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  کارهاي درمانی آن براساس روایات اسالمیدر میان افراد مذهبی و راه
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  چکيده
آن،  یدرمـان ينـدار و ارائـه راهکارهـایان افـراد دیـدر م یوارس يناخوددار ـوسواس ينمودها یپژوهش معرفاین هدف 

ی نـیبـه روش اجتهـاد د یعیشـ اتیبخصوص روا، میاسال اتیبراساس روا ،ن نمودهایباشد. ایممی ات اسالیبراساس روا
ده اسـت. در یـگرد یوه از منابع معتبر استنباط و معرفین شیبه هم ،ن نمودهایا یدرمان يد. سپس راهکارهایگرد يردآورگ
 ياعضـا یوارسـ .دست آمد: الفهب یان افراد مذهبیدر م یوارس يناخوددار - وسواس يع برایشش نمود شا ،ن پژوهشیا

وسـواس  . هــ ،النـاسن و حقید يادا یوسواس وارس .د، غسل یوسواس وارس. ج، وضو یوسواس وارس .ب ،بدن یدفع
ده کشـف یـتنهـمشـش مؤلفـه در ها،ن وسـواسیدرمان ا يا. برایو احساس ر قصد قربت یوسواس وارس .ز ،نماز یوارس
ق حـد و مـرز یـن دقییتع .3 ،عمل کردن ين نوع شناخت براییتع. 2 ی،افتیدر يهارش احساسیانکار و عدم پذ .1د: یگرد
  نادرست. ياجتناب از عمل کردن به باورها. 6 ،عمل یوستگیپ .5 ،حیصح يهاعمل کردن به شناخت. 4 ،ررفتا

ن و یـد يادا یسـرغسـل، وا یسـروضـو، وا یسربدن، وا یدفع ياعضا یسر، وایوارس يناخوددار - وسواس ها:واژهکلید
 ا و قصد قربت.یاحساس ر یسرنماز، وای سرالناس، واحق
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  مقدمه
باشد که اغلب به شکل وارسی ناخودداري می –خودداري وارسی، یکی از نمودهاي وسواسنا –وسواس

منظور هاي تصادف در وقت رانندگی، بررسی مکرر کارها بهها، وسایل برقی، وارسی صحنهها، بخاريقفل
ي احساس احتمالی و تکرار، نظیر بازخوانی، بازنویسی و از جا بلند شدن و نشستن براهاي هتصحیح اشتبا
. نمودهاي وسواس وارسی در میان )25، ص Jose(، 1997( شود (جوز و همکارانمیآشکار  راحتی کردن
 نیا ینیبا ابعاد د ییناآشنا لیبه دلناخودداري،  –اي هستند که متخصصان در وسواس گونهبه ،افراد مذهبی
 .)555، ص Jenike( ،1998( و همکاران جنایک( درستی درمان کندبه آنها راتواند، ها نیز نمینوع وسواس

طلبد، نمودهاي هاي وارسی دینی میناخودداري –این واقعیت و از طرفی، مراجعان زیاد مبتال به وسواس 
وسواس وارسی دینی، در کنار سایر نمودهاي وسواس وارسی مورد توجه قرار گیرند. به همین دلیل، این 

وارسی در میان افراد مذهبی را بررسی کرده، خصوصیات  پژوهش نمودهاي مختلف وسواس ناخودداري
  کند.بیان میو چگونگی بروز و راهکارهاي درمان آنها را بر اساس منابع اسالمی 

  پژوهشروش 
پژوه تـالش نیاست که در آن د یروش ینیاستفاده شد. اجتهاد د ینید ياز روش اجتهاد ،ن پژوهشیدر ا
 هـا،آن يل محتـوایو تحل ینیمربوط به موضوع مورد بحث در منابع د ینید هايآموزه يکند با گردآورمی

 ی،نـیاجتهـاد د ،نین را نسبت به آن موضوع کشف کنـد. بنـابرایبا توجه به قواعد استنباط، مراد مرجع د
تفهـم، اکتشـاف و  ياساس منابع معتبر، بـه واسـطه ابـزار و عناصـر الزم بـرا بر میکوشش عل اصطالحاً

طـه یدر ح ،تیـن فعالیـست کـه از اعتبـار برخـوردار باشـد. اي ااگونهبه ،نید هايموزهاستخراج مطلق آ
پـور و حسـنی، علی( باشدمی یشناختروان ینیابد و اجتهاد دیمیان یز جرین یشناختاستنباط قواعد روان

 انیـدر م یوارسـ يوسواس ناخوددار ينمودها ییمنظور شناسابه ،ن پژوهشیدر ا .)61- 60، ص 1390
 يگـردآور یوسـواس وارسـ يات مربوط به نمودهایات و روای، آهاآن یدرمان يهاو راهکار یافراد مذهب

 یوسـواس وارسـ يد و شش نمـود بـرایل گردیر و تحلیتفس ینیبه روش اجتهاد د ها،ن آموزهید. ایگرد
 د.یآن از متون مذکور استخراج گرد يبرا ياشش مؤلفه یو درمان يناخوددار

  قتحقينه يشيپ
 –وسـواس  ين نمودهـایتـردهیـچیاز پ ،ن حـالیدر عو  هان وسواسیترعیاز شا یکی ی،وسواس وارس

فقط نسبت بـه نمـود  ي،اردوسواس ناخود ينمودهامی ان تمایوع آن در میزان شیباشد. ممی ياردناخود
ن یروزانه چنـد ی،وارس يان به وسواس ناخوداریدر مرتبه دوم قرار دارد. مبتال یگردانزهیشو و پاکشست
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ن یهمچنـ ،ن افرادیکنند. امیر فضاها یا سایخاص در منزل  هايانا مکیا یاش یبرخ یساعت صرف وارس
خـاطرات گذشـته خـود کننـد تـا  ی، صـرف وارسـیذهن هايیل وارسیاد را به دلیممکن است وقت ز

گـر ماننـد ید هايوسـواسبـا  ،ن وسـواسیـند. ااانجام داده یدرستگذشته را به يابند که کارهاینان یاطم
 يسـازرهیـو و ذخشـوافـراد نحـوه شست ،جهیدر نت .شودمیخته یآم يازسرهیشو و ذخووسواس شست

کننده انتظـار یرا فرد وارسیز ؛رندیگمیبه خود  یشکل متناقض ی،وارس يکنند. رفتارهامی یخود را وارس
 شـتریو ب ردیـگمـیتحت فشار قرار  شتریب یکاسته شود، ول يبعد یلش به وارسیتما ی،از وارس پسدارد 

  .)19 ، صAbramowitz(، 2008( (ابرامویتز و همکاران پردازدمی یبه رفتار وارس
ترسـد در نتیجـۀ اهمـال و ن نوع وسواس، شک و تردید فراوان بـوده و شـخص مییویژگی اصلی ا

ل شدیدي را براي اجتناب و یـا می ،دیگران رخ دهد. این افکاریا اتفاقی ناگوار براي خودش و  ،غفلت او
روي  ياي از رفتارهـاي نـاخوددارانگیزند و شخص به مجموعـهمیسازي در شخص براهاي خنثفعالیت

ها را یتواننـد وارسـینم ،ن افرادیشده است. ابینیآورد که هدف اصلی آن کاهش خطر و آسیب پیشمی
شـان قابـل تحمـل یکننـد کـه برایا تجربـه مر يدین صورت اضطراب شـدیرا در ایز ؛ندازندیر بیبه تأخ

در  یشـود، ولـیشـمرده م ينـاخوددار يهااز همه انواع وسواس یمارگونه، بخشید بیست. تجربۀ تردین
شـما چـه شـود  یدهن افراد پرسـیااز ابد. اگر یین شکل خود را میترقیعم یوارس يناخوددار - وسواس

ا گـاز را یـدرب را بسـته و  ا واقعـاًیده و یبه دستت رسآب  در وضو واقعاً که مثالً یدشویم یوقت راض
نباشـد مـن  یو اجتمـاع ی، خـانوادگياگر ترس از امـور کـار :خواهد گفت پاسخ، در ياکرده یخاموش

