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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین حکم فقهی وس ��واس با کمک گرفتن از علم روانشناس ��ی بر اساس
دیدگاه امام خمینی؟هر؟ تدوین ش ��ده است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی
اس ��ت .ب ��ه منظ ��ور بیان و توصی ��ف وس ��واس در روانشناس ��ی و فق ��ه از روش توصیف ��ی ،و برای
ارزیاب ��ی ّادله و نظریات فقها از روش تحلیلی اس ��تفاده ش ��د .نتایج پژوهش نش ��ان میدهد که

ً
هر چند ،وس ��واس از نظر منش ��اء ایجاد و تبیین ،ظاهرا تفاوتهایی با وس ��واس در لس ��ان دین
دارد ولی نکته مهم این است که هر دو در موضوع مشترک هستند .رفتار وسواسی از نظر امام
خمینی؟هر؟ حرمت دارد و ّادله ایشان را از دو جهت میتوان تبیین کرد یکی به خاطر نصوصی
ک ��ه به صورت صریح از رفتار وسواس ��ی نهی کردهاند و آن را گناه،تبعیت از ش ��یطان و مخالفت
با عقل دانس ��تهاند و دیگر به خاطر اینکه رفتار وسواس ��ی مصداق عناوین متعددی مثل قطع
و تاخیر در نماز ،اس ��راف ،بدعت ،تهمت هس ��تند که این عناوین حرام میباش ��ند .با توجه به
رویک ��رد ش ��ناخت درمانگری در روانشناس ��ی ،تبیین فقهی اخالقی و عرفانی وس ��واس توس���ط
ام ��ام خمین ��ی؟هر؟ میتواند کمک قابل توجهی در درمان مبتالیان به وس ��واس در جنبههای
مذهبی باشد.
کلید واژ گان :روانشناسی ،فقه ،وسواس ،بینرشتهای
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 .1مقدمه

چند وجهى بودن بس���یارى از موضوعات س���بب ش���ده تا بررس���ى آنها به اب���زارى بیش از آنچه
یک دانش خاص در درک مس���ئله فراهم مىآورد ،نیاز داش���ته باشد (صدرآبادی ،1396 ،ص .)155علم
فقه بهعنوان یکی از اصلیترین علوم اس�ل�امی که با رفتار اختیاری انس���ان (مکلف) سروکار دارد
و تکالی���ف و بایده���ا و نبایدهای ش���رعی او را تعیین میکند برای موضو عشناس���ی احکام فقهی
ب���ا علوم دیگر تعامل دارد .از جمله علومی که میتواند با فقه ارتباط تنگاتنگی داش���ته باش���د و
موضوعات فقهی را تبیین نماید روانشناسی بهعنوان «علم مطالعه رفتار انسان و فرایندهای
ذهنی» اس���ت .در واقع برای صادر ش���دن یک حکم ش���رعی صحیح و متقن الزم است موضوع
آن حکم ،به دقت مورد بررسی فقیه قرار گیرد .فقیه میتواند از یافتههای قطعی و متقن علوم
دیگر اس���تفاده نماید تا موضوع حکم برای او روش���ن و ش���فاف ش���ود و با اتقان بیشتری حکم را
صادر نماید.
وسواس «فکری -عملى» یکى از اختالالت اضطرابى است که ویژگیهاى بارز آن شامل افکار
وسواسى ،تصورات وسواسى ،نشخوارهاى وسواسى ،شکهاى وسواسى ،تکانههاى وسواسى
و آیینهاى وسواس���ى اس���ت که عامل مهمى در ایجاد آش���فتگى در افراد مبتال به آن میباشد و
ً
غالبا در عملکرد و س���ازگارى اجتماعى این افراد اختالل ایجاد میکند .افکار وسواس���ى پیوسته
موجب پریش���انى بیمار میش���وند و فرد مبتال با تالش ناموفق ،درصدد مقابله با آنها برمیآید.
اعم���ال یا آیینهاى وسواس���ى به صورت رفتارهایى کلیش���هاى درمیآیند ک���ه بیمار مدام آنها
ً
را تک���رار میکند .این اعمال ماهیتا لذتبخش نبوده و مفید نیس���تند (فقیه���ی ،1382 ،ص .)1میزان
ش���یوع مادامالعمر وس���واس در جمعیت عمومی حدود دو تا س���ه درصد اس���ت .طبق تخمین
برخی پژوهش���گران ،این اختالل در ده درصد از بیماران سرپایی مطبها و درمانگاههای روان
پزش���کی یافت میشود .باتوجه به ارقام مذکور وسواس چهارمین بیماری روان پزشکی ،بعد از
فوبیا ،اختالالت مرتبط با مواد و افس���ردگی اساسی است (سادوک و سادوک  .)2014طبق بررسیهای
فرا گی���ر ش���ناختی انجام ش���ده در اروپا ،آس���یا و گران���ت آفریقا ثابت ش���ده که این ارق���ام در تمام
حوزههای فرهنگی یکسان است (انصاری ،1395 ،ص.)26
وسواس در سراسر جهان دارای ساختار نشانهای مشابهی است .با این حال در ابراز نشانهها،
تنوع منطقهای وجود دارد .عوامل فرهنگی ممکن اس���ت محتوای وس���واسها را شکل دهند.

