
 

 

 

 ی اسالمیهاآموزهی از ریگبهرهنقش روحانیت در درمان وسواس مذهبی با 

 1وجود آرش

 دهيچک

 الت وسواس ییا حاست که ویژگی بارز آن ای بیماری ویژه؛ دیآیمهمانطور که از نامش بر ، وسواس
ام و احکی ، مربوط به وسواسی اسیت کیه در اعمیال عبیادی    ، وسواس مذهبی. وسوسه انگیزی است

( OCD) عملیی نقاط مشترک بسیاری با اختالل وسواس فکری ی  و شودیمدامنگیر شخص ، غیره
ی اسالمی راهکارها هاآموزهاز آنجایی که . شودیشناخته م، آن مذهبی هشاخ دارد و اغلب به عنوان

ر در قالیه حاضی  مایضیاً  . و دستورات پیشگرانه و درمانی جامعی در رویارویی با وسواس میذهبی دارد 
 مان )رفیع( در در؛ شناختی روشن از نقش روحانیت معظم، صدد است تا به روش توصیفی و تحلیلی
بیه  ، ا خییر درمان است ی ارزشمند و اینکه آیا قابل یهاآموزهاین نوع از وسواس با بهره گیری از آن 

ه از بیا اسیتفاد  ؛ وع وسواسشخص مبتال به این ن های پژوهشبر اساس یافته. ارائه شود خوانندگان
بیر   توانید یمی ، یی کارشناشیان )روحیانیون( میذهب   هیا مشاورهمذهب درمانی و نیز با بهره گیری از 

 ل خیلی قویولی چنانچه این وسواس مذهبی به شک. آید و از وسواس رهایی یابد فائقمشکل اش 
بیا  ؛ میان نباشید  کامالً قابل در، در روح و جان شخص ریشه کند و با مذهب درمانی و مشاوره دینی

رمیانی  ا دارو دیک روند درمانی تعاملی بین مذهب درمانی و کارشناش و مشاور مذهبی )روحانی( بی 
هیای پیژوهش   تهبراساس یاف و. قابل درمان است، روان درمانی )روانشناس بالینی( )روان پزشک( و

 اهمّیت حائزبسیار ؛ س مذهبیوسوا درمان در عهیش معظم روحانیت نقش؛ که توان نتیجه گرفتمی
 . کامالً قابل درمان است، و نیز این نوع وسواس شودیمو ضروری ارزیابی 

 درمان، (OCD)عملی  وسواس فکری ی، وسواس مذهبی، روحانیت، ی اسالمیهاآموزه: واژگان کلیدی
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 مقدمه-1

یافت که با دین سر و کاری نداشته  توانیرا م یادین از دیرباز مورد توجه بوده است و کمتر جامعهبحث 
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است افرادی که اعتقادات دینی دارنید   (1: 1390، )شاملی و همکاران دنباش

نسبت به سایر افیرادی کیه چنیین اعتقیادات و ییا اعمیال را ندارنید از         دهندیو یا اعمال مذهبی انجام م
، آردلیت ، تمپِلتیون ، النتیو؛ 2001، الرسون، مَک کولو، 1کونیگ) سالمت روانی و سازگاری بهتری برخوردار هستند

امروزه معنویت و مذهب به عنوان بعدی از ابعاد رشدی انسیان میورد توجیه روان شناسیان و     . (2008، 2مایر
ویکتور فرانکل در کتاب پزشیک و روح اعتقیاد دارد کیه زیسیت     ، مؤسس معنادرمانی. روان پزشکان است
، دییدگاه روانشیناختی   از. (33: 1ج ، 1393، )قیدیری ذهنیی )روانیی( و جسیمانی دارد    ، انسان سه بعد روحانی
رشد انحرافات اجتماعی و اختالالت روانشیناختی  ، بر نگرش افراد به مفاهیم زندگی، سطوح اعتقاد به خدا

، بیه وییژه روانشناسییان   ، بیرای بسییاری از افیراد    4وسیواس . (2008، و همکیاران  3)هیافمَن  باشید یتأثیرگذار م
ی هیا زمیان وسیواس از  . (14: 1388، نارویی نصرتی و منصور )ت اختاللی نام آشناس، مشیاوران و روانپزشیکان

ی قیدیم وسیواس   هیا زماندر . شودیمدور مورد توجه بوده است و در تاریخ و ادبیات نیز رد پای آن دیده 
نیروییی بیرونیی    لهیوسی بهو پنداشتند مبتالیان به این بیماری  شدیمکلی مرتبط با مذهب شناخته  طوربه

اعمیال  ، کلمه وسواس در زبان فارسی بیشیتر شیامل مفهیوم   . (54: 1385، کلی و قاسم زاده)تو اندشدهتسخیر 
ی انگلیسیی و فرانسیه بیشیتر بیر افکیار و      هیا زباندر حالیکه معادل این واژه در . اضطراری اجباری است

شیکایت دارنید داللیت     هاآنمحتویات ذهنی مزاحم ناخواسته و غیر قابل اجتنابی که بیماران وسواسی از 
بر نوعی اندیشیه  ، وسواس در زبان عربی و فارسی در اصل، همچنین. (6-5: 1ج ، 1393، پاپی مطلق). کندیم

 (47: 1382، و مطهیری ، فقیهیی ؛ 19-20: 1379، ارگیانی بهبهیانی  ) کندیو محتوای ناخواسته و نامطلوب داللت م
وسواس و منبع ، فیتله شعله ور آن، نفت سوزی تشبیه کنیماگر بیمار وسواسی را به چراغ ، حال برای مثال

ی سطوح و عمق وسواس را نشیان  هانشانه، و حرارت و دود این چراغ هاشعله. اضطرابش است، نفتی آن
 داننید یمی روانکاوان وسواس را نوعی غریزه واخورده و ناخودآگاه و حالتی . (26: 1ج ، 1393، )قدیری دهندیم

. ردیی گیمی آدمی را در بنید خیود   ، خاص که اغلب وهم آمیز و اشتباه استای میل یا عقده، که در آن فکر
در . (86: 1395، غفیاری و حسیین  ؛ 15: 1365، )قیائمی امییری   کنید یمآنچنان که حتی اختیار و اراده را از او سلب 

، )پیاپی مطلیق   کنید یمآیاتی از قرآن کریم وسواس به معنی افکار بیهوده و مضری آمده که در ذهن خطور 

و اختالالت عصبی عصر ما است کیه شیکل    هایماریب نیترعیشایکی از ، وسواس، باالخره( 4: 1ج ، 1393
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افکار و اعمال ناخواسته وجود دارد و جلوه آن را بیه صیورت شیک و     صورتبهخفیف آن در اغلب انسان 
و بیه عنیوان بیمیاری     (86: 1395، وحسیینی )غفاری  مینیبیم، عدم امکان تمرکز فکری و موارد دیگر، تردید
کند تا رفتاری بر خالف میل و آزار دهنده و اسارت آور معرفی شده است که شخص را مجبور می، پیچیده

 نید یبیمافکار و رفتارش بیهوده است ولی خود را در رهایی از آن ناتوان  داندیماراده انجام دهد و با آنکه 
اعضای خانواده به این اختالل عالوه بر اینکه احتمال دارد الگوی دیگران  مبتال شدن یکی از، و از سویی

: 1ج ، 1393، )پاپی مطلیق یقیناً اثر سویی در کارکرد نظام خانواده خواهد داشت . مخصوصاً کودکان واقع شود

ی زیسیت شیناختی اسیت و همچنیین در واژگیان      هیپاوسواس یک اختالل اضطرابی دارای ، از طرفی. (4
 انددوامیا تصوراتی که تکرار شونده و با ، هاتکانه، افکار، عقاید: شودیموسواس این گونه تعریف ، پزشکی
اخیتالل  . (86: 1395، )غفاری و حسینیمزاحم و احمقانه هستند ای تجربه، گفت که حداقل در ابتدا توانیمو 

عملیی ییاد    و ل فکیری العنوان اخیت ل وسواسی که از آن به یک اختال، (OCD) 1ی عملی وسواس فکری
، میزمن ، جیدی  یک بیماری و( 8: 1396، و ابراهیم آبیادی  ساالرزایی؛ 150: 1395، و همکاران عابدی شرق) شودیم

فکری و عملی اسیت کیه    یهاهای اساسی آن وجود وسواساست که ویژگی و قابل درمان ناتوان کننده
هیا وقتگییر   یین وسیواس  ا. بالینی برای شخص کافی استحظه ها برای ایجاد ناراحتی قابل مالشدت آن
بیمار ، کندیاجتماعی یا روابط تداخل م یهاتیفعال، ای در عملکرد روزمره و شغلیطور برجسته است و به
وسواس عملی یا شیکل تیوأم   ، ل وسواس فکری ی عملی ممکن است دچار وسواس فکری به اختال مبتال
، دهید یشیواهد نشیان می    و( 110: 1397، و همکاران نیا کپا؛ 134: 1397، کارانو هم علمردانی صومعه) ها باشدآن

 ضعیف بیودن آن  و گذاردیمای حظهالبر کیفیت زندگی اثر منفی قابل م؛ وسواس فکری ی عملی  اختالل
 شیود ییک موقعیت ناتوان کننده محسوب می و ( 2010، و همکاران 2)آلبرت مندی زناشویی تأثیر داردیتبر رضا
در نسخه تجدیید  و ( 2: 1396، میرزایی قزل گونی)کیفیت زندگی را به طور معناداری کاهش دهد  تواندیکه م

بنیدی   عنیوان ییک اخیتالل اضیطرابی طبقیه      نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی به
کیه   کنید یرا تجربه می ای مزاحم و تکرار شونده یهاتصاویر ذهنی یا تکانه، فرد افکار، که در آن شودیم

رفتارهای تکرار شونده بعدی که هدفشان کاهش اضطراب همراه با افکار . شوندیافکار وسواسی تعریف م
تشخیصی بیرای اخیتالل وسیواس فکیری و      یهامالک. شوندیاعمال وسواسی خوانده م، وسواسی است

وقتگییر  ، شیوند یمالحظیه می  عملی حاکی از آن هستند که افکار و اعمال وسواسی باعث پریشانی قابیل  
 دهدیای تشخیص متا اندازه، فرد مبتال به وسواس، همچنین. هستند و با عملکرد روزانه فرد تداخل دارند