- 26، ص 1998جنایـک و همکـاران، ( دهمیادامه م ینخواهم شد و تمام روز را به وارس یگاه راضچیه
هاي هدو شـاخ«د کـه او نـکنرر خـانمی پنجـاه سـاله را نقـل میهاي مکو همکاران وارسی جنایک. )27

کرد تـا اطمینـان یابـد کـه دو شـاخه را قی را بیست مرتبه یا بیشتر داخل پریز کرده و خارج میوسایل بر
هـا را بارهـا . پـولدادن کار را انجام مییهاي برق نیز همواقعاً از داخل پریز بیرون آورده است. او با کلید

خواند تا یقین کند نام خـود را نامه، آن را بارها میشمرد. در وقت نوشتن نام خود روي پاکتمی و بارها
  .)7(همان، ص  »دیده و نام کسی دیگري نبوده است

  يوارس يناخوددارـ  درمان وسوسرويكردها در 
ه اسـت. بـود یلـیتحلروان يکردهـایرو یمبتن ی،وارس يوسواس ناخوددار يبرا یدرمان هاين مدلیاول
و  هـانیین تبیاورد. دومـیـان بـه وجـود نیـمبتال یرا در زنـدگ يرییواقع تغدر یدرمان هاين مدلیا یول

 يس نـاخودداراوسـو ي،انه برخاسـته اسـت. از نگـاه رفتـاریرفتارگرا هايشهیاز اند یدرمان هايتیفعال
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شوند کـه بـا می یناش يزسایشرط هاياز تجربه يناخوددارـ  وسواس ير نمودهایبه همراه سا ی،وارس
ر یل و سـای، سـي، دزديسـوزماننـد آتـش ییدادهایـروراي نمونـه، گردند. بمیهمراه  یمنف يدادهایرو
شـوند. مـیآب همـراه  يرهای، بسـتن در و شـير بخـارینظ ییخنثا هايبا محرك ،دهندهآزار يدادهایرو

 يالت فـرد بـرایتمـا يبـرا یت منفـیـشوند که نقـش تقومیجهت حفظ  بدان يرفتار ناخوددار ،سپس
ند یناخوشـا ی(که احساسـ کردن یوارس يد برایل شدیم ،گریعبارت دکردن را بر عهده دارند. به یوارس

احتمـال  ،جـهیدر نت و شـودمـیت ین رفتار تقویله همیبه وس ،کندمیفروکش  یکه با رفتار وارس ،است)
 ،هماهنـگ اسـت مـاورر يامرحلـهه دوینظر با ی،وسواس وارس ين برایین تبیشود. امیشتر یتکرار آن ب

کـه  يشـتر افـرادین است کـه بای دلیلن به یافته است. اینظران نان صاحبیدر م یداران چندانطرف یول
، يسـوزر آتـشیـنظ یمنفـ يدادهایـکنند که رومیانکار  ،گردندمی يوسواس ناخوددار ير رفتارهایدرگ

 .)29، ص 2008(ابرامویتز و دیگران،  رده باشندل و در معرض سرقت قرار گرفتن را تجربه کیس
وجـود دارد، درمـان  یوارس يوسواس ناخوددار يبرا يرفتار هاينییکه در تب هایییرغم کاستیعل

مـؤثر در  يامنزلـه مداخلـهاز پاسخ بـه يریمواجهه و جلوگ یعنی ،برخاسته است هان مدلیکه از ا یاصل
 يگـر بـرایدرمـان مهـم د .)21- 20ص  (همـان، کنـدمـیفـا ینقش ا یوارس يدرمان وسواس ناخوددار

ن یـبرخاسته اسـت. ا يناخوددار –نسبت به وسواس  یکرد شناختیاز رو ی،وارس يناخوددار - وسواس
مهـم و می که گـا است یکنندگان مبتنیدر وارس» (متورم) زیآمت اغراقیاحساس مسئول«درمان بر مفهوم 

به شـکل خـاص  یوارس يصورت عام و وسواس ناخودداربه هايرو ناخوددا هافهم وسواس يمؤثر برا
کنـد قـدرت مـیکننـده تصـور ین معناسـت کـه فـرد وارسـیبد ،زیآمت اغراقیاحساس مسئول د.اشبمی

فـرد  ،نیساز بـر عهـده دارد. بنـابراسرنوشت یمنف يامدهایکردن از پ يریا جلوگیجاد یدر ا يالعادهافوق
ت کنـد، رفتـار یصـورت معمـول احسـاس مسـئولا بهیت نداشته یسئولاحساس م يزینسبت به چ یوقت

کـه  يدیـت فـزون بـرآورد کـردن تهدیـاز اهم هـاپژوهش یبرخـ نسبت به آن نخواهد داشـت. یوارس
ر یسـا یانـد، ولـسـخن گفتـه یر آن بر رفتار وارسـیرو شود و از تأثهکننده ممکن است با آن روبیوارس
  .(همان) اندندانسته یت افراطیسئولف احساس میقات آن را در ردیتحق

وسـواس  یشـناخت هاياز مؤلفـه یکـیعنـوان ان بهیه مبتالید از ناحیعدم تحمل ترد ،گذشته ۀدر ده
اس عـدم یبا استفاده از مق ،و همکاران نیتول یقیمورد بحث قرار گرفته است. در تحق یوارس يناخوددار

را  ينـاخوددار یکـه وارسـ ي،نـاخوددار –ل وسواسان به اختالیدست آوردند که مبتاله ب دیتحمل ترد
نشـان  هاافتـهی ،در مجمـوع انـد.د نمره بـاالتر کسـب کـردهیاس عدم تحمل تردیاند، در مقگزارش کرده
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 ينـاخوددار –ن واسوسیافته و همچنیم یدر اضطراب تعم یار اساسید نقش بسیاند، عدم تحمل تردداده
تـاکنون ارائـه شـده  یوارس ينسبت به وسواس ناخوددار یخوب هاينیینکه تبیبر عهده دارد. با ا یوارس

ا درمـان یـ يدرمان رفتار یعنی ،ن درمانیبرخوردار نبوده است. بهتر یشرفت چندانیاز پ هانآ است، درمان
 ينـاخوددار –ان وسـواسیـحدود پنجـاه درصـد مبتال یول ،رگذار استیتأث يتا حدود یشناخت يرفتار

صـورت به یوسواس وارس يطلبد نمودهامی هاتین واقعیهم .)23(همان، ص  ندگذارمیدرمان را کنار 
شـتر یبـه شـناخت ب ید کمکـیز استخراج شود تا شایآن ن یدرمان هايو راه یبررس ینیخاص در منابع د

  باشد.می اسال یدرمان آن بر اساس منابع نین اختالل و همچنینسبت به ا

  ر ميان افراد مذهبيوارسي د يناخوددارـ  تظاهرات وسواس
  شوند:میمعموالً در میان افراد مذهبی به شش صورت نمودار  ،وارسی هاييناخوددار - وسواس

جمله مدفوع، ادرار، خون و منی در دین اسالم برخی از مواد از الف. وسواس ناخودداري وارسی مواد دفعی بدن:
صورت ملموس بدین به نجس بودناند. حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند، نجس شمرده شده

. ایـن مـواد در 3. خورانیدن آنها به غیر نیز ممنوع است؛ 2. خوردن این مواد جایز نیست؛ 1که:  معناست
برخی اوقات مانند وقت نماز خواندن و طواف خانه خدا، نباید در بدن لباس فرد باشند (موسوي خمینی، 

کـه بـا انـدك طوريآورد، بهرا براي برخی افراد فراهم مـی ). این حکم، زمینه دقت134، ص 1، ج 1384
پردازنـد و اقـدامات بعـدي احساسی مبنی بر خارج شدن یکی از این مواد از بدن، به وارسـی شـدید می

دهند. در این نوع وسواس، فرد مبتال بعد از آنکه از آبکشی محل فارغ جمله شستن و غسل را انجام میاز
کند دوباره ماده دفعی خارج شد آید یا احساس میشود، به ذهنش میخود بلند می شده و یا حتی از جاي

و یا شاید محل را درست و یا اصال آبکشی نکرده باشد. در آغاز به میزان و دفعات کم، دوبـاره محـل را 
شـی گردد و دوباره بدن و لبـاس خـود را آبکمیشوید یا با فاصلۀ زیاد به محل دستشویی و حمام بازمی
رسد که با اراده بستن شـیر آب و از شود و به جایی میآیی بسیار کم میکند. به تدریج، فاصلۀ به ذهنمی