اس���ت عضو غالب محتوای وس���واس را مذهب تش���کیل دهد .در ایران نیز پژوهشگران گزارش
دادهاند که افکار وسواسی ،یا مناسک بیاختیاری ،رنگ و بوی دینی دارند (همان ،ص.)27
رفت���ار وسواس���ی از آن جه���ت ک���ه یک رفت���ار اس���ت و دارای یک فراین���د ذهنی اس���ت در علم
روانشناسی مورد مطالعه قرار میگیرد و از آن جهت که فعل اختیاری انسان و دارای حکمی از
احکام پنجگانه است مورد مطالعه فقه میباشد.
ه���دف پژوه���ش حاض���ر موضو عشناس���ی وس���واس با کم���ک گرفت���ن از علم روانشناس���ی ،و

در روانشناس���ی و فق���ه از روش توصیفی ،و برای ارزیابی ادله و نظری���ات فقهاء از روش تحلیلی
استفاده میشود.
اهمی���ت پژوهشه���ای بی���ن رش���تهای از این نمون���ه بهخاطر این اس���ت که ش���ناخت دقیق
موضوع ،فقیه را برای صدور حکم ش���رعی صحیح کمک میکن���د .همچنین ضرورت دارد برای
مش���خص شدن حکم شرعی رفتار وسواس���ی ،بهصورت صحیح موضوع این حکم تبیین شود.
همچنانکه هر قدر حکم ش���رعی صادر ش���ده با موضوع تناس���ب داش���ته باش���د مفی���د به حال
شخص وسواسی خواهد بود.
 .2مفهومشناسی وسواس
لغت

وسواس در فرهنگ عمید به معنای دودلی ،پیدا شدن اندیشه بد در دل انسان و تحریکات شیطانی
به کار رفته است (عمید ،1387 ،ص .)1950همچنین معین وسواس را تردیدی که در ضمیر انسان پدید
آید ،ش���ک و ش���بهه در عبادات و آنچه ش���یطان در دل انس���ان افکند معنا کرده اس���ت (معین،1387 ،
ص« .)3601وس» (الواو و السین) ،کلمهای است که بر صدای غیر بلند داللت دارد (احمد بن فارس1410 ،ه.ق؛

ج 6؛ ص .)76وسوسه نیز از همین باب است و به صوت خفی اطالق میشود؛ چنانکه به صدای زیور
آالت ،هر صدایی که تفصیل آن به علت خفایی که دارد فهمیده نش���ود و همچنین آنچه در نفس
انسان به شکل خفی رخ میدهد وسوسه گفته میشود (عسکرى1400 ،ق ،ص.)58

................................................................................................................................

