 -6برای افراد مبتال به وسواس (مذهبی) ،مطالعه متفکرانه قرآن ،احادیث ،رسالهها ،کتب ،سیخنرانیهیای
صوتی و تصویری منتشر شده در زمینه مباحث وسواس و نیز بهره مندی از مشاورههای حضوری یا غییر
حضوری علما و کارشناسان مذهبی و دینی ،شرعاً ،عقلًا و عرفاً واجیب و الزم اسیت و ییادگیری صیحیح
احکام شرعی تا حدّ الزم و پرهیز از احتیاط غیر شرعی ،دو عامل مهم در پیشگیری از ابیتال بیه وسیواس
مذهبی به شمار میآیند .به عبارت دیگر انسان؛ با مطالعه ،شناخت و رعایت احکام ،میتواند بیه راحتیی از
گرفتار شدن به وسواس در امور عبادی ،جلوگیری نماید و همچنیین ،شیارع مقیدس اسیالم ،در قسیمت
نجاست و طهارت ،به پایینترین حد کفایت نموده و آسان گرفته است و باالخره اینکه؛ نماز ،ذکر ،دعیا و
یاری خواستن از خداوند جلّ و عال ،در درمان (رفع) وسواس نقش بسیار مهمی دارند.

 -6پيشنهادات عَملی مقاله حاضر ،در راستای درمان (رفع) وسواس مذهبی
 -1مطالعهی آگاهانه و متفکرانه ،کتب تألیفی در زمینه موضوع وسواس (مذهبی) ،نظیر :الیف) مظیاهری،
حسین .)1387( .کتاب راهکارهای عملی درمان وسواس به انضمام احکیام و اسیتفتائات .چیاپ اول ،قیم:
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مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (س) .ب) حیدری نراقی ،علی محمد .)1387( .کتاب وسیواس؛ شیناخت و
راههای درمان آن .چاپ پنجم ،تهران :میثم تمار .ج) قدیری ،محمد حسیین .)1391( .کتیاب بیی خییال
درمانی نگاهی فقهی و روانشناختی به وسواس .قم :انتشارات انجمین گفیت و گیوی دینیی .د) موسیوی
خمینی ،روحاهلل .)1394( .کتاب چهل حدیث (حدیث بیسیت و پینجم) ،تهیران :مرکیز تنظییم و نشیرآثار
حضرت امام خمینی (ره) .ز) ارگانی بهبهانی حائری ،محمود .)1377( .کتیاب شیناخت و درمیان وسوسیه و
وسواس در اسالم ،چاپ اول ،قم :نشر مجمیع ذخیایر اسیالمی .ط) پیاپی مطلیق ،مییثم .)1369( .کتیاب
وسواس و شناخت انواع آن ،مالیر :نشر الکترونیکی جامع خردمنیدان پارسیی .ز) عابیدی ،محمید رضیا و
همکاران .)1387( .کتاب راهنمای آموزشی و عملی درمیان :وسیواس .اصیفحان :نشیر فرهنیگ پژوهیان
دانش .ی) احمدی ،جمشید .)1357( .کتاب وسواس و درمان آن ،شیرار :انتشیارات نویید و کتیب تیألیفی
دیگر با موضوع وسواس -2 .مراجعه به مقاالت چیاپی کیه ،در زمینیه وسیواس (میذهبی) در مجیالت و
نشریات معتبر منتشر شدهاند-3 .رسالهی عملیهی مرجع تقلید بزگوارتیان را ،بیا دقیت و حوصیله مطالعیه
کنید( .به خصوص بخشهای مربوط به طهارت ،نجاست ،غسل و وضو) و خود را ملیزم کنیید کیه بیرای
غسل و وضو یا آب کشیدن بدن ،لباس و یا چیزهای دیگر ،به همان کیفیتیی کیه در رسیاله آمیده عمیل
نمایید و از زیاده روی جدّاً پرهیز کنید و بعد از این که طبق رساله غسل کردید یا چیزی را با آب شست و
شو دادید و آب کشیدید ،هیچ گونه شکی در طهارت آن به دل راه ندهید و اگر احساس مییکنیید ،هنیوز