کند که محل را نشسته است. او احتمال به ذهـن آید و یا احساس میجا برخاستن این فکر به ذهنش می
کند و بـه جـایی الل را تشدید میها اختآبکشیکشد. همین کند و دوباره خود را آب میآمده را تأیید می

آید که شاید خـود را آب نکشـیده رسد که بدون وقفه، دقیقاً در وقت اشتغال به آبکشی، به ذهنش میمی
ریزد تا جـایی تواند از جاي خود بلند شود. پیوسته آب میراحتی نمیاست. در این صورت، دیگر فرد به

). ایـن بیمـاران 41- 39، ص 1366یرد (حجازي شهرضائی، گکه پاها بر اثر زیاد نشستن به شدت درد می
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اند و براي حصول اطمینـان مکـرراً بـه وارسـی کـردن دچار خطا شده«آید، ها به ذهنشان میبیشتر وقت
. 1افتد تـا ها، معموالً به این دلیل اتفاق می). وارسی30- 29، ص 1382(لی بائر، » پردازندعملکردشان می

اند تا چیزهاي . با آلودگی و نجاست از جا بلند نشده2اند، درستی انجام دادهخود را به اطمینان یابند که کار
. موجب فعالیت دردسر درست کن مانند لزوم آبکشی 3مربوط به خود و دیگران را آلوده یا نجس کنند، 

  ).8، ص 1998(جنایک و دیگران،  تمام منزل در آینده نشوند
باشـد. ، وسـواس در وضـو مییان افراد مذهبیهاي شایع وارسی در مسیکی از وسوا ب. وسواس در وضو:

بر اثر احساس خـارج شـدن  ،شوي اعضاي وضو و بطالن وضوواین نوع وسواس در نیت وضو، شست
  شود.ا باد روده و معده، نمودار میی غیرارادي ادرار و مدفوع و

ـام آن مورد نیت همان توجه داشتن به کار و فعالیت . وسواس در نیت وضو:1 نظر و بعد انگیزشی و علـت انج
ـا مـیباشد. اگر از کسی که به سمت یخچال میمی روم آب بخـورم گویـد مـیروي؟ او میرود، بپرسـیم کج

ـام همـه خواهی آب بخوري؟ می(رکن اول). اگر بگوییم چرا می گوید چون تشنه هستم (رکن دوم). ما در انج
  گوید:می دهیم. امام خمینییعنی ما هیچ کاري را بدون نیت انجام نمیکنیم. گونه عمل میکارهایمان همین

باشد. در نیت الزم نیست چیزي بر زبان آورده شود، براي اینکه نیت امري قلبی نیت همان قصد انجام کار می
عبارت دیگر، الزم نیست حدیث نفس کند و است. در نیت همچنین الزم نیست چیزي را به ذهن آورد یا به

خوانم براي امتثال امر خداونـد، بلکـه چیزي را به خاطر آورد. مثالً به ذهن آورد که من االن نماز ظهر می
کند. مراد از انگیزه، همان ارادة اجمالی است که در صادر شدن صرف انگیزه و علت انجام کار کفایت می

شـود و فرد وجود دارد، صـادر می هایی که در درونگذارد. این ارادة اجمالی بر اثر غایتعمل تأثیر می
شود و فعل و عملش در زمرة افعال کسی بـه حسـاب وسیله، فرد از حالت سهو و غفلت خارج میبدین
  ).202، ص 1، ج 1384آید که کار را با اراده و اختیار انجام داده است (موسوي خمینی، می

 دهیم. خـوردن،به همین نحو انجام مـیچه کوچک چه بزرگ را  ،ما همۀ کارهایمان ،کردیمبیان که چنان
به دلیل تأکیـداتی کـه بـر نیـت در  ،دویدن و فعالیت اجتماعی داشتن و... با این حال راه رفتن، آشامیدن،

لۀ نیـت بـه امـري دشـوار و ئان به وسـواس مسـیشود، براي مبتالعباداتی مانند وضو، نماز، روزه و... می
شـناختی کـه بـراي روان ي. خطاها)48- 45ص  ،1366هرضایی، حجازي ش( گرددفرسا تبدیل میطاقت

کنند که باید به ذهن آورده و به قلبشـان خطـور دهنـد کـه ن است که تصور میای ،آیداین افراد پیش می
بـا تقـالي فـراوان تـالش  اند،خواهند انجام بدهند. این افـراد چـون چنـین بنـایی گذاشـتهچه کاري می

شـود سازي موجب میخواهند، وارد ذهنشان نشود. همین حساسخودشان میچیزي غیر آنچه  کنند،می
ها را آمـدهچیزهاي زیادي به ذهـنش بیایـد. او کـه ایـن بـه ذهن ،کند وضو بگیردفرد اراده می وقتی مثالً

پیوسـته  ،واقع در وقت انجـام کـاري مثـل نمـازتواند نیت کند. او درکند نمیداند، فکر میمخل نیت می
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دانـد کـه عنـوان امـوري میآمده را بهها و امور به ذهنآید. او این واقعیتیی غیرنماز به ذهنش میچیزها
 شوند.کنند و موجب ناتوانی او در نیت میدر نیت اخالل ایجاد می

کنـد، و نیـت خـود را بـر زبـان جـاري می آیی امور مختلف رها شـود،براي اینکه از معضل به ذهن
 ةروز دقـت و تـالش او در نحـوبـهروز ،بر اثر همین کارهـا تر بگوید.یقهر چه دق کند لفظ راتالش می

روز انجام کـاري کـه او آن را بهگویی، روزبا افزایش دقت و تالش براي صحیح شود.اداي لفظ بیشتر می
 تا جایی که ممکن است اصل واجب مثل وضو، نماز و یا روزه را تـرك شودتر میسخت ،نامدمی »نیت«

 ).1388ناروئی نصرتی، ( کند
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ «خوانیم: در قرآن کریم می وشوي اعضاي وضو:. وسواس در شست2

اى کسانى )؛ 6(مائده: » بَیْنفَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْ
را  آرنـج بشـویید و سـر تاهایتان را نماز برخاستید، صورت و دست وقتی براي انجام اید،که ایمان آورده

ها شوي عادي صورت و دستووضو یعنی شست. بنابراین، مسح کنید مچتا  را نیز و پاهایتانمسح نموده 
ا با آب وضو). این دستوري است که خداوند براي انجام (لمس سر و پاه تا آرنج و مسح سر و روي پاها

. افرادي که دچار وسواس ناخودداري وارسـی اندنماز خواندن الزم دانسته يجمله برگزاراز ،برخی کارها
کشـند کـه ریزنـد و دسـت میشوند، گاهی چنـان روي دسـت آب مینرسیدن آب به اعضاي وضو می

  شود.کشد و گاهی اعضاي وضویشان خشک میوضویشان خیلی بیش از معمول طول می
 ،هاي وارسـی و در نتیجـهیکی از وسواس بدن: یمواد دفع يارادریوسواس ناخودداري بطالن وضو به گمان خروج غ. 3

ـارو غیـرارادي خـروج اد یاحساس احتمال ،تکرار وضو و غسل ـا گازه روده و معـده و در  يار و مـدفوع و ی
ـا انـفرد لباس ،در این صورت باشد.باطل شدن وضو می ،نتیجه کنـد. احساسـی وارسـی می دكهاي خود را ب

کنـد. ایـن مانند دستمال کاغـذي و غیـره خشـک می ،کنندهیابی به کمک وسائل خشکبدن خود را براي یقین
  توانند وضوي خود را نگه دارند و باید پیوسته وضو بگیرند.کنند نمیروند که حس میافراد تا جایی پیش می

وسواس وارسی در غسل نیز همانند وسـواس وارسـی در وضـو  در غسل: یوارس يناخوددار - . وسواسج
کردن، احتمال نرسیدن آب به بدن و احساس خـروج ادرار و مـدفوع در اثنـاي باشد که بیشتر در نیتمی