است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است .به منظور بیان و توصیف وسواس

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

مش���خص کردن حکم شرعی رفتار وسواس���ی با توجه به ادله احکام شرعی و آراء امام خمینی=

..............................................................................................................................................

در فرهنگهایی که در نظام های تعلیم و تربیتی آنها ،اعتقادات مذهبی غالب میباشد ممکن
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وسواس در اصطالح

برداش���تی ک���ه از واژه وس���واس در میان مردم متداول اس���ت مبالغه و اف���راط در انجام پارهای از
امور میباش���د .کلمه وسواس در زبان فارس���ی بیشتر شامل مفهوم اعمال «اضطراری اجباری»
میگردد .درحالی که معادل این واژه در زبانهای انگلیسی و فرانسه بیشتر بر افکار و محتویات
ذهنی مزاحم ،ناخواس���ته و غیر قابل اجتنابی که بیماران وسواس���ی از آن شکایت دارند داللت
دارد (احمدی ،1368 ،ص.)9

وسواس در اصطالح روانپزشکی

در روانپزش���کی معاص���ر ،اصط�ل�اح وس���واس را ب���رای توصیف جریان فکر و اندیش���ه پیوس���ته و
ناخواس���تهای که مریض ق���ادر به خارج کردن آن از ذهن خود نیس���ت ب���هکار میبرند .گاهی از
عبارت افکار مزاحم برای توصیف جنبه ذهنی وس���واس اس���تفاده میش���ود .ای���ن افکار مزاحم
ً
غالب���ا با احساس���ات نیرومندی درباره جنب���ه خاصی از رفتار مریض و ارتب���اط او با دنیای خارج
هم���راه ب���وده و او را به تکرار بعضی کارها و تش���ریفات بیفایده وا میدارند .این اعمال پیوس���ته
ً
و مک���رر که مری���ض خود غالبا به بیهودگی و ع���دم ضرورت آنها واقف اس���ت ،ا گرچه نمیتواند از
انجام آنها خودداری کند ،به اعمال اجباری یا اضطراری مشهورند .بنابراین وسواس به معنای
مرضی کلمه عبارتس���ت از نوعی احس���اس اجب���ار برای تکرار و تعقیب اف���کار و اعمالی که مریض
خود بر بیهوده و بیمعنا بودن آنها و نیز وا کنش منفی اطرافیان آ گاه است (احمدی ،1368 ،ص.)10

وسواس بهنجار

ماهیت غیر اجباری این نوع از وسواس آن را از انواع نابهنجار و مرضی آن جدا میسازد چرا که هر
چند فرد دچار نگرانی مفرط باشد اما اجبار در اشتغال ذهنی و اعمال ندارد (دادستان ،1390 ،ص.)۱۴۷

اختالل وسواسی اجباری

1

ای���ن ن���وع از وس���واس موضوع این بررس���ی میباش���د و تعریف آن عبارت اس���ت از فک���ر ،کلمه یا
تصویری که به رغم اراده انسان ،به هشیاری وی هجوم میآورد ،سازمان روانی را تحت سیطره
خود قرار میدهد و اضطراب گستردهای را در فرد بر میانگیزد (دادستان ،1390 ،ص.)۱۴۷
تبیین اختالل وسواس  -اجباری

برای تبیین اختالل وس���واس نظریههای گونا گونی ارائه ش���ده اس���ت که برخی اشاره میشود.
1 . Obsessive-Compulsive Disorder

ذهن اس���ت .بعض���ی خاطرات ،امی���ال و آرزوها ،و تعارضات ش���خصی از ضمیر خ���ودآ گاه واپس
رانده و طرد میش���وند ،زیرا موجب برانگیخت���ن اضطراباند .این عوامل واپس رانده میتوانند
بعده���ا خ���ود را ب���ه صورت عالیم و نش���انههای بیم���اری عصبی ی���ا روان رنجوری ظاهر س���ازند.
تثبیت در هر مرحله از رش���د که ممکن اس���ت رویدادهای دوران ش���کلگیری عامل آن باش���د،
ماهیت این نش���انههای عصبی را تش���کیل میدهند که به این ش���کل بیمارگون در زندگی خود
را نش���ان میدهند .اختالل وس���واس بر اس���اس این نظری���ه ،اختصاص ب���ه دورهای دارد به نام