پاک نشده و یا غسل و وضو تحقق پیدا نکرده ،اعتناء نکنید و با همان وضع نماز بخوانید و سایر کارهیای
خود را انجام دهید -4 .اگر مبتال به وسواس در شست و شو هستید ،خود را در معرض چیزهیای آلیوده و
نجس قرار دهید و یا به تجسّم چنین موقعیتهایی بپردازید و از انجام دادن آن کار خیودداری نکنیید ،.از
فردی بخواهید خودش را در معرض این موقعیتها یا موضوعهای ذکر شده قیرار دهید بیدون ایین کیه
«واکنش بی اختیاری» از خودش نشان دهد .سپس شما نیز همان کار را انجیام دهیید .ایین کیار باعیث
میشود موضوعها یا موقعیتهای اضطراب آور ،کم کم اثر خود را از دست بدهد و اضطراب شما کیاهش
پیدا کند -5 .به لحاظ شرعی هر چیزی که قبالً پاک بوده ،تا یقین به نجاسیت آن نداشیته باشییم ،پیاک
است و نباید آن را نجس فرض کرد ،زیرا مخالف شریعت است -6 .اصوالً هر چیزی که نمیدانیم نجیس
یا حرام است ،پاک و حالل است ،زیرا اصل در اشیاء بر پاکی است و نجس و حرام بودن دلیل میخواهد.
حال درباره چیزهایی که به آنها دست زدهاید (مثل ظروف و لباسها و یا پیا گذاشیتن روی فیرشهیا و
چیزهایی از این قبیل) در مورد همه اینها حکم طهارت جاری کنید ،یعنی ،همه آنها را نادییده بگیریید.
الزم نیست شما هیچ کدام از آنها را آب بکشید و اگر اشکالی دارد به گردن ما .شما فعلًا موظّف هسیتید،
فقط به راهکارهای ارائه شده ،عمل کنید و به حکم طهارت و نجاست ،فقیط و فقیط بیر اسیاس آنچیه در
رساله آمده عمل کنید -7 .به خودتان تلقین کنید که «وسواس» یک نوع کار شیطانی است و باید هر چه
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زودتر دست از آن بردارم -8 .دعا ،ذکر و عبادت؛ در این مورد حتی منابع اسالمی از قول معصومین (علیه
السالم) روشهای متعددی را برای پیشگیری و درمان وسواس پیشنهاد کردهاند ،که از آن جمله ،بهیره از
ادعیه و اذکار خاصی از جمله «لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ» و «الحول و ال قةوة االبةا اهلل» مییباشید کیه در حقیقیت
ماحصل همه آن روشها را میتوان در ذکر خدا خالصه کرد .میذهب و شیکوهمندترین جلیوه آن؛ یعنیی
نماز میتواند در زدودن وسواس فکری نقش بسیار مهمی بازی کند .برخی از اذکار و توجهات حیین نمیاز
نه تنها با روشها ارائه شده توسط روان شناسان قابل مقایسه است ،بلکه حتی بسییار میؤثر تیر بیه نظیر
میرسد .استفاده زبان و ذهن از ذکر؛ غَیرِ المَغضاوبِ عَلَیهِمْ وَلَا الضّالّینَ ،که جدایی راه مؤمن را از ابلیس
و شیطان نشان میدهد .فیض بردن از سوره مبارکه ناس بعد از حمد ،بخصوص توجه به آیات شریفه من
شَرّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ و الّذِی یوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّاسِ ،به عنوان عواملی قدرتمند در توقیف افکیار
وسواسی مطرحاند (وجود.)367-364 :1396 ،