بـدن، تکـرار بعـد از  يپـی اعضـادرشوي پیوصورت شستبه ،ن نوع وسواسیشود. اغسل نمودار می
بـا  ،شـود. در غسـلو بازگشت دوباره به حمام و شروع مجدد عمل، در رفتار فـرد نمـودار می یابیانیپا
د. ید آب به بـدن نرسـیکند که شامیز عمل یدآمین قضاوت تردیس شدن بدن را دارد، به اینکه حس خیا

فـرد دن یاد در رسـاندن آب و بـه شـدت دسـت کشـیبا بخش بخش کردن بدن، دقت ز ،لین دلیبه هم
بـاز هـم بنـا  ،دید آب نرسـید شـایـآمـیهر بار که بـه ذهـنش  یکند آب را به بدن برساند. ولمیتالش 
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شود غسـل فـرد کـه امر موجب مین یزد. همیرمیدوباره آب  ،لین دلیده است. به همیگذارد که نرسمی
 .تا چند ساعت طول بکشد یدهند، گاهیقه انجام میک تا دو دقیدر مدت  یافراد معمول

  یات اسالمیوضو و غسل در روا

د. در آن روزگـار و یـاهـداء گرد هانه به انسـانیبخصوص در مکه و مد ،ن عربستانیسرزمدر ن اسالم ید
ره وجـود یـو غ یبهداشـت هايسیفـراوان و سـرو ی، منابع آبـیمانند آب لوله کش یامکانات ،نیآن سرزم
ماننـد غسـل،  یفیدر انجـام وظـا اطهـار و ائمه امبریدر آن دوران مسلمانان، خود پ یراستهنداشت. ب

دهـد برخـورد مـینشـان  ناره معصـومیات و سـیکردند؟ رواکار میچه  ،وضو و پاك کردن بدن خود
  ن رواج دارد.یان افراد متدیست که امروزه در مي ازیآن چاز ر یغ ی،نیف دین وظاین با ایگذاران دانیبن

کـه  یزان آبیدرباره م، امام باقر یتیم. در روایکنمیو وضو اشاره  ات درباره غسلیروا یبه برخ ،در ادامه
بـدن خـود را  ياز اعضـا يد و عضـویدارمیروغن بر یشما مردم مشت«فرمودند:  ،وضو الزم است يبرا

 ق، ج1407(کلینـی، » شتر اسـتیبدن از روغن هم ب يریفراگ يت آب برایت و شأنید. ظرفیکنمیچرب 
 يبـدنش جـار ين مقدار کـه آب رویفرد جنب هم«ند: یفرمامی امام باقر ،گرید یتیدر روا ).69، ص 5

 يبـرا :پرسـدمـی ا امام باقریاز امام صادق  بن مسلممحمد ).21، ص 3ج  (همان،» کندمیت یکفا ،شود
مُـدّ  ک ظـرف بـا پـنجیـامبر خدا با همسرشان از یغسل جنابت چقدر آب الزم است؟ حضرت فرمود: پ

وضـو «فرمودنـد:  مکراامبر ین پی. همچن)22ص همان، ( کردندمیغسل  ییتر) دوتایچهار لآب (حدود 
م) انجـام یتـر و نـی(حـدود دو ل ک صـاعیتر) و غسل با ی(حدود سه چهارم ل ک مد آبید یت بایدر نها

و  بـر خـالف سـنت ،ن افـرادیـشـمارند. امین مقدار را کم یخواهند آمد که ا هاییگروه ،ندهیشود. در آ
ن یبـا مـن در بهشـت بـر ،که طبق سنت من عمـل کننـد ید کسانیکنند. بدانمیمن حرکت  یروش عمل

 :انـدنکـوهش کـرده و گفتـه ن مقـدار را معصـومانیش از ای. ب)16تا، ص اشعث، بیابن( »خواهند بود
اف در دارد کـه اسـر یخداوند ملکـ«د: یفرمامی چنانکه امام صادق .امبر و اسراف استیخالف سنت پ

  .)69ص  ،5ج ق، 1407، ینیکل(» سدینومیگونه تجاوز از حد وضو را هم همان ،سدینومیوضو را 
 تأکیـد فراوانحقوق مردم  يع نکردن و اداییبر تض ،در دین اسالم د. وسواس در اداي دین و مراعات حقوق مردم:

ع نکـن بـه اعتمـاد ییوجـه تضـچیهحق برادرت را به «اند: فرموده یعلامیرالمؤمنین که شده است. چنان
شـعبه حرانـی، (ابن »سـتیاو بـرادرت ن یع کنیان تو و او وجود دارد. چون اگر حقش را ضایم يارابطه
ز برتـر از یـچ چیخداونـد بـه هـ«نقل شده است که  از امام صادق ي،گریت دیدر روا ).82، ص 1363

ت حـق افـراد در یـد بـر رعایـتأک .)43ق، ص 1404، ياهـواز ی(کوف »شودمیحق مؤمن عبادت ن يادا



ـ ناخودداري وارسي در ميان افراد مذهبي و ...   ۳۱ نمودهاي وسواس 

 عن نـویـان بـه ایـشـود مبتالمـیموجـب  ،افـراد دارد یت حقوق قطعیت از لزوم رعایکه حکا ،اتیروا
 يدست به کار شـوند و بـرا ،چند احتمال ضعیف و غیرمعمولبا اندکی احتمال هر ي،وسواس ناخوددار

آیـد شـاید بـه فـرد گـاهی بـه ذهنشـان می ،حقوق مردم تالش کنند تا به کسی مدیون نباشند. این افراد
مـدیون هسـتند. بـا  ،اندکه بـا او داد و سـتد داشـته يخاصی مانند راننده تاکسی، اتوبوس، اداره و یا فرد

گاهی ایـن کـار را  ؟یا نه ،اندکنند آیا دین خود را اداء کردهسراغ فرد رفته و از او سؤال می ،همین ذهنیت
وسواس شدید در مدیون شـدن  ،ن بندهاشوند. یکی مراجعد باز هم راضی نمیدهنبارها و بارها انجام می

 آنهـاکار داشته اسـت. از وبا آنها سر بارها و بارها سراغ افرادي رفته بود که قبالً ،داشت. او با این وسواس
کـرده بـود. پرداخت  آنهاعنوان رفع دین به مدیون نیست و بارها مبالغی را به آنهااعتراف گرفته بود که به 

آورد. اگـر بـه ذهـنش که فرد را بـه سـتوه مـیطوريهداد، بگیري را نیز با مراسم خاصی انجام میاعتراف
اي زد و جملـهها در منزل، کوچه و یا خیابان قدم میگاهی ساعت آمد که به کسی شاید مدیون باشد،می

اطرافیـان  آمـد،انبوه سؤاالتی که به ذهنش میکرد. با را تکرار می» من به فالنی مدیون نیستم«مانند اینکه 
از او طـالق گرفـت.  ،بـاالخره .را کالفه کرده بود. همسـرش در آسـتانه جـدا شـدن از او قـرار داشـت

د بنـا بگـذارد یـد بایباشد و فرد بامی هایین احساسیانکار چن ،گونه مواردنیدر ا ینیفه دیکه وظیحالدر
  هم ندارد. یاز به وارسیست و نیون نیمد یوجه به کسچیکه به ه

ـ. وسواس ناخوددار شود کـه مینمودار  گوناگون هايبه صورت ،نماز يوسواس ناخودداردر نماز:  یوارس يه
  :میپردازمی هان آنیتربه مهم

ـاي تعریف: این عده در فرا رسیدن وقـت و داخـل شـدن وقـت کـه مالك. وسواس در وقت نماز1 شـده و ه
ـا را بـر صـبر کنند. وقتی به ذهنشان میتردید می معینی دارد، پیوسته آید، شاید وقت داخل نشـده باشـد، بن

ـا وقـت  پرسـند،طور مکـرر میگذارند. در نتیجه، از دیگران به، احتیاط کردن و سؤال از دیگران میکردن آی
 اندازند.به تأخیر میاند. معموالً، نماز و عمل عبادي را تا پایان وقت داخل شده است و یا اذان مثالً گفته

االحـرام فعـل اول آن وسواس در شروع نماز، که تکبیرةاالحرام و سایر کلمات نماز: . وسواس در تکبیرة2
از وسـواس در نیـت  ،باشد. ایـن وسـواسذهبی میهاي شایع در میان افراد میکی از وسواس است،