ا کتساب و یادگیری میدان د .فرد ممکن است براثر پیوند یافتن رویدادی دردنا ک یا ترسنا ک
با اشیایی یاد بگیرد از دیدن آن اشیاء معین که در حقیقت بدون خطر هستند ،دچار اضطراب
ش���ود .همچنین ممکن اس���ت ی���اد بگیرد که رفت���ار معینی موجب کاهش اضطراب میش���ود و
در نتیج���ه این گونه رفتارها اس���توار و نیرومند ش���وند ،بهط���وری که فرد برای کاه���ش یا از بین
ً
بردن اضطراب خود در مواقع ضروری عادتا از آنها استفاده کند .از دید روانپزشکان معتقد به
بنیادهای زیستش���ناختی اختالالت رفتاری ،وس���واس یک بیماری مغزی است .اولین مدرک
آنها این است که در بیشترین مواقع وسواس پس از یک ضربه یا ضایعه مغزی ایجاد میشود
و دومی���ن مدرک آنها بر مطالعات اس���کنهای مغزی افراد وسواس���ی مبتنی اس���ت .در بیماران
وسواس���ی دو منطقه از مغز فعالیت بیشتری دارند این دو منطقه با تصفیه اطالعات نامربوط و
پیگیری رفتار ارتباط دارند .هنگامی که بیماران با دارو درمان میشوند فعالیت این دو منطقه
از مغز هم خاموش میش���ود .س���ومین دلیل آنها به محتوای زمزمههای ذهنی افراد وسواس���ی
مربوط میشود (ویلهلم .)1390 ،طی چند سال اخیر از طرف بعضی پژوهشگران این نظریه عنوان
شده که اختالل وسواس ناشی از اختالل زیستشناختی است .این نظریه اختالل مورد بحث
ً
را ناش���ی از عدم تعادل زیس���ت ش���یمیایی مغز میدان���د و مخصوصا اینکه عام���ل اصلی اختالل
وس���واس نا کافی بودن میزان س���روتونین در مغز اس���ت .بعضی از پژوهشگران اظهار داشتهاند
که مش���کالت بیماران مبتال به وس���واس از نوعی نقص و نارس���ایی شناختی سرچشمه میگیرد.
به گفته دیگر ،نقصی در تفکر آنان یا در روش تفکر آنان وجود دارد .این پژوهشگران اشکال در

................................................................................................................................

(داس ��یلوا .)1388 ،نظری���ه یادگیری همه اختالالت عصبی و هرگونه اخت�ل�ال رفتاری دیگری را نوعی

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

«مرحل���ه مخرجی -دگ���رآزاری» که طی آن ،آموزش آداب توالت رفتن ،نقش اصلی را ایفا میکند

..............................................................................................................................................

در نظریه روانکاوی وس���واسهای گونا گون نشانههای مشکالت ژرفتری در بخش ناخودآ گاه
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تصمیمگیری ش���ایع در بس���یاری از این بیماران را شاهد مدعای خود ذکر میکنند .البته برخی
نتای���ج آزمایش���ی هم طر حهای تفک���ری خاصی را در غالب این بیماران نش���ان میدهد (دس���یلوا،