م بیا  الدیین اسی  . (276: 1392، )اییزدی و عابیدی   افراطی و غیر منطقیی هسیتند  ، که افکار و اعمال وسواسی
افرادی غنی و توانا بسازد تا ، مسلمانان را از نظر فکریوسواس به سختی مبارزه نموده و کوشیده است تا 

                                                           
1 obsessive-compulsive disorder 
2 Albert 
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ییک نیوع بیمیاری    ، چون شک و بی تصمیمی خود، تردید نگردند و هیچ گاه دچار افکار وسواسی و شک
نییز  ، (سیلم  و صلی اهلل علیه و آلیه پیامبر اکرم )؛ و همچنین( 46: 1395، )میثاقی و آقایی بجستانی مهلک است
او را بیه قهقیرا   ، قرار داده ریتأثکه شخص را تحت  کندیمو افکاری تعریف  توراتص صورتبهوسواس را 

یکیی از  ، دینیی( ) یمیذهب وسیواس  . (46: 1382، مطهری، )فقیهی داردیمو از انجام اعمال طبیعی باز  بردیم
در سطح ایران و جهان بسییار کیم   ، که ک اختالل روانشناختی استو ی فکری ی عملی یهاانواع وسواس

 Diagnostic) یبر اساس معیارهیا (2015، اسکندری و ابراهیمی ق وام، )کاویانی مورد پژوهش قرار گرفته است

and statistical manual of mental disorderS) DSM-IV     یکیی از انیواع اخیتالالت وسواسیی ،
گناه مرضی با افکار وسواسی میرتبط بیا موضیوعات اخالقیی ییا       یلهیکه به وس باشدیم وسواس مذهبی
و  گرددیمنتهی به رفتارهای اجباری اخالقی یا رعایت مذهب م، و در اغلب موارد شودیمذهبی توصیف م
و  1آبرامیوویتز ؛ 2: 1390، )شیاملی و همکیاران   شیود یای منجر به ناراحتی و غیر انطباقی بودن مبه طور گسترده

بیه دلییل متییا ثییر بییودن از      کیه  وسواس مذهبی ی اخالقی از جمله اختالالتیی اسیت    . (2002، همکاران
 5که در کشیورهای غربیی بیین     شودیتخمین زده م. در جوامیع مختلیف شییوع متفاوتی دارد، فرهنیگ
 طیور همزمان به وسواس مذهبی ی اخالقی نیز مبتال هستند بیه OCD درصد از مبتالیان به 33درصد تا 

در میورد  ای در مطالعیه ( 4: 1389، )کاوییانی  رسید یدرصید نییز می    60این ارقیام بییه   ، و در جوامع مذهبی
 نیتیر در کشور مصییر نشیان داده شید کیه متیداول  (OCD) جییبری پدیدارشناسی اختالل وسواسی ی 

و  هسیتند ( درصیید  49درصییید( و جسییمی )   60مذهبی و آلیودگی )  یهاوسواس؛ فکیری یهاوسواس
تمییز کیردن و شستشیو    ، درصد( 68وسواسی تکییرار کردن ) یهاآداب، عملی یهاوسواس نیترمتداول

 4و میلییت 3و تزکییان (1994، همکییارانو  2اوکاشییا (باشییندیدرصیید( میی 58درصیییید( و وارسیییی کییردن ) 63)
ی و پس آلودگنتایج نشان داد که ترس از کثیفی و . پدیدارشناسی اختالل را در شرق ترکیه بررسی کردند

، از طرفی. (88: 1383، صالحی و همکاران)بودند وسواس فکری  نیترعیشای فکری مذهبی هاوسواس، از آن
 دهید یدر عربستان و مصر نشان م محجوب و عبدالحفیظ توسط؛ بررسی اختالل وسواس فکری ی عملی 

دارای ؛ در کشیورهای مسیلمان میورد بحیث    ، درصد مبتالییان بیه وسیواس    50بیش از  یهاوسواس؛ که
 50-80) یشیترین درصید  ب، ی و بیوالهری حفت توسطای العهبراساس مط، همچنین. محتوای مذهبی است

و شستشیو   خصوص نجیس و پیاکی   فکری ی عملی در ایران با محتوای مذهبی و به یهاوسواس درصد(
، اخالقیی  وسواس مذهبی ی؛ باالخره اینکه. (2: ش 1396، و همکاران قزل گونیمیرزایی ) دهندیخود را نشان م

در حیطه تخصص متخصصان سالمت ، عملیی مجموعیه وسیواس فکیری ی  به دلیل قرار داشیتن در زیر
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روحیانیون و عالمیان دیین را درگییر    ، یگر به سیبب رابطیه تنگاتنیگ بیا میذهبروان است و از سوی د
و  نهید یدر درمان این اختالل پیش پای متخصصیان می  ای این امر چالشی اخالقی و حرفه. سازدیخود م

، کاوییانی ؛ 4: 1389، )کاوییانی  سیازد یلزوم توجه بیش از پیش به ابعاد مختلف وسواس میذهبی را مطیرح می   

 تیوان یمی بیان روشن تری از ضرورت و اهمیت انجام تحقیق حاضر نیز  در. (2015، اسکندری و ابراهیمی ق وام
، زننید هیای در و پنجیره دسیت میی    ایم کیه وقتیی بیه دسیتگیره    بیشتر ما افرادی را دیده؛ عنوان کرد که

با تشریفاتی خیاص ایین   ، خوانندگیرند و یا نماز میوشوهای مکرر و طوالنی دارند و وقتی وضو میشست
تیوان  ، وسواسی با تشدید اختالل این افراد به بیماری وسواس مبتال هستند و فرد. دهندکارها را انجام می

هیای ذهنیی و رفتارهیای    دهد و او مدت زیادی از وقت خود را صرف اشتغالمقاومت خود را از دست می
شیود و آرام آرام بیه   ی او به شدت مختل میی اجتماعخانوادگی و ، به تدریج روابط فردی. کندوسواسی می

، و منصیور  نیارویی نصیرت  )گردد هایی و ترس مبتال میاشتکم، مانند افسردگی و اضطراب، اختالالت دیگری

ی علمیا و  هیا افیاده ، ی اسیالمی و بیانیات  هیا آموزهاهمیت استفاده از ، و نیز( 10: 1368، احمدی؛ 150: 1388
رفع( وسواس مذهبی )وسواسی کیه بیه امیور دینیی و عبیادی      درمان )در رابطه با ، روحانیت شریف شیعه

بیر  ؛ بیوده ... حدیث و، مربوط است( که بر گرفته شده از قرآن، نجاست و غیرهطهارت و ، غسل، نظیرنماز
پیژوهش  ، بر این اساس و لزوم ضرورت کمک به مبتالیان به وسواس میذهبی ؛ هیچ کسی پوشیده نیست
است که به بررسی نقش روحانیت معظم شیعه )علمای کرده تحلیلی سعی بر آن  ی  حاضر به روش توصیفی

قابیل درمیان   کامالً ی اسالمی و اینکه آیا هاآموزهرفع( وسواس مذهبی با بهره گیری از ن )درمادر ؛ مذهبی(
. ارائه نمایید  خوانندگانبه  هاآنپرداخته و شناختی روشن از ، باشندیمکه اهداف اصلی پژوهش ؛ است یا خیر

ی صیورت گرفتیه و   اکتابخانیه این پژوهش از نوع تحقیقات تئوری است و گردآوری اطالعات هم بیا روش  
   .ی شامل کتاب و مقاله استاکتابخانهمنابع 

 تعریف مفاهيم -2

 وسواس -2-1

ا الیت وسیواس یی   است که ویژگی بیارز آن ح ای بیماری ویژه دیآیموسواس به همانگونه که از نامش بر 
تی و میذهبی بیا   روان شناخ، با تعریف وسواس از بعد؛ حال (5: 1ج ، 1393، )پاپی مطلقوسوسه انگیزی است 
 . میشویمآشنا  هاآنمرزهای هرکدام از 

 طالح روان شناسیوسواس در اص -2-1-1

که به رغیم اراده   گرددیمکلمه یا تصویری اطالق ، مفهوم وسواس در روان شناسی و روانپزشکی به فکر
و اضیطراب   دهید یمی سازمان روانی فرد را تحت سیطره خود قرار ، آوردیمانسان به هشیاری وی هجوم 



  111های اسالمیگیری از آموزهدر درمان وسواس مذهبی با بهرهنقش روحانیت 

 

انجام اعمال اجباری و بیهیوده و فیرو رفیتن در اعمیاق     ، و نتیجه این امر زدیانگیمرا در او بر ای گسترده
وسیواس  . (356: 1396، وجیود ؛ 147: 1ج ؛ 1393، دادسیتان ؛ 86: 1395، )غفاری و حسینیافکار ناراحت کننده است 

به عبارت دیگر افراد وسواسیی همگیی اضیطرابی هیم     . اختالالت اضطرابی استهای زیر شاخته یکی از
هر ، وسواس بهنجار و وسواس نابهنجار و عین حال؛ از نظر روانشانسی دو نوع وسواس وجود دارد. هستند

زمانی به تشخیص وسواس نابهنجیار مبیادرت   . وسواسی ناهنجار نیست وسواس تاحدودی در همه هست
در وسواس . اجباری و نامناسب داشته باشد، افراطی، که افکار یا رفتارهای وسواسی جنبه نامعقول میکنیم

و  آوردیمی مرضی و نابهنجار افکار و رفتارهای وسواسی بیه رغیم اراده انسیان بیه هشییاری وی هجیوم       
دو نوع . زدیانگیمرا در فرد بر ای ستردهگو اضطراب  دهدیمسازمان روانی وی را تحت سیطره خود قرار 

ل وسواس فکری ی الختوسواس فکری و وسواس اجباری )عملی( و این ا، عمده اختالل وسواس نابهنجار
ی تاریخی در ادبییات  سابقهو از نظر  شودیوسیله افکار وسواسی و رفتارهای اجباری مشخص م عملی به

. باشید یمالت روانی مطرح در طول تاریخ بشراختال نیتردهیچیپو  نیترکهنآسیب شناسی روانی یکی از 
)توزنیده جیانی و    است یاجبار اعمال ای کننده عود یوسواس افکار یعمل و یفکر وسواس یاصل اتیخصوص