گیـرد یابد. وقتی فرد تصمیم میادامه می اماالحرةتکبیراد در نحوة اداء کلمه یشود و با دقت زآغاز می
شـود کـه فرسـا میتدریج تلفظ این کلمه چنان سـخت و طاقـتبه ،را بگوید »تکبیر«به نحو خاصی 

یابـد و افکند، ضـربان قلـب افـزایش میبراي گفتن این کلمه وحشتی عجیب بر وجود فرد سایه می
  :گویدمی مرحوم نراقیشود. گاهی سردرد شدید بر فرد عارض می

۳۲    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

نیـت صـحیح  آنهاگذارد که یی هستند که در نیت نماز وسوسه دارند و شیطان نمیآنهااز اشخاص مغرور 
ـیلت جماعـت و اول وقـت بـاز نمایند، چندان مورد وسوسه و اضطرار واقع می شوند که از ثواب و فض

ـیغه و لفـظ ا فشار میرا چنان ب االحرامةتکبیرعنوان احتیاط، هب ،مانند، گاهی به خیال خودمی گویند کـه ص
هـا گیرد در بقیه نماز و دلشان در نماز نیست، بیچارهغفلت آنان را فرا می ،دهند و بعد از آنرا تغییر می آن

را با آب و تاب گفتند تا آخر نماز برخیرند... امـا از حضـور قلـب و  کنند در اول نماز که تکبیرگمان می
نماز او مقبـول درگـاه خواهـد  ،کند ظاهر که زیبا افتادست، بیچاره گمان میمعنی و حقیقت نماز خبري نی

  .)48- 47، ص 1366(حجازي شهرضایی،  ترین اقسام غرور استو این از زشت شد،
به شدت  االحرام،تکبیرةام. برخی از این افراد در وقت گفتن بنده از این دست افراد مراجعان زیادي داشته

گویی لفظ، از شدند. وسواس در صحیحها براي گفتن این کلمه معطل میتی ساعتگرفتند و حسردرد می
شـوند، خـتم می» نون«هایی است که در کلمات نماز مانند، نستعین و یا تمام کلماتی که به دیگر وسواس

 آیـد کـهشود که فرد به ذهنش میشود. این وسوسه از اینجا ناشی مینمودار می» والالضالین«و » صراط«
کند. با هر بار گذارد که لفظ درست اداء نشده و دوباره تکرار میاو بنا می». شاید لفظ را درست اداء نکرد«

 شود.شود و روز به روز بر دامنۀ وسواسش افزوده میتکرار، تمایلش براي تکرار بیشتر می
دارد. بـه همـین  نماز عملی است که کمیت و کیفیـت خاصـی . وسواس در تعداد رکعات و افعال نماز:3

دهد. امـا ب افعال انجام مییریزي خاصی شامل دقت در تعداد رکعات و ترتفرد براي آن برنامه ،دلیل
هـا ن فعالیتیـا همتوجـ ه،هاي ذهنـی و عملـی روزمـردر اثناي نماز با توجه به اشتغال ،ی اوقاتگاه
 ،گـردددوباره به نمـاز برمی پردازد. شخص وقتیبه رتق و فتق آن امور می یصورت ذهنشود و بهمی

 کند:هاي زیر را طی میشود و یکی از راهدچار تردید می
شود و وقتی دوباره با توجه کامل بـه تنها اندکی کاسته می عدم تمرکزمیزان توجه به نماز بر اثر  .الف
محلـی از نمـاز  گمان دارد که در چـه فعـل و ،دهد و یا به تعبیر شرعیگردد، احتمال زیاد میمینماز باز

دهـی عمـل چنـدان دچـار مشـکل در ادامـه شود و تقریبـاًفرد زود متوجه می ،این صورت قرار دارد. در
  شود.در نماز دچار مشکل نمی شود و فرد معموالًمی ینقیاین گمان تبدیل به  ،شود. با اندکی توجهنمی

 ،ه یک سمت دارد. در ایـن صـورتبه نماز، احتمال اندکی یا گمان ضعیفی ب هبعد از توجۀ دوبار .ب
همان چیزي را که اندك گمـانی  گذارد که واقعاًکند و بنا میفرد با قاطعیت به همان گمان اندك عمل می

  باشد.درست می ،نسبت به آن دارد
  شود.داند که در چه جایی از نماز بوده است و سردرگم و متحیر مینمی واقعاً .ج

که فرد در صورت اول و دوم، طوريفته، وظیفۀ شرعی معلوم است، بهگدر هر کدام از سه مورد پیش
باید بنا بگذارد به همان طرفی که گمان دارد و در مورد سوم، نماز باطل است. افرادي که به وسواس مبتال 
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م دانگویند: نمیتوانند به این گمان اندك، اعتماد کنند و میشوند، در جایی که گمان اندکی دارند، نمیمی
تدریج، با اندك تردیدي این حـس آورند و بهدر کجاي نماز هستم. به همین دلیل، به تکرار نماز روي می

دانند در چه محلی از نماز قرار دارند. به همین دلیل، به دفعات نمـاز را دهد که واقعاً نمیبه آنها دست می
گـذاري و یـا اسـتفاده از عالمت دسـت، خوانند و یا به ابزارهاي مانند شـمردن بـاشکنند و دوباره میمی

گوینـد، آورند. آنچه قابل توجه است، اینکه این افراد بـا انـدك تردیـدي میمهرهاي مخصوص روي می
کننـد و بـه جـایی دانم در کجاي نماز هستم و خود را به یک نوع تردید عمـدي در نمـاز مبـتال مینمی
ساب رکعات نماز را برایشان نگه دارد. نمـاز بـراي ایـن رسند که فردي باید قرائت آنها را بشنود و حمی

  کنند!شود. آنها آرام آرام نماز را ترك میفرسا و کشنده تبدیل میتدریج به عملی طاقتافراد، به
روزه و یا  احساس ریا در برخی اعمال عبادي، مانند نماز، و. وسواس ناخودداري وارسی قصد قربت و احساس ریا:

باشد. در این نمـود، ناخودداري وارسی می - ه، تکرار این اعمال، نمودي دیگر از وسواسوضو و در نتیج
کند عملی انجام دهد که در آن قصد قربت الزم است، مانند بلند خواندن حمد و سورة وقتی فرد اراده می

ایی و کند این کار را بـراي خودنمـنماز، انتخاب صف اول جماعت یا امام جماعت ایستادن، احساس می
هـاي عملـی کننـده عالمتاوالً، بـراي ریادهـد. در روایـات اسـالمی خوب جلوه دادن خـود انجـام می

. 1کننده چهار عالمت دارد: فرمودند: ریا کند. پیامبر اکرماند که ریاکار را از غیرریاکار متمایز میبرشمرده
کند و کار . در تنهایی تنبلی می2دهد. یوقتی کسی نزد او باشد کارهایی را که براي خداست زیاد انجام م

شدت از پـی آن اسـت کـه مـورد سـتایش و دهد، به. در هر کاري که انجام می3دهد. چندانی انجام نمی
  ).22، ص 1363شعبه حرانی، دهد (ابن. ظاهر خود را با کوشش زیاد خوب نشان می4تمجید قرار گیرد، 

ـاطی نـدارد. ازرا ذکر کرده هاي روانیدر روایات، همچنین برخی حالت ـا هـیچ ارتب ـا ری . 1جملـه: اند که ب
ـام میخوشحال ش ـاز را در مقابـل دیگـران انج ، ص 2ق، ج 1407دهـد (کلینـی، دن، وقتی کار قربی ماننـد نم

ـان مـردم فرمودند: زیرا همه دوست می ). در توجیه این واقعیت، امام باقر297 ـا در می ـار خیـر آنه دارند که ک
ـاري کـه . خوشحال شـدن از اینکـه فـرد بـه2د. البته نباید انگیزه از انجام عمل همین باشد، آشکار شو خاطر ک

ـا قصـد خیـر دیگـري، . انتخاب رویه3انجام داده، مورد حمد و ستایش قرار گیرد.  اي خاص در عمـل خیـر ب
ـاز گـرایش  مانند اینکه فرد نماز را با صداي خیلی خوب بخواند تا شنوندگان از او پیروي کنند و بـه سـمت نم