 .)1388شناخت رفتار درمانگرى از جمله رویکردهایى است که بر نقش پردازشهاى شناختى
نادرس���ت در ش���کلگیرى و ت���دام ای���ن اخت�ل�ال تأ کید ک���رده اس���ت .در رویکرد «ش���ناخت رفتار
درمانگرى ّ
س���نتى» ،وس���واس به عنوان افکار ،تصاوی���ر ذهنى و تکانههاى ناخواس���ته و مزاحم
تعریف ش���ده است و محتواى آن مى تواند ش���امل وسواس آلودگى با نجاست ،آسیب رسانى به
خود و دیگران ،رفتارهاى غیرقابل پذیرش از نظر اجتماعى ،وس���واسهاى جنس���ى و وس���واس
نظم و ترتیب یا شمارش باشد .همچنین پیشگیرى از وسواس به میزان شناخت فرد از خود و
تعیین در موقعیتهاى زندگى او وابسته است .مهمترین تدابیر درمانى ذکر شده در این رویکرد
شامل رویارویى و جلوگیرى از پاسخ است که طى آن ،درمانگر به شناسایى افکار خودکار منفى
ف���رد پرداخت���ه و ب���ا ایجاد تغییر در نظام ش���ناختى و اعتقادى او و اس���تفاده از فنونش���ناختى و
رفتارى به درمان وى مىپردازد (فقیهی،1382،ص.)1
دامنه اختالل وسواسی اجباری

اختالل وس���واس اجباری ،با افکار وسواس���ی ،یا رفتار وسواسی یا هر دو مشخص میشود .افکار
وسواس���ی ،ش���امل افکار ،تمایالت یا تصورات مکرر و پایدار و ش���کهای بیمعنی هستند که به
شکل مزاحم و ناخواسته تجربه میشوند .شخص آنها را تنفرانگیز ،هجومآور ،غیرقابل کنترل،
ً
محرک احس���اس گن���اه و حتما پایدار میداند درحالیکه وس���واسهای عملی (بیاختیاریها)،
رفتارها یا فعالیتهای ذهنی تکراری هس���تند که فرد احس���اس میکند باید آنها را در پاس���خ به
یک فکر وسواس���ی یا بر طبق تش���ریفاتی که باید به طور سفت و س���خت اجرا شوند ،انجام دهد
(انصاری ،ص.)27
تشخیص اختالل وسواس  -بیاختیاری

ب���رای تش���خیص اخت�ل�ال وس���واس بیاختیاری مال کهای���ی وج���ود دارد که ب���ه مهمترین آنها
عبارتند از  .1جنبه افراطی ،نامعقول ،اجباری (فش���ار از درون اس���ت نه از بیرون) و نامتناس���ب
دارن���د .2 .انص���راف از آنه���ا مش���کل اس���ت و درماندگ���ی مش���خصی را در ف���رد باع���ث میش���ود.
 .3وق���ت قابل مالحظهای را به خود اختصاص میدهد .4 .کنشوری روزمره فرد را تحت تأثیر
قرار میدهد (دادستان ،1390 ،ج ،1ص.)155

کلمه «وس���واس» در منابع دینی به معنای بیماری خاص چنان که امروز رواج دارد بهکار نرفته
است ،بلکه به معنای نیروی بیرونی به کار رفته ،که همان شیطان است (نارویی ،1388 ،ص .)3در
قرآن ،به خصوص در سوره «ناس» ،وسواس به معنای نیروهای بیرونی به کار رفته که آدمی را
تحریک میکنند .راغب در مفردات میگوید« :وس���واس» در اصل صدای آهستهای است که از
به هم خوردن زینتآالت برمیخیزد .سپس به هر صدای آهستهای گفته شده و بعد از آن ،به
خطورات و افکار بد و نامطلوبی که در دل و جان انسان پیدا میشود و شبیه صدای آهستهای

به جادوگری و امکان ایجاد بیماری از راه دور در میان مس���لمانان صدر اس�ل�ام حکایت میکند.
جالب اس���ت که علیرغم این س���نتها وس���واس بهزودی معن���ی اصلی خود را از دس���ت داده و
در نوش���تههای طب���ی عربی و ب���ه معنی مطلق بیماری روان���ی بهکار رفته اس���ت .رازی در کتاب
حاوی خود به کرات از این لغت بهمعنی مطلق جنون یا بیماری روانی ش���دید استفاده نموده
است .در متون طبی فارسی مثال ذخیره خوارزمشاهی و اغراض الطبیه سید اسماعیل جرجانی
نی���ز نموداری از اس���تفاده از این کلمه به معن���ی دیوانگی یا بیماری ش���دید روانی برمیخوریم.
با توجه به بیانات گذش���ته دالیلی در دس���ت اس���ت که پارهای از رفتارهای وسواس���ی نابهنجار
ش���ناخته ش���ده بودند و مثال در مورد افراد کثیرالش���ک در رس���الههای عملیه دستورات خاصی
گنجانده میش���د .چند قرن بعد در آثار عالمه مجلس���ی اش���اراتی صریحتر به بیماری وس���واس
ب���ه مفهوم اختصاصی آن دیده میش���ود .در اوایل این قرن نیز از ش���یوع این ناراحتی در میان
مدرس���ین حوزه نجف در اتوبیوگرافی بس���یار جالب مرحوم آقا نجفی قوچانی میبینیم (احمدی،