 . (24: 1386، رمضانی و موسوی؛ 1: 1383، کمال پور

و تصیویرهای پاییداری هسیتند کیه      هیا تکانیه ، افکیار ، هاشهیاندوسواس فکری عبارت از ، اساس نیابه 
. آورنید یمی و اضیطراب و تنییدگی زییادی را بیه وجیود       نید یآیمی مزاحم و نامتناسب سراغ فرد  صورتبه

کیه شیامل   ؛ شیوند یفکری با هدف کاهش پریشانی ایجاد م یهاعملی در پاسخ به وسواس یهاوسواس
، 3و تیلیور  2اسیترائوس ، 1)هییل  اسیت  (مانند شمارش)یا اعمال ذهنی  (مانند شستن یا بازبینی)رفتارهای تکراری 

نیارویی نصیرتی و   ؛ 90: 1387، فخیاری و همکیاران  ؛ 80: 1394، و همکاران احمدی بجق؛ 29: 1ج ، 1393، قدیری؛ 2012
 . (146: 1388، منصور

 طالح مذهبیوسواس در اص -2-1-2

 ﴾185/بقیره ﴿«  ﴾... کمُ الْعُسةرَ الْیسرَ وَ ال یرِیدُ بِیرِیدُ اهللا بِکمُ ﴿: دیفرمایکریم در قرآن مجید م خداوند
 . (22: 1389، )رئیسی خواهدیو سختی را برای شما نم خواهدیخداوند آسانی را برای شما م»

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

، یک مد آب )یعنی کمتر از یک کیلو(؛ ﴾عَلی خَالفِ سُنَّتی وَ الثّابِتُ عَلی سُنَّتی مَعِی فی خَطِیرَةِ الْقادْسِ
ایین مقیدار را کیم    ، برای وضو و یک صاع )سه کیلو( آب برای غسیل کیافی اسیت و افیرادی در آینیده     

، کسی که بر سنت من ثابت قدم و وفادار باشد و ندینمایمآنان خالف روش و سنت من رفتار . پندارندیم

                                                           
Hale 1 
Strauss 2 
Taylor 3 
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 . (47: 1390، نقوی؛ 483: 1ج ؛ 1416، العاملی حرّ). در بهشت با من خواهد بود

فیرد افکیار و اعمیال    ، نوعی عادت ذهنی است که بیه خیاطر تیرس بیی دلییل از گنیاه       1مذهبیوسواس  
یا این که  کندینابخشودنی فرض مبه عنوان خطای ، شوندیگناه محسوب نم یمشخصی را که به منزله

به عبارت دیگیر بیمیاران مبیتال بیه     . کندیخود را به شدت گناهکارتر از آنچه که به واقع هست قلمداد م
و رفتارهیای معمیول و قابیل قبیول را      کننید یوسواس مذهبی شدت بد رفتاری خود را فاجعیه سیازی می   

 یهیا رگیروه یعنیوان یکیی از ز   و بیه ( 2: 1396، و همکیاران  میرزایی قزل گونی) کنندینامناسب طبقه بندی م
، شودیوسواس که عمدتاً با افکار یا احساس گناه بیمارگونِ مرتبط با مسائل اخالقی و مذهبی مشخص م

فکیری   یهاوسواس. اغلب همراه با رعایت اصول اخالقی و مذهبی و بسیار آزاردهنده و غیرانطباقی است
 تصاویر ذهنی آزاردهنیده بیا محتیوای بیی    ، از ارتکاب گناه در گذشته یا آینده عموماً شامل ترس، مذهبی

ی هیا وسیواس . و ترس از تنبیه شدن توسط خدا یا رفتن به جهینم اسیت  یا کفرگویی  حرمتی به مقدسات
توجه افراطی به جزئیات مذهب و تالش بیرای کسیب   ، عملی مذهبی نیز در برگیرنده عبادت بیش از حد

این اعمال اجباری غالبیاً بیه   . خصوص مسائل مذهبی از مراجع دینی یا افراد مورد وثوق استاطمینان در 
و تا زمانی که اضطراب فرد کاهش پیدا کند و یا احساس شود  شوندیناپذیر و قالبی انجام م شکل انعطاف

گناه و حیس   وسواس مذهبی احساسافراد مبتال به . شوندیتکرار م، که رفتار به درستی انجام شده است
انیزوای   و نهایتیاً  کننید یاز ناتوانی و ناامیدی را تجربه می  ییهااغلب دوره، پذیری افراطی دارند مسئولیت
، السیادات کمیالی  ) شیود یها از خانواده و دوستان مگیری فیزیکی و روانشناختی آنمنجر به کناره، اجتماعی

یکیی از انیواع   ، دینیی( ) یمیذهب وسیواس  ، همچنین. (2008، 3میلر و هجز؛ 2002، و همکاران 2آبراموویتز؛ 6: 1393
اختالل روانشناختی اسیت کیه مشخییصه اصییلی آن وسییواس یییا       و یک  عملی -فکری یهاوسواس

احیساس گنیاه بیمارگونه در مورد مسائل اخالقی یا مذهبی است که اغلب با انجام اجباری اعمال مذهبی 
وسواس مذهبی نقاط مشترک بسیاری با  کننده و غیرسازشی است تبسیار ناراح یا اخالقی همراه بیوده و
؛ بیه نیوعی  . شیود یشناخته م، OCDمذهبی  هشاخ عملی دارد و اغلب به عنوان اختالل وسواس فکری ی 

وسیواس  بیمارانی که به علت عالقمندی افراطی به مذهب و آمیخته بودن ایین عالقیه بیا جهیل دچیار      
 . (14-13: 1393، پاپی مطلق؛ 2002، همکاران )آبراموویتز و شوندیممذهبی( )

محتوای وسواس بیش تر در ارتباط با اعمال و رفتارهای عبادی و مذهبی ، براساس متون و منابع اسالمی
ای به گونیه ، باشدیمطهارت و نجاست است و عالمت مشخصه آن وجود اضطراب ، غسل، همچون نماز
وسوسیه بیه معنیی    . و همراه با شک و تردید اسیت  کندیمآسایش و راحتی را از فرد سلب ، که اضطراب

                                                           
1 Scrupulosity )religious obsession( 
2 Abramowitz.  
3.Miller & Hedges 
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او گاهی نصییحت و خیرخیواهی   . حدیث نفس و با صدای آهسته به سوی چیزی دعوت کردن آمده است
مرحیوم علّامیه مجلسیی ضیمن     . کندولی گاهی معنا را با صوت خفی به او القا می، آوردبه نظر انسان می

وسوسه سخن بیهوده و بی سودی است که نفس و شیطان در روح انسان پدید : دیگویروایت م شرح یک
یکی اضداد یقین اسیت کیه در لغیت بیه     ، وسوسه. (47-46: 1382، فقیهی و مطهری؛ 72: 1393، شُکر) آورندیم

همیان  ، در اصیل آن  معنیای لغیوی   به صدا آهسته نیز وسوسه میگویند و، از این رو؛ معنای همهمه است
صدای مبهم و رقیق باد است و یک نوع حدیث نفس و ابتالی به یک نوع خودگویی است و وسیواس بیه   

ی نفس و شیاطین لهیوسکه به  شودیمبه خطوراتی گفته ، در اصطالح. معنای شیطان هم وارد شده است
 طیور بیه کیه ایین خطیورات     شیود یموسواسی نیز به کسی گفته . شودیمجن و انس به قلب انسان وارد 

ییک بیمیاری   ، وسوسه در تفکیر خلقیت  و  دهدیمو اون نیز به آن ترتیب اثر  دیآیممستمر برای او پدید 
ئکه به قلیب انسیان وارد   که به واسطه مال باشدیالهی م یهاقلبی ی روحی است که نقطه مقابل آن الهام 

ه یک نوع طوفان ذهنی و بیقراری قلبی قلمداد توهمات و تخیالت شیطانی است ک، البته وسوسه، گرددیم
یکیی  . وسوسه و وسواس نوعی بیماری و به عبارتی شاید بدتر از سیرطان اسیت؛ باالخره اینکه. گرددیم

اگیر وسیواس ناشیی از    ؛ از نکاتی که در باب وسواس و وسوسه باید به آن توجه کرد این مطلب است که
متون دینی مصداقیت دارد و در مورد جایی که وسواس ناشیی از  این مطلب فقط در ، وسوسه دانسته شود

: 1ج ؛ 1387، مظاهری؛ 14: 1396، آبادی ابراهیمو  رزاییاالس)اختالالت روانی است ذکر این مطلب درست نیست 

 . (360: 1396، وجود؛ 9

 100 نیقی ی: الیف : اشبی  ریی ز صورت چهار به تواندیم ءیش کی به، سالم انسان یآگاه حالت، یطورکلبه
 که باال بهصد در 50 از: ج؛ باشدیم شک که درصد 50 در درصد 50: ب؛ دهدینم خالف احتمال و درصد
)یقین افرادی  شودیمدرصد به پایین که وهم نام دارد و مقابل ظن حساب  50 از: د؛ باشدیم گمان و ظن

، دس میذهبی دارنی  محترمی که وسواعمل اشخاص ؛ نگفته نماند، در خاتمه. !(... که وسواس مذهبی دارند
وزییر  ، بخشید یمی شیاه  . اپپی کاتولییک تیر از   : یاد آور سه ضرب المثل معروف و عامیانه باشید  تواندیم
سواسی در کتاب حضیرت  وخطاب به شخص . کاسه از آش داغ تر( 18-121: 1ج ، 1393، )قدیری بخشدینم

چیه  ( سیلم  و و آلیه  صیلی اهلل علییه  )در اعمالت ببین خدا و پییامبر  : آیت اهلل العظمی مظاهری آمده است
. (34 -25: 1ج ، 1387، )مظیاهری  طبیق آن عمیل کین   ، دیی گویدر عزاداری ببین مرجع تقلید چه م. اندگفته

انیی  س نیوعی اخیتالل رو  وسوسه یا وسیوا ، اوالً: نتیجه گرفت که توانیماز روایات اسالمی ، کلی طوربه
روانی باهم  یط در اختاللذهاب عقل و کثره التخلوسوسه و ، ثالثاً. بااضطراب و ترس همراه است، ثانیاً. است

تعبییر شیده   « الوسوسیه  طانیش «از آن به ، ی فکری است و از این رووسوسه، مراد از وسوسه، رابعاً. اندمشترک
د رفتیار ناپسین  ، نآ هه وسیلشاند تا بزیرا شیطان کارش این است که افراد را به افکار ناخواسته و مذموم بک؛ است
 .  (47: 1382، )فقیهی و مطهریصادر شود  هاآناز 
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 وسواس از دید گاه قرآن -3