ـاملی،  پیدا کنند. امام صادق ـاء نیسـت (حرع ـاء مثـل 4). 76، ص 1ق، ج 1409فرمودند: این ری . وسوسـه ری
ـامبر خـداآیـد، طـول میآید که نماز را براي دیگران خوششان میاینکه فرد به ذهنش می فرمودنـد:  دهـد. پی

  ).479، ص 5را طول بدهد (همان، ج  درست فرد در وقت این احساس بر عکس عمل کند و نماز

۳۴    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

  مياسال هايبراساس آموزه يوارس يوسواس ناخوددار يدرمان هايو گام هامؤلفه
کنـد از او بـاد روده و مـیگمان  فرد یوقت، میاسال اتیروا طبق :دریافتیاحساس  رشیانکار و عدم پذ. 1

به نـام عبـدالرحمن از امـام  ياست. راو فتادهین یاتفاق نیبنا بگذارد که چن دیبا ،ادرار خارج شده ایمعده 
کنم که بـاد روده و معـده جمـع شـده میدر درون شکم خود حس  یکند که من گاهمیسؤال  صادق

 شـود؟ امـاممـیچه  میوضو فیتکل یوضع نیکنم که از بدنم خارج شد، در چنمیگمان  یاست و حت
خـارج شـدن بـاد معـده و روده را  يصـدا نکـهیمگـر ا ،کنـدمین دایپ یمشکل چیه تیوضو :ندیفرمامی

جـاد یند و بـاد اینشـمـیمـؤمن  ين دو پایطان واقعاً بیش :. سپس فرمودیآن را حس کن يبو ایو  يبشنو
کننـد مین معنا داللت یبر ا ،اتین روایا. )90ص  ،1 جق، 1390(طوسی،  ندازدیکند تا او را به شک بمی
د ییـد تأیـبا ،رسـاندمیصددرصد  نیقینموده و فرد را به  دییأآن را ت یکه شواهد خارج یآن احساسکه 

نکـه یبـر ا ین خـود را مبنـیشـین پیقید انکار کند و یآن احساس و گمان را با ،صورت نیر ایدر غ. شود
  دار نکند.هرگز خدشه ،وضو داشته است

(احتمال اندك)،  صورت وهمبه ی،خارج يدادهایها نسبت به روقضاوتعمل:  ينوع شناخت برا نییتع. 2
را  ینوع شناخت ،اتیشود. روانمودار می صددرصد نیقی) و شتری(احتمال ب )، گمانيشک (احتمال مساو

 ةدربار ی،تیاند. در روامالك عمل دانسته را نیقیکرده و تنها  نیتواند مالك عمل قرار دهد معکه مکلف می
بـر فـرد الزم اسـت  ،شود یبا هم مستولاگر خواب بر چشم، گوش و قلب  :ندیفرماباطل شدن وضو می

 ایـآ ،ابدین یحرکت کند و او از حضورش آگاه يزیکنار فرد چ اگر در :دندی. از حضرت پرسردیوضو بگ
 رایز ؛صددرصد بفهمد که خواب رفته است نیقی با نکهینه مگر ا :حضرت فرمود ،شودباطل می شیوضو

 نی، از بشودیم زین يکه شامل گمان قو ،را هرگز شک ینیقیداشته که وضوء دارد و امر  نیقی يفرد نیچن
حضـرت  ي،گـرید تیـ. در روا)8، ص 1ق، ج 1390(طوسـی،  کندآن را نقض می نیقیبرد و تنها نمی

. هرگـز ریـدوبـاره وضـو بگ ،اسـت هنقض شـد تیکه وضو يکرد دایپ نیقیکه یصورتتنها در :فرمودند
، 3ق، ج 1407(کلینی،  باطل شده است تیکه وضو یه باشداشت نیقی نکهیمگر ا ،نکن دیرا تجد تیوضو
خود را مالك عمـل  يهاناو گم دیترد دیمکلف هرگز نباکه ن دارد ایاز  تیحکا ،برخورد نی. ا)33ص 

 نیـا ياگر فرد به مقتضـا :ندیفرمامی امام، اتیروا یعمل کند. در برخ نیقیبه  دیبلکه فقط با ،قرار دهد
  .)287، ص 6، ج همان(ندیآها سراغش نمیوسوسه نیا رگید ،عمل نکند دهایترد

آورد. مـیفرد بـه وجـود ن يرا برا یفیگونه تکلچیه ،دهند که شک و گمانمینشان می ات اسالیروا
گـر ید ياز جـانجاسـت ا به بـدنش ی ،از بدنش خارج شده یز نجسیگمان کرد که چکسی اگر  ،نیبنابرا
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ا یـو  يمـاریاز سـر ب ی،گـذارد. اگـر وارسـرا بـر طهـارت د بنا یبابلکه  ،کند یست وارسیالزم ن ،دهیرس
 از امـام صـادق زرارهآمده اسـت کـه  یتیدر رواراي نمونه، . بنیستز یشود، جا يمارید بیموجب تشد

کـنم؟  یده، آن را وارسـیکـنم خـون بـه آن رسـمـیدارم در آنچه شـک  يافهیا من وظیآ« :کندمیسؤال 
  .)183، ص 1ج  ق،1390 (طوسی، »نه :حضرت فرمودند

به دقـت  ،تالش شده تا فرد مبتال زیآمدر امور وسوسه، میاسال اتیدر رواحد و مرز رفتار:  قیدق نییتع. 3
فـرد گـذارده شـود کـه طبـق آن بتوانـد  اریدر اخت یعمل یکشخط ،گریعبارت دحدود رفتار را بداند. به

 ةحضـرت دربـارآن نقـل شـده اسـت کـه از  ام صادقاز ام یتیکار خود را بداند. در روا انیشروع و پا
را مشاهده کـرده کـه  یآن رطوبت یشو داده و از پوسپس خود را شست ،سؤال کردند که بول کرده يفرد

استبراء کـرد و محـل را  یصورت شرعفرد بول کرد و به یوقت :از او خارج شده است. حضرت فرمودند
، همـان( برسـد شیاپ هايهرچند به ساق ،ندهد تیاهم ،ودهر مقدار رطوبت از او خارج ش ،شستشو داد

اد در نمـازش یـز يم، فـردیعـرض کـرد کنند که ما به اماممینقل  ابوبصیرو  زرارهن یهمچن. )94ص 
مانده اسـت.  یداند چند رکعت از نمازش را خوانده و چقدر از نمازش باقمیکه ن ییتا جا ،کندمیشک 

م یمـا عـرض کـرد :گفتنـد ابوبصیرو  زرارهد نمازش را اعاده کند. یبا ،ن صورتیدر ا :حضرت فردمودند
کنـد. حضـرت میدوباره شک  ،که هر بار اعاده کندياگونههب ،افتدمین فرد زباد اتفاق یا ين مشکل برایا

کار که نماز خـود را قطـع  نیطان را به ایش :فرمودند ،به نمازش ادامه دهد. سپس ،در حال شک :فرمودند
به اندك احتمال صـحت کـه  ،نیورزد. بنابرایصورت در کار شما طمع م نیرا در ایز ؛دیعادت نده ،دیکن
گـر شـک سـراغتان ید ،دیـرا انجـام ده ين کارید. اگر بارها چنید و به همان عمل کنیاعتماد کن، دیدهیم
 یکـه از او نافرمـانیصـورتدر ،خواهد که افراد از او اطاعت کنندمیطان یش :امام فرمودند ،د. سپسیآمین

 يهـايناخوددار - از وسـواس یکـی. )277ص  ،6ق، ج 1407(کلینـی،  دیـآیگر سراغشـان نمید ،کنند
دارنـد کـه از  یزنـان احکـام خاصـ ،امین ایافتد. در امیاتفاق  ام عادت ماهانهیدر مورد زنان در ا یوارس

کننـد تـا مـیش از اندازه از خود مراقبـت یب ،ام عادت ماهانهیزنان در ا یکنند. برخمیجمله نماز را ترك 
به محـض شـروع  ی،وارس يناخوددار - را نجس نکنند. افراد مبتال به وسواس ییا جاینکه پاك باشند، یا