 ،1368ص .)12در منابع روایی به هر دو نوع سنتی وسواس ،یعنی وسواس فکری و عملی پرداخته
ش���ده اس���ت ،هر چند خود واژه به معنای بیماری خاص اس���تعمال نشده است .گاهی افرادی
ً
از پیامبر و امام س���ؤالی پرس���یدهاند که دقیقا حال کسی را وصف کردهاند که به معنای امروزی
دچار وسواس بوده است.
وسواس از نگاه امام خمینی؟هر؟

امام خمینی؟هر؟ در دو کتاب چهل حدیث و آداب الصاله روایتی درباره وسواس بیان میکنند

................................................................................................................................

ش ��یرازی ،1370 ،ج ،27ص ،)473در ترجمه فارس���ی تفس���یر طبری در شأن نزول س���وره ناس ،از اعتقاد

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

اس���ت که در گوش ف���رو میخوانند ،اطالق

گردیده اس���ت (طباطبائ���ی1417 ،ق ،ج ،20ص / 397ناصر مکارم

..............................................................................................................................................

وسواس در اصطالح دینی
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و در ش���رح ای���ن روایت بحث وس���واس را بهصورت مفص���ل بیان مینمایند .ام���ام در این بحث
ابتدا تبیینی عرفانی از ریش���ههای وس���واس دارند و به تدریج مباحث فقهی وس���واس را مطرح
مینمایند و در نهایت راهکارهایی برای درمان این بیماری ارائه میدهند.
کالم امام خمینی؟هر؟ در کتاب چهل حدیث ،حدیث25
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ِ
(کلینی ،1387 ،ج ،1ص ،13حدیث .)10

ام���ام خمینی در ش���رح ای���ن روایت در ابتدای این بحث ،تبیینی عرفانی از منش���اء وس���واس
دارند و میفرمایند« :وسوسه ،شک ،تزلزل و شرک از خطرات شیطانیه است که در قلوب مردم
میان���دازد ،چنانچه طمانینه ،یقین ،ثبات و خلوص از افاضات رحمانیه اس���ت .قلب انس���انی
لطیفهای است بین ملک و ملکوت و چون آیینه دو رویی است که در یک روی آن صور غیبیه
منعکس میش���ود و در رویی دیگر صور دنیایی انعکاس مییابد .و ا گر توجه قلب به دنیا بیشتر
شد ،باطن خیال او با ملکوت سفلی که روح پستیهای عالم ماده و نیز جایگاه ّ
جن و شیاطین
و نفوس خبیثه اس���ت س���نخیت یافته و به واس���طه این تناس���ب ،القائاتی ش���یطانی در آن وارد
میشود که منشأ تخیالت بد است .نفس چون همواره توجه به دنیا دارد ،عالقه به آن تخیالت
باطله پیدا کرده و افکار و تمایالت و رفتارهای ش���یطانی از قبیل وسوس���ه ،شک ،تردید ،اوهام
و خیاالت باطله در آن غالب شده و اعمال ّ
بدنیه نیز بر طبق صور باطنی قلب میگردد .سپس
ایش���ان با اش���اره به روایتی که کیفیت وضوی حضرت رس���ول؟ص؟ را بیان میدارد به این بحث
جنبه فقهی میدهند و میفرمایند وضوی ایش���ان با یک غس���له بوده است ،و اینکه اجزاء یک
غسله برای وضو از ضروریات فقه است؛ شخص جاهل وسواسی که بیشتر از ده مرتبه محل وضو
را غس���ل میکند و در هر مرتبه آب را به دقت به تمام عضو میرس���اند بلکه اول محل را خوبتر
میکند که آب جریان تام پیدا کند و غسل شرعی حاصل شود پس از آن مکرر در مکرر این عمل
را انج���ام میدهد با چه میزان باید آن را منطبق ک���رد؟ مطابق کدام حدیث یا فتوای فقیه؟...
امام خمینی در ادامه بیانات خود در ش���رح حدیث  ،25س���وال میکنند :آیا چیزى که مخالف
ّ
نص متواتر و اجماع علماء اس���ت ،باید آن را از ش���یطان حس���اب کرد یا از کمال طهارت نفس و