منابع:
 .1ارگانی بهبهانی حائری ،محمود .)1379( .شناخت و درمان وسوسه و وسواس در اسالم ،قم :مجمع ذخیایر
اسالمی انتشارات.
 .2احمدی بجق ،سودابه ،محبوبه ،فرامرزی و باب اله ،بخشی پور .)1394( .اثر بخشی گروه درمانی شناختی
مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری ی عملیی ،باورهیای فراشیناخت و نشیخوار فکیری .فصیلنامهی
مطالعات روانشناسی بالینی.79-109 :)5(20 ،
 .3السادات کمالی ،زینب .)1393( .پیشبینی افکیار و اعمیال وسواسیی براسیاس ویژگیهیای فیرامن و مین:
مقایسهی وسواسهای مذهبی و غیرمذهبی .پایان نامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،ایران.
 .4بنائیان اصفهانی ،علی ،محمد جواد ،نجفی و حمید طاهر ،نشاط دوست .)1393( .زشیتی گراییی نفیس در
حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی .مجله علمی پژوهشی الهیایات تطبیقی.1-26 :)5(12 ،
 .5پاپی مطلق ،میثم .)1393( .وسواس و شناخت انواع آن .مالیر :نشر الکترونیکی جامعه خرمندان.
 .6پاک نیا ،مریم ،عباس ،میرزائی و جیواد ،جهیان .)1397( .مقایسیة اثربخشیی میدل درمیانی روییارویی و
بازداری از پاسخ و روش کاهش فکیر خطرنیاک برکیاهش نیاگویی خلقیی و اجتنیاب شیناختی بیمیاران
وسواسی .فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی.1-180 :)14(1 ،
 .7توکلی ،سامان و حبیب اهلل ،قاسم زاده .)1385( .نظریههیا و درمیانهیای شیناختی ی رفتیاری وسیواس.
تازههای علوم شناختی.54-76 :)8(1 ،
 .8حسینی سیستانی ،علی .)1396( .توضیح المسائل جامع .مشهد :نشر دفتر حضرت آیه اهلل العظمی سیستانی.

  124فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی   سال اول ی شماره سوم ی پاییز 1397

 .9حسینی بهشتی ،محمد .)1390( .والیت ،رهبری ،روحانیت .تهران :بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید آیت
ااهلل دکتر بهشتی.
 .10حرّ العاملی ،محمد بن الحسن ،)1416( .وسائل الشیعة ج  .1قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث.
 .11دادستان ،پریرخ .)1380( .روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی (جلد  .)1تهران :انتشارات سمت.
 .12رئیسی ،مجتبی .)1389( .وسواس ،اطاعت از شیطان .فصلنامه شمیم معرفت.29-17 :23 .
 .13رمضانی ،ولی اهلل و علی محمد ،موسوی .)1386( .درمان وسیواسهیای فکیری (مداخلیهی شیناختی ی
رفتاری) .مجلهی روانشناسی و اطالع رسانی دانشگاه خوارزمی تهران.25-21 :2 .
 .14ساعی ،سید مهدی .)1386( .به سوی محبوب ،قم :انتشارات شفق.
 15ساالرزایی ،امیر حمزه و فرشته ،ابراهیم آبادی .)1396( .جایگاه حدیث رفع در پیشگیری از وسیواسهیای
فکری و رفتاری .نشریهی فقه پزشکی.7-19 :)9(31 ،
 .16شاملی ،لیال ،محمدعلی ،گودرزی ،حبیب ،هادیان فرد ،سیدمحمدرضا ،تقوی و احمید ،غنیی زاده.)1390( .
پیش بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهیای کنتیرل افکیار رخنیه کننیده در بیمیاران
وسواسی ی اجباری .مجلهی دانشکده پزشکی اصفهان.1-12 :)29(166 ،
 .17شُکر ،عبدالعلی .)1393( .وسوسة شیطان و راهکارهای مقابله با آن در قرآن .پژوهشینامة معیارف قرآنیی،
.63-89 :)5(18
 .18صالحی ،منصور ،محمد حسین ،ساالری فر و مینا ،هادیان .)1383( .بررسی فراوانی الگوی عالئم اختالل
وسواسی ی جبری .فصلنامة تازههای علوم شناختی.78-94 :)6(1 ،
 .19عزیزی ،مدبر .)1372( .ورطههای سقوط ،دامها و شگردهای شیطان .نشیریة تربییت.19 -16 :)9(81 ،
 .20عابدی شرق ،نجمه ،آهیوان ،مسیعود ،دوسیتیان ،ییونس ،اعظمیی ،یوسیف و حسیینی ،سیپیده.)1395( .
اثربخشی درمان طرحوارهدرمانی هیجانی بر نشانههای بالینی و طرحواره هیجانی در مبتالیان بیه اختالیل
وسواس فکری و عملی .فصلنامة مطالعات روان شناسی بالینی.149-163 :)7(26 ،
 .21علمردانی صومعه ،سجاد ،محمد ،نریمانی ،نیلوفر ،میکائیلی و سجاد ،بشرپور .)1397( .نقش عیدم تحمیل
بالتکلیفی و تنظیم هیجان در پیش بینی رضامندی زناشویی بیماران مبتال به اختالل وسیواس فکیری ی
عملی .فصلنامة علمی ی ترویجی رویش روانشناختی.159-180 :)7(8 ،
 .22غفاری ،خلیل و سعید ،حسینی .)1395( .رابطه بین هوش هیجانی و وسواس فکری ی عملی دانش آموزان
مقطع متوسطه شهرستان الیگودرز .فصلنامة رهبری و مدیریت آموزشی.83-93 :)10(3 ،
 .23غفاری ،فرزانه .)1393( .تغذیه سالم از نگاه قرآن .مجلیهی علمیی ی پژوهشیی دانشیگاه علیوم پزشیکی