نمـاز  ،انـددهیام عـادت ماهانـه پوشـیـکـه در ا هـاییا بـا لباسیـدانند و میعادت ماهانه خود را نجس 
عرق کرده باشـند و عـرق  ا مثالًیده باشد و یخون رس هان لباسید به اید شایآمیخوانند. به ذهنشان مین

م کـه داللـت یـدار یاتیـروازمینـه، ن یده باشد. در همیگر بدن رسید يبه جاها ،آلوده به خون ياز جاها
به خون عادت ماهانه ندارد و نجـس  یچ ارتباطیه ،ام عادت ماهانهیکند و عرق ا ید وارسیکند فرد نبامی

۳۶    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

از امـام  يراو ،عنـوان نمونـهبه ز است.یام عادت ماهانه جایا هاينماز خواندن در لباس ،هست. به عالوین
د. یام عـادت ماهانـه بـر تـن داشـته، بشـویـرا کـه در ا هـایید لباسیا زن حائض بایآ :پرسدمی قصاد

را ه لبـاس یـد و بقید بشـویـبا ،دهیاز لباس را که به آن خون رسـ هاییفقط آن قسمت :حضرت فرمودند
عرق کرده اسـت. حضـرت  هان لباسیبه امام عرض کردم که او در ا :دیگومی ينداشته باشد. راو يکار

گـر ید یاتیـ. در روا)449، ص 3ق، ج 1409(حرعـاملی،  »ض نـداردیبه ح یعرق کردن ارتباط :فرمودند
نکـه بـه یا مگـر ،خوانـدمـینمـازش را  ،که عادت ماهانه شده یدر همان لباس ،آمده است که زن حائض

  ).109، ص 3، ج همان( ده باشدیلباسش خون رس
اسـالم  یاصـل هیـرکـن و پا ،حیصح يعمل کردن به باورها :حیو صح ینیقی يهاعمل کردن به شناخت. 4

در مقـام عمـل کـردن صـادر  اطهـاررا ائمه هـاالعملدسـتور نیـا ،لیـدل نی. به همستهانهیدر همه زم
خـود  يدهایـتردرو شود و بر خالف هروب تیخالف احساس خود با واقع اند براند. از فرد خواستهکرده

نَ « :فرمایندمیدر قرآن عمل کند. خداوند  َ إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجْـرَ مَـنْ أَحْسـ
انجام دادند، ما پـاداش کسـانی کـه  کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته مسلماً؛ )30 :(کهف» عَمَالً

  عمل نیکو به انجام رسانند را ضایع نخواهیم کرد.
صـالح قـرار داده  عمل پاداش براي ایمان و ،در این آیه: «فرماینددر تفسیر این آیه می امه طباطبائیعلّ

بسـا کـه چـهبل ،بدون عمل هیچ پاداشی وجود نـدارد ،شود براي ایمان خالیشده است. از آیه استفاده می
 نیـا ).305، ص 13ج  ق،1417 (طباطبـائی،» اشعار دارد که ایمان بدون عمل خود نوعی ظلم اسـت هآی

 ددر درون فـر یسـازمان رییتغ ،بدان جهت است که بدون عمل نیباشد. امی تیهمان مواجهه با واقع ،امر
باشد کـه شـباهت میخالف آن  رو شدن با واقع و عمل نکردن برههمان روب ،تیواقع نیشود. امیواقع ن

  از پاسخ دارد. يریبا مواجهه و جلوگ یبلکه هماهنگ
منزله دو بال هسـتند به ،دو نیهم هستند. ا نی(شناخت) و عمل قر علم ،اسالم نیدر د :. پیوستگی عمل5

راه بـه  کـدامچیهـ ییتنهـابـه ،دو نیـدهد. امیانسان را به سمت مقصد حرکت  آنهاکه حرکت هماهنگ 
در او  ،عمل نکنـد شیهااختبه شن یول ،هر قدر شناخت داشته باشد ياگر فرد ،نیبرند. بنابرامین ییاج
 یعلـامیرالمـؤمنین بـرد. مین ییهم را به جا ،علمکه عمل بدون شود. همچنانمیواقع ن یدگرگون چیه

کنـد و هـر مـین عمـل بـه آ ،کند دایهر کس علم پ ،نیبنابرا .»و همراه عمل است نیعلم قر«: دیفرمامی
آن را اجابت کنـد و اال  کهیصورتدهد. درمیعمل عمل سر  ادیهمواره فر ،علم دارد. علم ،کس عمل کند

  .)539، ص 372ق، ح 1414، البالغه(نهج گذاردمیآن را به خود وا
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را  یرمنطقـیغ يد باورهایفرد نبامی، ات اسالیروا بر اساس . اجتناب از عمل کردن به باورهاي نادرست:6
منزلـه اطاعـت کـردن از بـه ،عمـل کـردن ةن نحوین باورها عمل کند. اید به اینبا ،نکهید کند. مهمتر اییتأ
از  :دیـگومـی بن سـنانعبـداهللاد. یآمیطان شمرده شده است و عملش اطاعت از خداوند به حساب نیش

نقـل کـردم. در  ،گرفتـار بـوددر وضـو و نمـاز  احوال مردى را که به مشکل وسواس امام جعفر صادق
 يرویـدارد کـه از شـیطان در اعمـال خـود پ یفرمود او چـه عقلـ است. امام یان گفتم: او فرد عاقلیپا

: از رمـودف امـام کنـد؟اهللا چگونه پیـروى از شـیطان مـىابن رسولیدم یپرس :دیگومی سنانابنکند؟ مى
از  :د؟ او، خواهد گفـتیآمیآید، از کجا مىاین وسواس که سراغ او در وضو و نماز  .خودش سؤال کن

 .)12، ص 1ق، ج 1407(کلینی،  شودیۀ شیطان به او القا میناح
اسـاس درمـان  اسـت و بـرمی اسـال هـاياز آموزه یکـی ی،ح و منطقـیصح يعمل کردن به باورها

درمـان نـه در  ،نیشـود. بنـابرامـیجاد نیفرد ا يبدون عمل کردن برا ی،ر روانییچ تغیه می،اسال یابیخود
 یشخصـ یزنـدگ يو وارد شدن در فضا یدرمان ياز خارج شدن درمانجو از فضا پسبلکه  ،اتاق درمان

با ضـرورت  ،ن آموزهیاست. امیل اسالیاص هاياز آموزه ی،ت مهم انسانین واقعیافتد. امیاتفاق  یو واقع
 یکـرد شـناختین بـا رویند و همچنـیگومیگران لیتحلکه روان ی،ت خارجیمراجع با واقع يسازمواجهه

  باشد.میهماهنگ  يکرد رفتاریو رو يرفتار

  يريگجهيبحث و نت
گونـاگون  هـايدارد کـه در فرهنگ یاست که انواع مختلفـ یروان یافتگیسازمان ي،ناخوددار - وسواس

 هـاينگدر فره ،امـا نشـانگان آن)، 5- 4، ص 2008ابرامـویتز و دیگـران، ( دارند یکسانیصورت  باًیتقر
- 555، ص 1998جنایـک و همکـاران، ( ار تفـاوت دارنـدیان مختلف با هم بسـیبخصوص اد ،گوناگون

می اسـال ینـید ياست که نمودها ياز انواع وسواس ناخوددار یکی یوارس يناخوددار –. وسواس)556
ه اسـت. جهات داده شـد یاز برخ یت خاصیاهم آنهابه  ،ن اسالمیشود که در دمینمودار  يآن در امور

 .ج ،وضـو یوسواس وارسـ .ب ،بدن یدفع ياعضا يشووو شست یوارس .عبارتند از: الف ،ن نمودهایا
وسـواس  .ز ،نماز یوسواس وارس . هـ ،الناسن و حقید يادا یوسواس وارس .د ،غسل یوسواس وارس

  ا و قصد قربت.یاحساس ر یوارس
هایی ن گـام انکـار احسـاسیاولـ ی،وارس يدرمان وسواس ناخوددار يبرامی، ات اسالیاساس روابر

ا یـادرارش بـدون اراده خـارج شـد و «کند کـه میفرد حس براي نمونه، دهد. میست که به فرد دست ا

۳۸    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

کـه  یبـا انـدك احتمـال ،ن صـورتیدر ا .»ش باطل شد استینکه باد روده و معده خارج شده و وضویا
 یجـانیه –یبا درمان منطقـ ،کردین روید. اعتنا شون احساس ایابه د یبانفتاده، یاتفاق ن يزین چید چنیشا