بیجا و جاهلهاى متنس���ک راجع به امورى که احتیاط الزم یا راجح است احتیاط نمىکنند؟
تا کنون چه کس���ی را سراغ دارید که ش���بهات راجع به اموال وسواسى باشد؟ ...از اینها بدتر و
فضیحتروسوس���ه بعضى اس���ت در ّنیت نماز و «تکبیرة االحرام» ،زیرا که در آن مرتکب ّ
محرمات
کثیره ،از قبیل قطع صالة و ترک آن و گذش���تن وقت آن ،مینماید...و از ش���ئون وسوس���ه یکى
اقتدا نکردن به کس���انى اس���ت ک���ه به حکم ّ
نص و فت���وا محکوم به عدالت هس���تند و ظاهر آنها
صالح و به اعمال شرعیه مواظب هستند و باطن آنها را خداوند عالم است و تفتیش از آن الزم

به اینکه ش���بهه مىکنم به دلم نمىچس���بد! ولى در عین حال از امامت مضایقه ندارد! با آنکه
کار امامت س���ختتر و جاى ش���بهه در آن بیشتر است ولى چون موافق هواى نفس است در آن
ش���بهه نمىکند! و از شئون وسوس���ه ،که ابتالى به آن زیادتر است ،وسوسه در قرائت است که
بهواس���طه تک���رار آن و تغلی���ظ در اداى حروف آن گاهى از قواعد تجویدیه خارج مىش���ود ،بلکه
ص���ورت کلم���ه بهکلى تغییر مىکن���د! باالخره نمازى که معراج مؤمنین اس���ت از جمیع ش���ئون
معنویه آن غفلت ش���ده و به تجوید کلمات آن پرداخته و در عین حال از تجوید کلمات س���ر به
فساد آنها درآورده به طورى که به حسب ظاهر شر ع نیز مجزى نخواهد بود .آیا اینها مصیبت
نیس���ت که انسان از حضور قلب و معالجه تش���ویش خاطر سالهاى سال غافل باشد و اصال در
صدد اصالح آن نباش���د و آن را ش���أنى از ش���ئون عب���ادت نداند و طریق تحصی���ل آن را از علماى
نص کتاب کری���م از ّ
قل���وب ی���اد نگی���رد و آن را عمل نکند ،و به ای���ن اباطیل ،که به ّ
خناس لعین
(ن ��اس )3/و ب���ه ّ
نص صادقین؟امهع؟ ،از عمل ش���یطان اس���ت 1و به فتواى فقها عمل به واس���طه آن
باطل اس���ت ،بپردازد .در ادامه ایشان دامنه وساوس شیطانی را به مباحث اعتقادی گسترش
میدهند و میفرمایند :این وس���اوس شیطانی میتواند سرانجام بسیار نا گواری داشته باشد و
اعم���ال م���ا را باطل و دل ما را از حق تعالی منصرف درباره مبدا و معاد مردد نماید و به ش���قاوت
ابدی برساند( ».امام خمینی ،1378 ،ص.)408-399
 . 1در روایت عبداهلل بن س ��نان از امام صادق؟ع؟ آمده اس ��ت «من عمل الش���یطان» ،وسائل الشیعه ،ج ،1ص« .46کتاب الطهارة»،
«ابواب مقدمة العبادات»« ،باب  ،»10حدیث .1

................................................................................................................................