 یکی از نکاتی است که مکرّر در کتب آسمانی و به ویژه در قرآن کریم به آن اشیاره شیده اسیت    وسواس
هیدف  و  اسیت « بُعد یا دوری از خییر »به معنای « شطن همادّ»شیطان از  هواژ. (47: 1382، )فقیی و مطهری
-64: 1393، شُیکر )فریب دادن انسان برای نافرمانی از خداوند و گرایش به طیاغوت اسییت   ، اصلی شیطان

ی شییطان در  هیا کینش  نیترمهمو از  وسوسه است، شیوة معمول شیطان برای گمراه ساختن انسان. (65
با . (22: 7ج : 1371، قریشی بنابی؛ 178: 1396، همدانی؛ 72: 1393، شُکر)است وسوسه و گمراهی ، ارتباط با انسان

که همه افراد وسوسه پذیرنید و آفیت وسوسیه     شودیممشخص ، نگرشی پیرامون وسواس در قرآن کریم
الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا : دیفرمایمخداوند متعال در این باره در قرآن . بر جان همه بنشیند تواندیم

دانییم )مظیاهری   میی  ی نفیس او را هیا وسوسیه ما انسان را آفریدیم و . » ﴾16/ق﴿... تاوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانا لِیُبْةدِیَ  : فرمایددر خصوص وسوسه شدن آدم و حوّا می قرآن. (34: 2ج ، 1388

إِالَّ أَن تَکاونَةا مَلَکَةیْنِ أَوْ    الشَّجَرَةِ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاکامَا رَبُّکامَا عَنْ هَذِهِلَهُمَا مَا وُورِیَ 

آدم و حیوّا هیر دو را بیه وسوسیه فرییب داد تیا       ، آن گاه شیطان. ﴾120األعراف/ ﴿... تَکاونَا مِنَ الْخَالِدِینَ
خدایتان شما را از ایین درخیت نهیی    : را که از آنان پوشیده بود بر ایشان پدیدار کند و گفت شانیهایزشت

از ، وسوسیه ( 72: 1393، شُیکر )نکرد جز برای اینکه مبادا )در بهشت( دو فرشته شوید یا عمر جاودان یابیید  
بیه جیابر    تشیان یدر وص (مالس علیه)امام باقر . (24: 1ج ، 1372، ملکی تبریزی) زیانبارترین امراض قلبی است

متی المتی چون سالنیست و هیچ س تالمس ش[بدان که هیچ دانشی چون جستن ]دان: ندیفرمایجعفی م
 . (98: 1393، )غفاری دل نیست

ری رفتیار بیمیا  پی برد که یک مسیلمان واقعیی هییچ وقیت گ     توانیبه این نکته م، با بررسی آیات قرآن
 یریةد  الکم الیسر و بیرید اهلل : فر مایید می چرا که خداوند متعال در این باره در قرآن شودیوسواس نم

. خواهید خواهد و سختی را برای شیما نمیی  خداوند آسانی را برای شما می: عنیی؛ ﴾185بقره/ ﴿بکم العسر
کریم از  قرآندر ، از طرفی. عوامل گمراهی انسان را دنیا و هوای نفس و شیطان دانسته است، قرآن کریم
 : در بروز وسوسه یاد شده است مؤثرنفس و مردم به عنوان سه عامل ، شیطان

یافته تیا قیامییت و    مهلت، خورده انسان دشمن آشکار و قسم، بینی الهی شیطان در جهان ؛الف( شیطان
اسیتتار  گری سخت پنهان )ّخناس( بوده و در نهاییت   رهیزن ایمان و اعتقاد معرفی شده است که وسوسه

و ( 16: 1372، )عزیزی. ندینشیمنتظر فرصت دوباره م، دادن فرصت بیه انسان ضربه میزند و بدون از دست
و ، متعیددی بیه وجود شیطان بزرگی به نام ابلیس و برخی شیاطین اشاره داشته یهاقرآن کریم در سوره

؛ 352: 1396، وجود؛ 7: 1389)رئیسی  اغوا و اضالل را برای آنان برشمرده است، گری ویژگیهایی چون وسوسه

هیم در   هیا انسیان آیات متعددی در قرآن به نقش شیطان در ایجاد وسوسه در . (129: 1391، و ترابی ممتحن
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: دیی فرمایمی خداونید متعیال در ایین رابطیه     . ی اعمال اشاره کرده استطهیحی اعتقادات و هم در طهیح
ی نفوذ شیطان هانهیزماز ؛ ﴾5و  4 /ناس﴿« کندیمشیطان موجودی است که پیوسته در دل مردم وسوسه 

هیای  و گرفتارهیای  هایسخت، حضرت یوسف با دخالت شیطان؛ ﴾23 /صیبا ﴿ شک و تردید است، در انسان
تیا بیا شیما بیه جیدال       کنندیمبه دوستان خویش وحی  هاطانیشبی شک ؛ ﴾100 /یوسیف ﴿ زیادی کشید
 . ﴾121 /انعام﴿. برخیزند

و پایداری  نهدیماز دیدگاه قرآن نفس آدمی دارای ویژگیهایی است که در حیات انسانی تأثیر  ؛ب( نفس
. ددگیر  روانیی انسیان   -موجب رشد و تعالی یا سقوط و انحطاط روحی تواندیها مهریک از آن و حاکمیت

دن لوامیه بیو  . ب؛ انسان به زشیتی  امّاره بودن نفس در فراخواندن. أ: اند ازعبارت ها-این ویژگی نیترمهم
 اهیگی . ه کماالتبقابلیت طمأنینه و آرامش یافتن با روی آوردن . ت؛ سرزنشگری و وجدان اخالقی، نفس

، صفهانیانائیان ب، 360-359؛ 1396، )وجودسوره ق  16همان آیة ؛ مثال. نفس انسان است، اوقات منشأ وسوسه

و شییطان نییز در قیامیت بیه      ها را منتسب به نفس انسان دانسیته اسیت  قرآن کریم وسوسه. (7-8: 1393
مالمیت   میرا ، بتم کردیدمن بر شما تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما اجا: گویدگمراهان می

 . (21: 1ج ، 1393، )قدیری خودتان را مالمت کنید، نکنید

، اره شیده سومین عامل برانگیزنده وسوسه که در قرآن بیه آن اشی   ؛ی ابلیس سیرت(هاانسان) مردمج( 
ی هیا نوشتهآفرین و یا  گفتارهای تردید با مثالًو  کنندیمکسی یا کسانی که با انسان برخورد . مردم است
شروع پدیید  ی نامعقول و نامهاشیگراو  هاکشش، هاآندور نموده و در  هاانسانیقین را از ، وسوسه انگیز

به خداوند ؛ ﴾6 و 5 /ناس﴿ «سِالَّذِی یوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّا: در قرآن آمده است، در این رابطه. آورندیم
یعنیی در  . میردم  چه از جینس جین و چیه از جینس    ، کندیموسوسه  هانهیساز شر آن که در  برمیمپناه 
ود در زمیره  خی ، اشاره شده کیه بعضیی از میردم از شیدت انحیراف     به این حقیقت ، ی مبارکه الناسسوره
ه نیام دارنید کی   »ی شییطان ایی اول« و در قرآن کیریم  کنندیمو دیگران را وسوسه  اندگرفتهقرار  هاطانیش
 . (21: 1ج ، 1393، قدیری؛ 360-359؛ 1396، )وجودیی شیطانی دارند هاافتیدر

ا از های شیطان استعاذه و پناه بردن بیه خید  وسواس و وسوسهبرای دوری از ؛ گفت که توانیمدر نهایت 
و . » ﴾200 /اعراف﴿ یمٌهُ سَمِیعٌ عَلِهللِ إِنَّوَ إِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِا. دستورات قرآن است
 . (19: 1389، )رئیسی. او شنوای داناست به خدا پناه ببر که، ای از شیطان به تو رسدهر گاه وسوسه

 از دیدگاه روحانيت مذهبی(وسواس ) -4

معاد و رهبری الهیی بیرای همیه ابعیاد میادی و معنیوی بشیر بیه         ، مکتب اسالم مبتنی بر سه اصل مبدأ
در این ؛ برنامه و دستورالعمل دارد، مقتضای جامعیت و در هر عصری به مقتضای خاتمیت و جاودانگی آن
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هیچ گاه از انسیان درییغ نشیده    ، عنوان موهبتی الهی و پیوند دهنده دو اصل دیگررهبری الهی به ، میان
روحانیت به عنوان جریان تداوم بخش رهبری الهی و نظام اسالمی به عنوان یکی از لیوازم حییات   ؛ است

عنیوان ییک نهیاد اجتمیاعی      تشیع بیه  یهیعلم هحوز. م هستندطدو نهاد اسالمی دیرپا و متال، اجتماعی
در تعامیل پوییا و   ، در طییول حییات دیرپیا و پرثمیر خیود     ، اسالمی یبرآمده از متن فرهنگ دینی جامعه
آنیان  . . .، و همیواره افیزون بیر پاسخگویی به نیازها و مسائل دینیی ، اثربخش با اقشیار گونیاگون میردم

از دیر باز بیه عنیوان   ، ون صالحمجتهدان بزگوار و روحانی، از طرفی. (91-90: 1393، )کرم الهی نیز بوده است
، )وجیود  انید بیوده منادیان و مروجان فرهنگ و هویت دینی و حافظان و پاسداران همیشگی اسالم و قرآن 

که بر دوش روحانیون به عنوان علمای اسالم و بیه تعبییر ائمیه اطهیار     ای وظیفه، و همچنین( 355: 1396
 . (57: 1ج ، 1392، )مصباح یزدینهاده شده بسیار بزر  و عظیم است ، «االنبیاء هورث»)علیهم السالم( 

 کوشید یم ما بر مردروحیانی یک عالم دینی است که در راه تزکیه و تعلیم و تیالوت و خوانیدن آیات خد
ه میردم و  بی زش اسالم تزکیه و آمو، و مسؤولیت تالوت آیات خدا بر مردم دهدیو کار پیغمبران را ادامه م