نقش روحانیت در درمان وسواس مذهبی با بهرهگیری از آموزههای اسالمی125 

زنجان.97-109 :)22(90 ،
 .24فخاری ،علی ،مهدی ،ایمانی ،حسن ،قلی زاده و عبیاس ،بخشیی پیور .)1387( .مقایسیهی نگیرشهیای
مذهبی و کمال گرایی در مبتالیان به اخیتالل وسیواس فکیری ی عملیی و افیراد بهنجیار .فصیلنامهی
پژوهشهای نوین روانشناختی.85-102 :)3(10 ،
 .25فقیهی ،علی نقی و جمشید ،مطهری .)1382( .وسواس و درمان آن؛ مقایسه دو شیوه شناخت ی درمانگری
اسالمی و شناخت ی درمانگری سنتی .ماهنامهی علمی ی ترویجی معرفت.45-59 :)12(12 ،
 .26فاضل لنکرانی ،محمد .)1383( .جامع المسائل ج  1و  .2قم :امیر العلم.
 .27قرآن کریم.
 .28قدیری ،محمد حسین .)1393( .بی خیال درمانی ج  .1قم :انتشارات انجمن گفتگوی دینیی (اسیک دیین
دات کام).
 .29قائمی امیری ،علی .)1365( .وسواس ،تهران :نشر امیری.
 .30قیرشی بنابی ،سیّد علی اکبر .)1371( .قاموس قرآن (جلد  .)7تهران :نشر دارالکتب اإلسالمیّة.
 .31کرم الهی ،نعمت اهلل .)1393( .حوزه علمیه ،نظام اسالمی و حضور روحانیت در عرصه سیاست .نشیریهی
معرفت سیاسی.89-102 :)6(2 ،
 .32کاویانی ،سارا .)1389( .رابطه وسواس مذهبی ی اخالقی با نشانههای وسواس فکری ی عملی و سبکهای
شناختی مرتبط با وسواس فکری ی عملی .پایاننامه چاپ نشده کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.
دانشگاه عالمه طباطبایی ،مرکز آموزشهای نیمهحضوری و تخصصی آزاد .ایران.
 .33میثاقی ،نرجس و مریم ،آقایی بجستانی .)1395( .باز پژوهی راهکارهای درمان وسواس از منظیر قیرآن و
روایات .همایش ملّی سالمت از دیدگاه قرآن کریم .ایران.
 .34مظاهری ،حسین .)1388( .کاوشی نو در اخالق اسالمی (جلد  .)2تهران :موسسه نشر و تحقیقات ذکر.
 .35میرزایی قزل گونی ،مریم ،محمد ،نریمانی و سجاد ،بشرپور .)1396( .نقش کنترل فعالیت در پییش بینیی
وسواس مذهبی افراد مبتال به اختالل وسواس فکری ی عملی .اولین همایش ملّی آسیبهیای اجتمیاعی،
ایران.
 .36مظاهری ،حسین .)1387( .راهکارهای عملی درمان وسواس به انضیمام احکیام و اسیتفتائات .قیم :نشیر
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (س).
 .37ممتحن ،مهدی و زینب ،ترابی .)1391( .تفاوت یا همسانی شیطان و ابلیس .فصلنامهی مطالعات قرآنیی،
.123-140 :)3(12

  126فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی   سال اول ی شماره سوم ی پاییز 1397