خـود دسـت  یرمنطقـیشود تـا از افکـار غمیرت داده یهماهنگ است که در آن به فرد بص ،البرت الیس
(خـود ی اسـالم یابیـن با درمان خودیهمچن ،کردین روی. ا)262- 255، ص 1380، الیس و هارپر( بردارد
(نـاروئی  ز هماهنـگ اسـتین ،اشدیمیآن  هايهیاز پا یکیست نادر يکه انکار باورها ،)ینید یدهتحقق

دانـد و مـیفرد افکـار و احساسـات خـود را درسـت  ید تا وقتیتردی. ب)122- 121ص  ،1388نصرتی، 
  در درون او واقع نخواهد شد. يرییتغ ،ردیدر نظر نگ ینیگزیافکار جا

کـه انـد. چنـانز بر حذر داشتهیآمدیترد يامؤمنان را از عمل به باوره ،در گام دوم میاسال هايآموزه
  د:یفرمامی یتیدر روا امام صادق

ن یقـید شک را در ین ببرد. نبایاز ب ،شودمیحاصل اً که بعد ید با شکین خود را نبایقیفرد نمازگذار هرگز 
ن ین شک را از بـله آین خود چنگ بزند و به وسیقید به یزد، بلکه بایامید به هم بین دو را نبایوارد کند و ا

 کنـدمـیبه شک توجه ن ها،از حالت یچ حالیکند و در همیعمل را تمام  ،که دارد ینیقیببرد. او براساس 
  .)352ص  3ج  ق،1407(کلینی، 

 ناصورت روشـن و گفتـار معصـومبه ینیتنها در منابع د ی،نیقیز و یدآمیترد يک باورها به باورهایتفک
 یرمنطقـیرا از افکـار غ یابیـنیقی يجو بـراوز جسـتیـن الیس یجانیه –یآمده است. البته درمان منطق

 :تـوان گفـتمـی ا،ک معنـیـ. بـه )388، ص 1998(جنایک و همکاران،  د با آن مقابله شودیداند که بامی
  کند.میمقابله  ،هستند یرمنطقیچون غ ی،ز فرد وسواسیآمدیترد يبا باورها یجانیه یمنطق يدرمانگر

صـورت کنـد تـا او بهیعنی تعیین حد مرز دقیق رفتار به فرد مبتال به وسواس کمک میدر گام سوم، 
شود و با تمسک به آن، مرزهاي روشن تکلیف خود را در برابر انبوه روشن بداند که از او چه خواسته می

معـین  به آن پرداخته شده و در هر کاري حدي راتردیدها بداند. این چیزي است که در روایات اسالمی 
کننـد، هماهنـگ اسـت. ایـن اند که این حد معموالً با حد مرزي که افراد عادي براي رفتار معین میکرده

  گوید:به خوبی یافت. وي می پیر ژانه ،شناس معروف فرانسويعصبتوان در دستورالعمل آموزه را می
کـه صـورتیکننـد. درص میگران عمل را به هر دقتی که ممکن است براي بیمار مشخراهنمایان و درمان

گر بـا کنند، عمل را به اجزایش تجزیـه کننـد. درمـان نیالزم است، هدفی فوري و تقریبی براي بیمار مع
ـیله کل ،که همان مواجهه است ،تکرار دستورالعمل مبنی بر انجام کار آمیـز تشـویق مـاتبه بیمـار بـه وس

 .)338(همان، ص  کندالعاده کمک میفوق

ـاکله را می تیـرا تثب یروانـ يهادهد، حالتمی رییروان را تغ ،عمل کردن به باورهانی گام چهارم، یع کنـد و ش
ـاس روا ،لیـدل نید. به همآیمیبه دست  یبه خوب و اسالمی ینیاز منابع د تیواقع نیکند. احفظ می  اتیـبراس
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ـانی را آمـوختن و در هیش مانند مشاوره رفتن، راهاتیفعال ،عمل نکند به ایمان خود تا فرد اسالمی کارهاي درم
ـاس آموزهرفتار ندارد.  رییتغ يبرا ياثر مرکز درمان با مشاور همراهی کردن، ـاي اسـالمی، بر اس فـرد بایـد بـه ه

ـار یشـناخت کردیاسالم است و با رو نید ژهیو ،آموزه نیخود عمل کند. ا هايآورده مانیا شـباهت دارد.  يرفت
ـانیا ،در شـناخت ریدانستن و استدالل و تفسـ ،ه شناختمرحلعالوه بر اسالم  نید یول نقطـه صـفر  را کـه م

ـاب مـیحرکت به حساب می ـاب آگاهانـه آید، عمل کردن را شروع تغییر روانی بـه حس آورد کـه در آن انتخ
بخش آن که رویکرد شناختی رفتاري، حاصل دو رویکرد مجزاسـت کـه وحـدتحالینقش اساسی را دارد. در

  باشد، نه اینکه منطق خاصی براي انضمام این دو وجود داشته باشد.ري بر رفتار میاثربخشی بیشت
. دیـآمـیدست ه ب میاست که از آموزه اسال ییهااز مؤلفه گرید یکیعمل  یوستگیپ یعنی ،گام پنجم

ر محسـوس و ییـعمـل کنـد تـا تغ هامان آوردهیکم چهل روز به اوسته و دستید پیفرد با ،ساسااین  بر
ش یـگوشت خـوردن موجـب رو«آمده است که  یاتیجمله در روااز ابد.یشده در فرد تحقق يسازوندر

برقـی، ( »شـودمـیه و اخالقـش بـد یـروح ،روز گوشت نخـورد 40شود و هر کس میگوشت در بدن 
خـدا اخـالص  يروز بـرا 40هر کس به مدت «است آمده  يگریت دی. در روا)465، ص 2ق، ج 1371

، تین خصوصـیا ).94تا، ص شعیري، بی( »شودمیحکمت از قلب بر زبانش آشکار  يهابورزد، چشمه
  خورد.میمعروف به چشم ن یدرمان يکردهایدر رو ،ضرورت استمرار عمل آن هم تا چهل روز یعنی

ر نادرسـت را ینادرست، حرکت فرد مبتال در مسـ ياجتناب از عمل کردن به باورها یعنی ،گام ششم
ن یـا یولـ ،کندمیدرست عمل  يچه به باورهادرمان اگر يفرد برا می،ات اسالیق رواکند. طبمیمتوقف 

نادرست دسـت بـردارد  ياز باورها ،درست يد در کنار عمل به باورهایبا او ،کندمیت نیدرمان کفا يبرا
در  زانیـبـه همـان م ،نادرسـت عمـل کنـد يزان به باورهایرا به هر میز ؛وجه عمل نکندچیبه ه آنهاو به 
نقـش افکـار «بر اصـطالح  ی،دگاه شناختیکرد را بتوان از دین روید ایماند. شامی یاختالل باق يزهایدهل

شـوند. مـیناسازگارانه عادت  ياز فکرها ياریاز افکار از جمله بس یبرخ«منطبق کرد که در آن » خودکار
م، چـه رسـد بـه یشـومـیواقف ن آنهاکنند که بر میع به مغز خطور یقدر سرآن ی،منف ياافکار طرحواره

ناسـازگارانه  هاين شـناختیـا ،گرهـابه نظر شناخت درمـان م.یاقرار گرفته آنهار یم تحت تأثینکه بفهمیا
(پـی. کرامـر و  »میبرسـ آنهـام بـه یتـوانمـیسـاده  يگووهستند که با پرسش و گفـت یآموختن یعادات

 يصـورت فعـال باورهـافرد بـهکه شود میه ز خواستیناسالمی ات ی. در روا)351، ص 1388همکاران، 
  اجتناب کند. آنهاز انکار کند و در وقت عمل از یرا ن آنها یرسؤال ببرد و درستینادرست خود را ز

انـد و مدنظر قـرار گرفتـه ياگونهبه یاسالم یابیگانه تنها در درمان خودشش هاين گامیا ،همهنیبا ا
  .)119ص ، 1388ی، نصرت یناروئ( خوردمیچشم نموجود به  يکردهایکدام از روچیدر ه

۴۰    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 
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