 حسیینی )سیت  اه گرفتیه  ادن راه زندگی سالم و سعادت آفرین به مردم را بر پایه تعالیم خدا بر عهدنشان د

گاه محرومان تکیه صدها سال است که روحانیت اسالم؛ )ره(به نقل از امام خمینی . (312: 1ج ، 1390، بهشتی
: 1ج ، 1388، )فیالح زاده  انید شدههمیشه مستضعفان از کوثر زالل معرفت فقهای بزرگوار سیراب ، بوده است

 پاسیخ یبی  را یبشیر  مشیکالت  و معضیالت  از کیی  چیهی ، اسالم نیمب نید که آنجا ازاز سوی دیگر . (6
 رهیا  زیی ن را سیواس و درمیان ، اسیت  کرده ارائه راهکار هم یجزئ اریبس موارد اصالح یبرا یحتّ و نگذارده
 از کیه  یرزشیمند ا اتیی روا در راهکارهیا  نیی ا نیبهتر. دارد یدیمف و یعمل یراهکارها آن یبرا و نکرده
 نیی د زرگیان ب و بزرگیواران  آن یزنیدگان  هریس در زین و است دهیرس ما دست به نیمعصوم حضرات جانب
د در میورد  دییدگاه علمیای میذهبی و مراجیع بیزر  تقلیی      ، و همچنین( 2: 1ج ، 1387، )مظاهری دارد وجود
 . (362: 1396، )وجود باشدیمگفتارهاست  نیتربزر و  نیترکاملبرگرفته از دیدگاه قرآن که ؛ وسواس

علمیا دینیی و مراجیع تقلیید     ، عبادی و دینی است، درباره مسئله مهم وسواسی که مربوط به امور مذهبی
حجیم انیدک مقالیه    ، ولییکن  انید فرمودهو نظرات بسیار سنجیده و راه گوشایی بیان  فتاوی، بزرگوار شعیه

حضرت . میکنیمبسنده ، اساس فقط به ذکر برخی از آن به اختصار نیبرا، را ندارد هاآن یاری نقل تمامی
ی اسیت بیین ملیک و    افهیلطقلب انسانی : دیگویمشیطان و نفس ، درباره ارتباط وسواس )ره(امام خمینی 

و در رویی دیگر صور  شودیمملکوت و چون آیینه دو رویی است که در یک روی آن صور غیبیه منعکس 
بیاطن خییال او بیا ملکیوت سیفلی کیه روح       ، و اگر توجه قلب به دنیا بیشتر شید . ابدییمدنیایی انعکاس 

یافتیه و بیه واسیطه ایین      ی عالم ماده و نیز جایگاه جنّ و شیاطین و نفوس خبیثه است سنخیتهایپست
نفس چون همواره توجه بیه دنییا   . د استکه منشأ تخیالت ب شودیمالقائاتی شیطانی در آن وارد ، تناسب
، شک، عالقه به آن تخیالت باطله پیدا کرده و افکار و تمایالت و رفتارهای شیطانی از قبیل وسوسه، دارد
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و  گیردد یمی اوهام و خیاالت باطله در آن غالب شده و اعمال بدنیه نیز بر طبق صور بیاطنی قلیب   ، تردید
که عالم مالئکه و نفیوس پیاک و   ، اعلی با ملکوت، اگر قلب به آخرت و معارف حقه توجه نمود طورنیهم

افکیار و  ، عقایید حقیه  ، و علیوم رحمیانی   کنید یمی تناسب پیدا ، به منزله حقیقتِ نورانی عالم طبیعت است
نه در نفس پیدا منزه و پاکیزه گردد و حالت استقامت و طمأنی، الهیه دریافت کرده و از شک و شرکتمایالت 

و بیاالخره اعمیال    شیود یمی شوق و سپس اراده در وجیود انسیان ایجیاد    ، ی قلبیهاافتیدرشود و طبق آن 
، قیدیری ؛ 400-399: 1ج ، 1394، )موسیوی خمینیی   شیود یمی ظاهری و باطنی از روی میزان عقل و حکمت واقع 

  .(22: 1ج ، 1393

دییین اسیالم   : اندمودهبه اهل وسواس فر )مد ظله العالی( ایرهبر انقالب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه
د و نگردانییی  شما آن را بییر خییود مشیکل   . دارای احکام سهل و آسان و سازگار با فطیرت بشیری است
یت حضرت آ. (21: 1389، ئیسی)رد ی آن نگردیسبب وارد شیدن ضرر و اذیت به جسیم و روحتان در نتیجه

ر عنیی همیان شیعو   ی، وسوسیه : سدینویملی( جوادی آملی درباره تعریف وسواس مد ظله العا) یالعظماهلل 
و بیرای   دیی آیمی  مرموزی که به عنوان اندیشه ناخودآگاه از طریق نفوذ شیطان در جان انسان بیه وجیود  

بیه ایین   ؛ شیود یم گاهی به صورت غفلت و نیسان ظاهر؛ معلوم نیست که از کجاست هاانسانبسیاری از 
زند و انسان را از یم اندیشه کند از ذهنش کنار، صورت چیزی را که باید درباره سود و زیان آنطریق که 
چیون  کیوردالن جهنمیی را هم  ، و خطر این غفلت در حدی اسیت کیه خیدای سیبحان     کندیمآن غافل 
ج : 1393، یر)قیدی ... افلون واولئک هم الغ: دیفرمایمو سپس آنان را غافل معرفی  ترگمراهبلکه ، چهارپایان

االر )شیهید مطهیری( بیود    که متولی مدرسه سپهس )ره(مدرس روزی به مرحوم : شودیمگفته ‘. (26-25: 1
رد و علّیتش  صلًا موش نیدا ااتاق من که : به وندایشان فرموده . گفته بودند اتاق ما زیاد موش دارد هاطلبه

س در اتاقتیان در دسیتر   خوردیم هاموشهم این است که شما نان خشک و گردو و غذاهایی که به درد 
اری را اما مین چنیین کی   ؛ ندینمایمعالوه بر خود دوستانشان را نیز مطلع  هاآنلذا ، دیدهیمقرار  هاموش
ر زنجییر  ز شیطان اسیابنابراین انسان نباید به حرف شیطان گوش کند و خود را با پیروی . دهمینمانجام 

زیییاد   وقتیی کیه  : السالم رساند که فرمودسند به حضرت باقر العلوم علیهدر کافی شریف . وسواس او کند
انیا ایین   هم. ت که رهیا کنید تیو را   امید اس. یعنی اعتنا به آن مکن، دار نماز راممضی، شد شکّت در نمیاز

: نید یفرمایمی السیالم  نیست مگر از شیطان و در روایت دیگر است که حضرت باقر یا حضرت صادق علیه
. لید استه شیطان پکزیرا . پس به طمع بیندازید او را، هید شیطان را به خودتان به شکستن نمازعادت ند

  (363: 1396، وجود؛ 25: 1389، )رئیسی. معتاد است به آنچه عادت داده شد

وسواس شرعی نداریم و کسی که از متعیارف خیارج   : ندیفرمایمدر مورد وسواس  )ره(حضرت امام خمینی 
در میورد  ، )ره(حضرت آییت اهلل العظمیی بهجیت    . (63: 1ج ، 1394، یموگه) است و حرام استشود وسواسی 

باید ، انگاردیمرا نجس  هاپاکوسواسی که غالباً : که کنندیمل شرعی مربوط به افراد وسواسی بیان ئمسا
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در پاسخ فردی که ، بنابر تکلیف شرعی از این رویه دست بردارد و همچنین این فقیه ربانی و عارف نامدار
میرا  ، لطفیاً جهیت برطیرف شیدن آن    . مبیتال هسیتم  ، این جانب به وسواس: از وی استفتاء نموده بود که

زییاد گفیتنِ   : یعنی، «تهلیل»إکثار . عالج وسواس است، اکثار تهلیل: فرموده بودند که؟ راهنمایی فرمائید
در جلد اول و دوم کتاب جامع المسائل حضرت . (362-366: 1396، وجود؛ 71: 1ج ، 1395، ساعی)« االاهللالاله»

در حقیقت به منزلیه قبیول   ، وسواسی: آمده است، درباره فرد وسواسی، )ره(آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی 
و ( 46: 1ج ، 1386، )فاصل لنکرانیی  باشدیمنداشتن حکم خدا و رسول )صلی اهلل علیه و آله( در مورد طهارت 

 و وسیواس ، کنید  اعتنا وسوسه به نباید و است وسواسی شود خارج متعارف حدّ از که کسی، نیز بیان شده
 . (85: 2ج ، 1386، )فاضل لنکرانی نیست جایز و است شیطان از وسوسه

: نید یفرمایمی ، امعجتوضیح المسائل حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی )مد ظله العالی( درباره وسواس در 
 بر عمل و شرع حکاما با شتریب ییآشنا و آن به ییاعتنایب، وسواس ترک یبرا راه نیبهتر خالصه طور به

 تجیاوز  مقیدار  آن از و کند اکتفاء داده دستور شرع که یمقدار به نکهیا و است یمعمول مردم عمل اساس
 و یرویی پ را آن( السیالم همیعلی ) نیمعصوم اتیروا در و است طانیش القائات از وسوسه که بداند و دیننما

 قیی توف و اسیتوار  و محکیم  اراده و یجدّ میتصم ازمندین آن از ییرها واند نموده یمعرّف طانیش از اطاعت
 نیمعصیوم  میه ائ -تیهیدا  ابیواب  از خواسیتن  کمیک  و توسّیل  و متعال حق شگاهیپ در دعاء و پروردگار

 ظلیه  مید ) یرازیش ارممک یالعظم اهلل تیآ حضرت. (99، 1ج ، 1396، )حسینی سیستانی است –(السالمهمیعل)
 روز سواسیی و افیراد : کننید یمی  عنوان است وسواس نهیزم در که یشخص کی پرسشبه  پاسخ در( یالعال
 توبیه  کیه  نیا مگر شوندیم مجازات اعمالشان از ارییبس خاطر به و ندارند خدا شگاهیپ در پاسخی امتیق