 .38ملکی تبریزی ،میرزا جواد .)1372( .اسرار الصلوة .تهران :انتشارات پیام آزادی.
 .39مصباح یزدی ،محمد تقی .)1392( .مباحثی درباره حوزه .قم :مؤسسه آموزشیی و پژوهشیی امیام خمینیی
(قدس سره).
 .40موگهی ،عبدالرحیم .)1393( .احکام خانواده ،قم :انتشارات بوستان کتاب.
 .41موسوی خمینی ،روحاهلل .)1394( .چهل حدیث .تهران :مرکز تنظیم و نشرآثار حضرت امام خمینی (ره).
 .42مکارم شیرازی ،ناصر .)1393( .استفتائات جدید ی جلد چهارم .قم :انتشارات امام علی بن ابی طالب علییه
السالم.
 .43نارویی نصرتی ،رحیم و محمود ،منصور .)1388( .طرح خودییابی اسیالمی و درمیان وسیواس (آلیودگی و
طهارت ،نجاست) .فصلنامهی علمی ی پژوهشی روانشناسی و دین.170-145 :)2(5 ،
 .44نقوی ،دالور علی .)1390( .تیأثیر ارزشهیای اخالقیی بیر اقتصیاد و رفیاه از منظیر قیرآن و حیدیث .دو
فصلنامهی مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق.27-84 :)5(20 ،
 .45وجود ،آرش .)1396( .مروری بر بازتابشهای نقش روحانیت در نهی و درمان وسواس بیا بهیرهگییری از
آموزههای اسالمی .جمعی از نویسندگان .قرآن و روان شناسی.487 ،1396 .
 .46همدانی ،مصطفی .)1396( .فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظیر قیرآن کیریم .فصیلنامهی علمیی ی
پژوهشی تحقیقات علوم و حدیث.167-200 :)14(2 ،
47. Albert, U. , Maina, G. , Bogetto, F. , Chiarle, A. , & MataixCols, D. (2010). Clinical
predictors of health-related quality of life in obsessive-compulsive disorder. Journal
of Comprehensive Psychiatry, 51(2), 193-200.

48. Abramowitz, J. S. , Huppert, J. D. , Cohen, A. B. , Tolin, D. F. , Cahill, S. P. ,
(2002) Religious obsessions and compulsions in a non-clinical sample: the Penn
Inventory of Scrupulosity (PIOS). Journal of Behaviour Research and Therapy,
40(7), 825-838.

49. Hoffman, L. , Hoffman, J. L. , Dillard, K. , Clark, J. , Acoba, R. , Williams, F. , et
al. (2008) Diversity and the God image: Examining ethnic differences in the
experience of God for a college-age population. Journal of Psychology and
Theology, 36(1), 26–41.

50. Hale, L. , Strauss, C. , Taylor, L. B. , (2012). The Effectiveness and Acceptability
of MindfulnessBased Therapy for Obsessive Compulsive Disorder: A Review of the
Literature. Mindfulness. 4(4), 382–375.

51. Koenig, H. G. , McCullogh, M. E. , Larson, D. B. (2001) Handbook of Religion
and Health. New York Oxford University, 53-60.

127 نقش روحانیت در درمان وسواس مذهبی با بهرهگیری از آموزههای اسالمی

52. Kaviani, S. , Eskandari, H. , Ebrahimi Ghavam, S. , (2015). The Relationship
between Scrupulosity, Obsessive-Compulsive Disorder and Its Related Cognitive
Styles. Journal of Practice in Clinical Psychology (JPCP), 3(1), 60-47.

53. Miller, C. H. , & Hedges, D. W. , (2008). Scrupulosity disorder: an overview and
introductory analysis. Journal of Anxiety Disorders, 22(6), 1058-1042.

54. Okasha, A. , Saad, A. , Khalil, A. H. , Seif, E. I. , Dawla, A. , & Yehia, N. (1994)
Phenomenology of obsessive compulsive disorder: A transcultural study.
Comprehensive Psychiatry, 35(3), 197-191.
55. Tolin, D. F. , Abramowitz, J. S. , Hamlin, C. , Foa, E. B. , and Synodi, D. S. ,
(2002). Attributions for thought suppression failure in obsessive-compulsive
disorder. Cognitive Therapy and Research, 26(4), 517–505.

56. Vaillant, G. , Templeton, J. , Ardelt, M. , Meyer, S. E. (2008) The natural history
of male mental health: health and religious involvement. Social Science & Medicine,
66(2), 221-31.