 از. (4: 1396، یرازیشی  مکیارم ) نچسیبد  ایی  بچسیبد ها آن دل به خواه؛ کنند عمل عادی افراد مطابق و کنند
 کیه  را( یالعال هظل مد) مظاهری العظمی اهلل آیت حضرت؛ نظیر کم و گشا راه فرمایشات و نظرات، طرفی
 دنبیال  ایشیان  وسیواس  درمان عملی راهکارهای نظیر بی کتاب در توانیم، است وسواس بحث مختص
 بیرای ، کتیاب  نیی ا مطالعه، حاضر مقاله ریتقص سرتاپا و ریحق نگارنده نیا یشخص نظر به، کهیبطور. کرد
 آن از تیوان یم؛ که است حائزاهمیت و ضروری حدی تا؛ بردیم رنج( یمذهب) وسواس از که شخصی یک
، ارزشیمند  کتاب نیا تنم از کوتاه بند نیچند به ادامه در. نمود یاد تشنه فرد یک برای گوارا آبی حکم در
 : میکنیم اشاره؛ است مربوط حاضر مقاله یقیتحق ینهیزم به که

 شیخص  آنکیه  شیرط  بیه ، اسیت  درمیان  قابیل  -عملی چه و فکری چه - وسواس بیماری، اسالم نظر از
 ایین  در کیه  دسیتوراتی  به صد در صد، وارسته علمای و تقلید معظّم مراجع فتاوای به مراجعه با وسواسی
 حیرف  عدم و لجاجت موارد برخی در زیرا. نماید پرهیز جایب اصرار از و کند عمل، گرددیم ارائه خصوص
 صورت این در که شودیم آنان بهبودی عدم نتیجه در و درمان مدت شدنیطوالن موجب بیماران شنوی
 نقیل  )ره(دامیاد   محقیق  یالعظمی  اهلل تیآ مرحوم. گرددیم توصیه متدّین متخصّص روانپزشک به مراجعه
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 مقیدار  کیی  یعنی ی؛ رفیت یمی  کلنجیار  خیودش  با هیضیف یمدرسه حوض سر ونیروحان از یکی: اندهکرد
 یحیائر  میالکر عبد خیش حاج یالعظم اهلل تیآ مرحوم، قم یهیعلم یمؤسّس حوزه. داد طول را شیوضو
: گفتنید یمی  )ره( دامیاد  محقق یالعظم اهلل تیآ. رفتند و گفتند گوشش درای جمله. دندید را صحنه نیا )ره(
 شییخ  حاج: دمیپرس او از بعداً. نشد دیده مدرسه حوض سر گرفتن وضو برای، داشت عمر تا گرید فرد نیا
 کنند الیخ و رندیبگ ادی تو از را وضو نیا مردم اگر: گفت )ره( عبدالکریم خیش حاج مرحوم: گفت؟ گفت چه
ی بروجیرد  یالعظم اهلل تیآ مرحوم بزرگوار استاد؟ داری جوابی چه امتیق روز در، است نیا اسالم یوضو
 میحکی  مسجد در )ره( کلباسی یابوالمعال رزایم یالعظم اهلل تیآ مرحوم نزد اصفهان در من: فرمودندمی )ره(

 شیدند  متوجّیه  شانیا و کنمیم دایپ نیقی رید، نماز وقت به من که بودند گفته شانیا به. خواندمیم درس
 از بعد میحک مسجد در ظهر روز یک بنابراین. شوم یوسواس مورد این در که هستم آن معرض در من که
: فرمودندیم )ره(ی بروجرد یآقا. بخوان نماز و برخیز، ندیگویم اذان، نیحس آقا: گفتند من به، درس اتمام
 چهیار  بگیو  و شو پا، نیحس آقا: فرمودند دوباره. گرفتم دهینشن را ایشان حرف و کردم صبر مقدار کی من
 اگیر . باشید  نیچنی  دیی با یوسواسی ! اسیت  یخوب حرف چقدر. اهللیال قربة، آورمیم جا به باطل نماز رکعت
، دارد نجاسیت  در وسوسیه  اگیر . کنید  شیروع  را نماز، اکبر اهلل: دیگویم مؤذّن یوقت، دارد وقت در وسوسه
 یا ظنّ حتّی یا دارد شک اگر. برود کنار گرید، گرفت آب ریش ریز ای برد آب ریز را دستش که یوقت همان
، نکیرد  دایی پ نیقی ی اگر؛ کند غسل قهیدق پنج عرض در. است پاک دیبگو، است نجس هنوز که دارد یقین
 و نکنید  توجّیه ، دیی ایب رونیب حمّام از حال همان با و باشم نجس خواهمیم، باشم جنب خواهمیم: دیبگو

 طیول  میاه  کیی ، باشید  مطمیئن . بکنید  هیم  او، کنندیم مردم که کاری هر، خالصه و. شود نماز مشغول
 . (40-39-36-2: 1387؛ مظاهری) شودمی درمان، درد این که کشدینم

 در. زد یزیگر، است آمده اول جلد یدرمان الیخ یب کتاب در که مهم نکته نیا ذکر به؛ دطلبمی نیهمچن
 نیا) باش نداشته وسواساند نگفته، دیکن دقت اگر دیتقل قدر یعال مراجع سخنان به شده عنوان کتاب نیا
، (اسیت  شده شناخته یاریاخت یب ای یجبر وسواس به یماریب نیا یشناس روان در و است ییگورزو ینوع
 تیا  نباش منفعل برابرش در و نده اثر بیترت و باش اعتنا یب یذهن خطورات نیا به نسبتاند فرموده بلکه
 تیی رعا لیی دل به یشرع مسائل در یریگ آسان نیا. ردینگ جیتدر به را وجودت یجا همه هرز علف مثل
 در و ینشیو  تیی اذ تیا  بگیذار  خیود  نفع به راها شک وها اند وسوسهگفته گرید ییسو از. استها آن حال
 جهان به دهیعق) یدرمان مذهب نسبت قدر چه هر؛ است آمده کتاب نیا در باز نماند ناگفته. یفتین زحمت

 در وسیواس  یهیا شیه یر، شود یانگار سهل( ینید یهاهیتوص به عمل) مذهب با درمان و( یدیتوح ینیب
 نیی ا در کیه ؛ شید  خواهد سخت اریبس آن کردن کن شهیر کهای گونه به، کنندیم یشرویپ شخص وجود
 در اسیت  الزم... و ایی ن یفاطم اهلل تیآ و یهرظام یالعظم اهلل تیآ حضرت چون ییعلما دیتأک به صورت
 شناس روان)ی درمان روان هم و( پزشک روان)ی درمان داور از هم، مذهب با درمان و یدرمان مذهب کنار
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 برای که است ابتالئاتی جمله از( یمذهب) وسواس؛ کلیطور به. (42-55: 1393، یریقد) شود استفاده( ینیبال
 در، تشییع  جهیان  معظیم  تیی روحان و علمیا ، لییکن . اسیت  شده فراوانی تاکیدات و هاهیتوص آن از رهایی
 فراوانیی  گشاه راه و ارزشمند سخنان و شاتیفرما؛ (یمذهب) وسواس... و درمان یراستا در جهان سرتاسر
 و نییاز  برحسیب ، ارجمنید خواننیدگان   امیا . نیسیت  ریپیذ  امکان مقاله این درها آن انعکاس که؛ اندفرموده
 و شیات یفرما، نظیرات  بیه  دیی تقل عظام مراجع و علما اینترنتی یهاتیسا به مراجعه با، توانندیم ضرورت
 یهایسخنران. کنند پیدا دسترسی آن پیرامون مطالب و یمذهب وسواس اختالل با رابطه درها آن سخنان
، نییا  فاطمی استاد، مظاهری العظمی اهلل آیت حضرت، نظیر یبزرگوار روحانیون و علما تصویری و صوتی
 و گرامیی  روحیانیون  و بزگیواران  سیایر  و حیورایی  اسیتاد ؛ شیجاعی  استاد، قرائتی اهلل آیت، زاد فرح استاد

 یهیا مشاوره مختلف انواع ارائه یبرا، طالب و روحانیت شریف یجامعه کامل بسیج و یآمادگ، همچنین
 در یمقیاالت  چیاپ  و کتب تألیف، زین و یمذهب وسواس به مبتال اشخاص به... و حضوری، تلفنی، اینترنتی
 ودرمانشیان   و رانهیشیگ یپ آمیوزش ؛ یسیاز  آگیاه  جهیت  در یمیذهب  وسیواس  تیاهم پر همسئل با ارتباط
 اصیاله ، االباحیه  اصیاله ، هیی الحلّ اصیاله ، الطهیارت  اصاله) فقهی گانه شش اصول از یریگ بهره، نیهمچن
 باشیند یم اصولی جمله از کهدرمانشان ی   یبرا( استصحاب اصل، الرائه اصاله، فراغ تجاورو قاعده، الصحّه
 علییه ) معصومین ائمه از وارده احادیث سایر و قرآن آیات از راها آن اصلی پایه و مبنا اعلم مجتهدین؛ که

( رفیع درمیان )  در( میذهبی  علمیای ) شییعه  روحانییت  تیاهم حائز نقش، همه و همهاند ی  ( گرفتهالسالم
 . کنندیم فیتوص؛ است همراه اسالمی یهاآموزه از گیری بهره با که، یمذهب وسواس

 یريگبحث و نتيجه  -5

 : و نتایج ذیل دست یافت هاافتهبه ی توانیم، توجه به مباحث مطرح شدهبا 

تحیت عنیوان وسیواس میذهبی تعرییف      ؛ دامنگیر شخص اسیت ، وسواسی که در امور دینی و عبادی -1
و کامالً قابل عالج و درمان است و در صورتیکه به میسر درمانی درست هدایت نشود و همچنین  شودیم

، متاسفانه رشد کرده و بسیار قیوی تیر خواهید شید و همچنیین     ، آن کامالً پیروی کندفرد وسواسی نیز از 
راهکارها و دستورات پیشگرانه و درمانی جامع و مفید در رویارویی با اختالل وسیواس  ، ی اسالمیهاآموزه

ان که تحت عنو هاروشکه شخص مبتال به این نوع وسواس با بهره گیری این . دهندیممذهبی را ارائه 
ان )روحیانیون(  سی ی کارشناهیا مشیاوره و نیز بیا اسیتفاده از    شودیممذهب درمانی )درمان با مذهب( یاد 

آید و از چنگال شیطان و وسواس رهایی یافته و مثل عیرف جامعیه    فائقبر مشکل اش  تواندیم، مذهبی
و جان شیخص   ولی چنانچه این وسواس مذهبی به شکل خیلی شدید و قوی در روح. زندگی و عمل کند

خیلی سیاده  ؛ کامالً قابل درمان نباشد، ریشه کند و با مذهب درمانی و کارشناس و مشاوره دینی )روحانی(
و مشاور مذهبی با دارو درمانی )روان پزشیک(   سبا یک روند درمانی تعاملی بین مذهب درمانی و کارشنا
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بیه  ، لی قیرار گرفتیه و در نهاییت   شخص وسواسی تحت درمیان تعیام  ، و روان درمانی )روانشناس بالینی(
 . منجر خواهد شد، شدن وسواس اش طرفرب

؛ رمزمت شده و ییک بیدعتی آشیکا   ، ناپسند، غیر عقالنی؛ مریوسواس مذهبی ا، در دین مبین اسالم -2
 شودیمابی ارزی، یه السالمی اسالمی و اهل بیت علهاآموزهکاملًا مغایر با ، و پیروی از آن شودیمتوصیف 

فیرد   میر عاتیالف وقیت و از دسیت دادن سیرمایه ارزشیمند      منجر بیه  ، و از سوی دیگر وسواسی مذهبی
ذیر پفته امکان ربازیابی زمان از دست  که زیرا ;خسارت بزرگی است خود یک این که. گرددیم وسواسی
ی جامع گاهده و نمنابع حدیثی شیعه نیز موضوع وسواس با محوریت عبادی را رها نکر، و از طرفی نیست

 . و گسترده در مورد آن دارد

 .  کید داردتا؛ دادن به آنبه وسواس مذهبی و ترتیب اثر ن اعتنایب، مذهب شیعه به افراد وسواسی در مورد -3

 بهیره  باعمالً  که، (یذهبم) افراد تخصصی مشاوره و( رفع) درمان در، عهیش معظم روحانیت و علما نقش -4
 .  باشدیم پرنگ و زندهسا، مثبت، اهمّیت حائز، ضروری العاده فوق، است همراه اسالمی یهاآموزه از گیری

وحییات  رامری ناپسند و زشت بوده و تأثیرات سیوء بیر    تحقیر و مزمت افراد وسواسی، از نظر اخالقی -5
و قیی  فتارهیای غییر اخال  از این قبییل ر ، در ارتباط با این اشخاص طلبدیمبر این اساس ؛ گذاردیم هاآن

کیه   شوندیماعث ب، از افکارو رفتارهای وسواسی، به جدّ اجتناب و پرهیز شود و پیروی شخص، ناسنجیده
 . وی مرتکب گناهان متعدد گردد

ی هیا یسیخنران ، کتب، هارساله، احادیث، مطالعه متفکرانه قرآن، مذهبی(وسواس )برای افراد مبتال به  -6
ییر  ی حضوری یا غهامشاورهوسواس و نیز بهره مندی از  صوتی و تصویری منتشر شده در زمینه مباحث
ح ادگیری صیحی یی اسیت و   الزمعقلًا و عرفاً واجیب و  ، شرعاً، حضوری علما و کارشناسان مذهبی و دینی

ه وسیواس  ز ابیتال بی  دو عامل مهم در پیشگیری ا، احکام شرعی تا حدّ الزم و پرهیز از احتیاط غیر شرعی
بیه راحتیی از    تواندیم، شناخت و رعایت احکام، با مطالعه؛ عبارت دیگر انسان به. ندیآیممذهبی به شمار 

ر قسیمت  د، شیارع مقیدس اسیالم   ، جلوگیری نماید و همچنیین ، گرفتار شدن به وسواس در امور عبادی
دعیا و  ، رذک، نماز؛ نکهحد کفایت نموده و آسان گرفته است و باالخره ای نیترنییپابه ، نجاست و طهارت

 . در درمان )رفع( وسواس نقش بسیار مهمی دارند، جلّ و عالخواستن از خداوند یاری 

 مذهبی وسواسرفع( درمان )در راستای ، ی مقاله حاضرپيشنهادات عَمل -6

، الیف( مظیاهری  : نظیر، مذهبی(وسواس )موضوع  هکتب تألیفی در زمین، ی آگاهانه و متفکرانهمطالعه -1
: قیم ، چیاپ اول . راهکارهای عملی درمان وسواس به انضمام احکیام و اسیتفتائات  کتاب . (1387). حسین
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شیناخت و  ؛ کتاب وسیواس . (1387). علی محمد، ب( حیدری نراقی. )س(مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا 
کتیاب بیی خییال    . (1391). محمد حسیین ، ج( قدیری. میثم تمار: تهران، چاپ پنجم. ی درمان آنراهها

د( موسیوی  . انتشارات انجمین گفیت و گیوی دینیی    : قم. فقهی و روانشناختی به وسواس درمانی نگاهی
نشیرآثار   ومرکیز تنظییم   : تهیران ، کتاب چهل حدیث )حدیث بیسیت و پینجم(  . (1394). اهللروح، خمینی

کتیاب شیناخت و درمیان وسوسیه و     . (1377). محمود، ز( ارگانی بهبهانی حائری. )ره(حضرت امام خمینی 
 کتیاب . (1369). مییثم ، ط( پیاپی مطلیق  . نشر مجمیع ذخیایر اسیالمی   : قم، چاپ اول، در اسالموسواس 

محمید رضیا و   ، ز( عابیدی . نشر الکترونیکی جامع خردمنیدان پارسیی  : مالیر، وسواس و شناخت انواع آن
فرهنیگ پژوهیان    نشیر : اصیفحان . وسیواس : کتاب راهنمای آموزشی و عملی درمیان . (1387). همکاران
و کتیب تیألیفی   انتشیارات نویید   : شیرار، وسواس و درمان آنکتاب . (1357). جمشید، احمدیی( . دانش

در زمینیه وسیواس )میذهبی( در مجیالت و     ، مراجعه به مقاالت چیاپی کیه   -2. دیگر با موضوع وسواس
بیا دقیت و حوصیله مطالعیه     ، ی مرجع تقلید بزگوارتیان را هیعملی رساله-3. اندشدهنشریات معتبر منتشر 

غسل و وضو( و خود را ملیزم کنیید کیه بیرای     ، نجاست، ی مربوط به طهارتهابخشبه خصوص ). کنید
به همان کیفیتیی کیه در رسیاله آمیده عمیل      ، لباس و یا چیزهای دیگر، غسل و وضو یا آب کشیدن بدن

شست و نمایید و از زیاده روی جدّاً پرهیز کنید و بعد از این که طبق رساله غسل کردید یا چیزی را با آب 
هنیوز  ، دیی کنیمی هیچ گونه شکی در طهارت آن به دل راه ندهید و اگر احساس ، شو دادید و آب کشیدید

اعتناء نکنید و با همان وضع نماز بخوانید و سایر کارهیای  ، پاک نشده و یا غسل و وضو تحقق پیدا نکرده
در معرض چیزهیای آلیوده و    خود را، اگر مبتال به وسواس در شست و شو هستید -4. خود را انجام دهید

از .، یی بپردازید و از انجام دادن آن کار خیودداری نکنیید  هاتیموقعنجس قرار دهید و یا به تجسّم چنین 
ی ذکر شده قیرار دهید بیدون ایین کیه      هاموضوعیا  هاتیموقعفردی بخواهید خودش را در معرض این 

ایین کیار باعیث    . ان کار را انجیام دهیید  سپس شما نیز هم. از خودش نشان دهد« واکنش بی اختیاری»
کم کم اثر خود را از دست بدهد و اضطراب شما کیاهش  ، ی اضطراب آورهاتیموقعیا  هاموضوع شودیم

پیاک  ، تا یقین به نجاسیت آن نداشیته باشییم   ، پاک بوده قبالًبه لحاظ شرعی هر چیزی که  -5. پیدا کند
نجیس   میدانینمهر چیزی که  اصوالً -6. شریعت است زیرا مخالف، است و نباید آن را نجس فرض کرد

. خواهدیمزیرا اصل در اشیاء بر پاکی است و نجس و حرام بودن دلیل ، پاک و حالل است، یا حرام است
و  هیا فیرش و یا پیا گذاشیتن روی    هالباس)مثل ظروف و  دیازدهدست  هاآنحال درباره چیزهایی که به 

. را نادییده بگیریید   هاآنهمه ، یعنی، حکم طهارت جاری کنید هانیاچیزهایی از این قبیل( در مورد همه 
، شما فعلًا موظّف هسیتید . را آب بکشید و اگر اشکالی دارد به گردن ما هاآنالزم نیست شما هیچ کدام از 

فقیط و فقیط بیر اسیاس آنچیه در       ،عمل کنید و به حکم طهارت و نجاست، ی ارائه شدهکارهاراهفقط به 
یک نوع کار شیطانی است و باید هر چه « وسواس»به خودتان تل قین کنید که  -7. رساله آمده عمل کنید

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8800/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8800/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8800/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
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در این مورد حتی منابع اسالمی از قول معصومین )علیه ؛ عبادتذکر و ، دعا -8. زودتر دست از آن بردارم
بهیره از  ، که از آن جمله، اندکردهرمان وسواس پیشنهاد ی متعددی را برای پیشگیری و دهاروشالسالم( 

کیه در حقیقیت    باشید یمی  «الحول و ال قةوة االبةا اهلل  »و  «لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ»ادعیه و اذکار خاصی از جمله 
یعنیی  ؛ میذهب و شیکوهمندترین جلیوه آن   . در ذکر خدا خالصه کرد توانیمرا  هاروشماحصل همه آن 

برخی از اذکار و توجهات حیین نمیاز   . در زدودن وسواس فکری نقش بسیار مهمی بازی کند تواندیمنماز 
بلکه حتی بسییار میؤثر تیر بیه نظیر      ، ارائه شده توسط روان شناسان قابل مقایسه است هاروشنه تنها با 

را از ابلیس  مؤمنیی راه که جدا، غَیرِ المَغضاوبِ عَلَیهِمْ وَلَا الضّالّینَ؛ استفاده زبان و ذهن از ذکر. رسدیم
من بخصوص توجه به آیات شریفه ، فیض بردن از سوره مبارکه ناس بعد از حمد. دهدیمو شیطان نشان 

به عنوان عواملی قدرتمند در توقیف افکیار   ، شَرّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ و الّذِی یوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّاسِ
 . (367-364: 1396، )وجود اندمطرحوسواسی 

 : منابع

مجمع ذخیایر  : قم، شناخت و درمان وسوسه و وسواس در اسالم. (1379). محمود، ارگانی بهبهانی حائری .1
 . اسالمی انتشارات

 یشناخت یدرمان گروه یاثر بخش. (1394). پور یبخش، و باب اله یفرامرز، محبوبه، سودابه، بجق یاحمد .2
 یمهفصیلنا . یفراشیناخت و نشیخوار فکیر    یباورهیا ، یی عملی    یبر حضور ذهن بر وسواس فکر یمبتن

 . 109-79: (5)20، یبالین یمطالعات روانشناس

: امن و مین پیشبینی افکیار و اعمیال وسواسیی براسیاس ویژگیهیای فیر      . (1393). نبیز، کمالی السادات .3
 . رانیا، راندانشگاه ته، ارشد یکارشناس ینامه انیپا. مذهبی و غیرمذهبی یهاوسواس یسهیمقا

نفیس در   ییی اگر یزشیت . (1393). نشاط دوست، طاهر دیو حم ینجف، محمد جواد، یعل، یاصفهان انیبنائ .4
 . 26-1: (5)12 ،یقیتطب اتیایاله یپژوهش یمجله علم. یروان لیانسان از منظر قرآن و مکتب تحل اتیح

 . رمندانخجامعه  یکینشر الکترون: ریمال. وسواس و شناخت انواع آن. (1393). ثمیم، مطلق یپاپ .5

روییارویی و   مقایسیة اثربخشیی میدل درمیانی    . (1397). جهیان ، میرزائی و جیواد ، عباس، میمر، این پاک .6
اران بازداری از پاسخ و روش کاهش فکیر خطرنیاک برکیاهش نیاگویی خلقیی و اجتنیاب شیناختی بیمی        

  .180-1: (14)1، یشناختمطالعات روان یپژوهش یفصلنامة علم. وسواسی

. وسیواس  یی رفتیار    یشیناخت  یهیا و درمیان  هیا هینظر. (1385). قاسم زاده، اهلل بیسامان و حب، یتوکل .7
 . 76-54: (8)1، یعلوم شناخت یهاتازه

 .  لعظمی سیستانینشر دفتر حضرت آیه اهلل ا: مشهد. المسائل جامع حیتوض. (1396). یعل، یستانیس ینیحس .8
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شهید آیت  یهاشهیدبنیاد نشر آثار و ان: تهران. روحانیت، رهبری، والیت. (1390). محمد، بهشتی حسینی .9
 . ااهلل دکتر بهشتی

 .  السالم إلحیاء التراث مؤسسة آل البیت علیهم: قم. 1وسائل الشیعة ج ، (1416). محمد بن الحسن، العاملی حرّ .10

 .  انتشارات سمت: تهران. (1مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی )جلد  یشناسروان. (1380). پریرخ، دادستان .11

 . 29-17: 23. فصلنامه شمیم معرفت. اطاعت از شیطان، وسواس. (1389). یمجتب، یسیرئ .12

ی    یشیناخت  ی)مداخلیه  یفکیر  یهیا درمان وسیواس . (1386). یموسو، محمد یاهلل و عل یول، یرمضان .13
 . 25-21: 2. تهران یدانشگاه خوارزم یو اطالع رسان یروانشناس یمجله. (یرفتار

 . انتشارات شفق: قم، محبوب یبه سو. (1386). یمهد دیس، یساع .14

 یهیا یری از وسیواس جایگاه حدیث رفع در پیشگ. (1396). یآباد میابراه، حمزه و فرشته ریام، ساالرزایی  15
 . 19-7: (9)31، فقه پزشکی یهینشر. فکری و رفتاری

. (1390). ادهزغنیی  ، تقوی و احمید ، سیدمحمدرضا، هادیان فرد، حبیب، گودرزی، محمدعلی، لیال، شاملی .16
 ر بیمیاران دپیش بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهیای کنتیرل افکیار رخنیه کننیده      

 . 12-1: (29)166، دانشکده پزشکی اصفهان یمجله. وسواسی ی اجباری

، یمة معیارف قرآنی  اپژوهشین . مقابله با آن در قرآن یو راهکارها طانیوسوسة ش. (1393). یعبدالعل، شُکر .17
18(5) :63-89 . 

عالئم اختالل  یالگو یفراوان یبررس. (1383). انیهاد، نایفر و م یساالر، نیمحمد حس، منصور، یصالح .18
 . 94-78: (6)1، یعلوم شناخت یهافصلنامة تازه. یی جبر یوسواس

 . 19 -16: (9)81، نشیریة تربییت. انها و شگردهای شیطدام، سقوط یهاورطه. (1372). مدبر، عزیزی .19

. (1395). سیپیده ، یو حسیین  وسیف ی، یاعظمی ، ونسیی ، دوسیتیان ، مسیعود ، آهیوان ، نجمه، شرق یعابد .20
ختالیل  ابیه   انیبتالمدر  یجانیو طرحواره ه ینیبال یهابر نشانه یجانیه یدرمان طرحوارهدرمان یاثربخش

 . 163-149: (7)26، ینیبال یفصلنامة مطالعات روان شناس. یو عمل یوسواس فکر

 نقش عیدم تحمیل   .(1397). بشرپور، و سجاد یلیکائیم، لوفرین، یمانینر، محمد، سجاد، صومعه یعلمردان .21
ی    یسیواس فکیر  ومبتال به اختالل  مارانیب ییزناشو یرضامند ینیب شیدر پ جانیه میو تنظ یفیبالتکل
 . 180-159: (7)8، روانشناختی شیرو یجیی ترو یفصلنامة علم. یعمل

انش آموزان د یی عمل یو وسواس فکر یجانیهوش ه نیرابطه ب. (1395). ینیحس، دیو سع لیخل، یغفار .22
 . 93-83: (10)3، یآموزش تیریو مد یفصلنامة رهبر. گودرزیمقطع متوسطه شهرستان ال

 یدانشیگاه علیوم پزشیک    یی پژوهشی    یعلمی  یمجلیه . سالم از نگاه قرآن هیتغذ. (1393). فرزانه، یغفار .23
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 . 109-97: (22)90، زنجان

 یهیا نگیرش  یسیه یمقا. (1387). پیور  یبخشی ، زاده و عبیاس  یقل، حسن، یمانیا، یمهد، یعل، یفخار .24
 یلنامهفصی . و افیراد بهنجیار   یی عملی    یبه اخیتالل وسیواس فکیر    انیدر مبتال ییو کمال گرا یمذهب

 . 102-85: (3)10، نوین روانشناختی یهاپژوهش

ت ی درمانگری مقایسه دو شیوه شناخ؛ وسواس و درمان آن. (1382). یمطهر، دیعلی نقی و جمش، یهیفق .25
 . 59-45: (12)12، معرفت یجیی ترو یعلم یماهنامه. اسالمی و شناخت ی درمانگری سنتی

 . امیر العلم: قم. 2و  1جامع المسائل ج . (1383). محمد، لنکرانی فاضل .26

 . میکر قرآن .27

)اسیک دیین    انتشارات انجمن گفتگوی دینیی : قم. 1درمانی ج  بی خیال. (1393). محمد حسین، قدیری .28
 . (دات کام

 . یرینشر ام: تهران، وسواس. (1365). یعل، یریام یقائم .29

 . ةیّإلسالمانشر دارالکتب : تهران. (7قاموس قرآن )جلد . (1371). اکبر یعل دیّس، یبناب یقیرش .30

 یهینشیر . استیدر عرصه س تیو حضور روحان ینظام اسالم، هیحوزه علم. (1393). نعمت اهلل، الهی کرم .31
 . 102-89: (6)2، یاسیمعرفت س

 یهاعملی و سبک یوسواس فکری  یهارابطه وسواس مذهبی ی اخالقی با نشانه. (1389). سارا، یانیکاو .32
. یمعمو یروانشناس ارشد رشته یچاپ نشده کارشناس نامهانیپا. شناختی مرتبط با وسواس فکری ی عملی

 . رانیا. حضوری و تخصصی آزادهای نیمهمرکز آموزش، ییدانشگاه عالمه طباطبا

ز منظیر قیرآن و   ادرمان وسواس  یراهکارها یباز پژوه. (1395). یبجستان ییآقا، مینرجس و مر، یثاقیم .33
 . رانیا. میقرآن کر دگاهیسالمت از د یملّ شیهما. اتیروا

 . حقیقات ذکرموسسه نشر و ت: تهران. (2اسالمی )جلد  کاوشی نو در اخالق. (1388). حسین، مظاهری .34

 ینی یب شیدر پی  تینقش کنترل فعال. (1396). بشرپور، و سجاد یمانینر، محمد، میمر، یقزل گون ییرزایم .35
 ،یاجتمیاع  یهیا بیآس یملّ شیهما نیاول. یی عمل  یافراد مبتال به اختالل وسواس فکر یوسواس مذهب

 . رانیا

نشیر  : قیم . راهکارهای عملی درمان وسواس به انضیمام احکیام و اسیتفتائات   . (1387). حسین، مظاهری .36
 . )س(مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا 

، مطالعات قرآنیی  یفصلنامه. تفاوت یا همسانی شیطان و ابلیس. (1391). یتراب، نبیو ز یمهد، ممتحن .37
12(3) :123-140 . 
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 . یآزاد امیانتشارات پ: تهران. الصلوةاسرار . (1372). میرزا جواد، تبریزی ملکی .38

میام خمینیی   امؤسسه آموزشیی و پژوهشیی   : قم. مباحثی درباره حوزه. (1392). محمد تقی، یزدی مصباح .39
 . )قدس سره(

 . انتشارات بوستان کتاب: قم، احکام خانواده. (1393). میعبدالرح، یموگه .40

 . )ره(ت امام خمینی مرکز تنظیم و نشرآثار حضر: تهران. چهل حدیث. (1394). اهللروح، خمینی موسوی .41

 هیی طالب عل یبن اب یانتشارات امام عل: قم. ی جلد چهارم  دیاستفتائات جد. (1393). ناصر، یرازیش مکارم .42
 . السالم

آلیودگی و  )طرح خودییابی اسیالمی و درمیان وسیواس     . (1388). منصور، و محمود میرح، نصرتی نارویی .43
 . 170-145: (2)5، شناسی و دینعلمی ی پژوهشی روان یفصلنامه. نجاست(، طهارت
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