مس���جد از جماعت مس���لمین کناره گرفته فرادى نماز مىخواند! و معل���ل مىکند عمل خود را

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

نیس���ت ،بلکه جایز نیس���ت ،با این وصف ،شخص وسواسى را ش���یطان مهار مىکند و در گوشه

..............................................................................................................................................

تقوا؟ ا گر از کمال تقوا و احتیاط در دین است ،چه شده است که بسیارى از این وسواسیهاى
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امام خمینی ،کتاب آداب الصاله

عب���د اهلل بن س���نان گفت« :ذکر ک���ردم پیش حضرت صادق م���ردى را که مبتال ب���ود به وضوء و
نماز (یعنى وسواس���ى بود) و گفتم :او مرد عاقلى اس���ت .فرمود :چه عقلى دارد ،با آنکه اطاعت
ش���یطان مىکند .گفتم :چگونه اطاعت ش���یطان مىکند؟ فرمود :سؤال کن از او این که مىآید
او را از چه چیز اس���ت ،مىگوید از عمل ش���یطان است 1».بالجمله ،قطع این ریشه را انسان باید
با هر ریاضت و زحمتى اس���ت بکند ،که از همه س���عادات و خیرات انسان را باز مىدارد .ممکن
است چهل سال انسان جمیع عباداتش حتى به حسب صورت نیز صحیح بهجا نیاید و اجزاى
ّ
ّ
شرعیه.
باطنیه و
صورى فقهى هم نداشته باشد ،فضال از آداب
مضحکتر آنکه بعضى از این اش���خاص وسواس���ى عمل جمیع مردم را باطل مىدانند و تمام
ّ
مردم را بىمباالت به دین محس���وب مىکنند .با آنکه خود ا گر مقلد اس���ت ،مرجع تقلیدش نیز
چون متعارف مردم مىباشد ،و ا گر اهل فضل است ،به اخبار رجوع کند ببیند رسول خدا؟ص؟
و ّ
ّ
وسواس���یه
ائم���ه هدى؟مهع؟ نی���ز در این امور متع���ارف بودند .فق���ط در تمام مردم این طایفه
هس���تند که به خالف رس���ول خ���دا و ّ
ائمه معصومی���ن؟مهع؟ و فقهاء مذهب و علم���اء ملت عمل
مىکنند ،و اعمال همه را ناچیز مىش���مارند و عمل خود را موافق با احتیاط و خود را مبالى به
دین مىدانند .مثال ،در باب وضو اخبارى که وضوى رسول خدا را بیان کردهاند متواتر است.
على الظاهر ،حضرت رس���ول؟ص؟ یک مش���ت [آب] به صورت مىزدند و یک مش���ت به دست
راس���ت و یک مش���ت به دس���ت چپ 2.و اجماع فقهاء ّ
امامیه قائم اس���ت على ّالتحقیق که این
وضوء صحیح است و ظاهر کتاب خدا نیز همین است .در شستن دوم ،بلکه غرفه دوم ،بعضى
اش���کال کردند ،ولى غرفه دوم ،بلکه شس���تن دوم نیز ،ضرر ندارد ،گرچه در اس���تحبابش کالمى
ً
اس���ت .ولیکن شستن س���وم بدعت و مبطل وضوء است بال اشکال روایتا و فتوى .ا کنون عملى
وسواس���ى بیچاره را ببین که به بیس���ت غرفه که هر یک از آن غرفهها فرا مىگیرد تمام دس���ت را
و غس���له ّ
تامه محسوب مىشود ا کتفا نمىکند ،در این صورت وضوئش بىاشکال باطل است.
ای���ن بدبخ���ت ضعیفالعقل این عمل را که از اطاعت ش���یطان و وسوس���ه او بج���ا آورده صحیح
مىداند و موافق احتیاط ،آن وقت عمل سایرین را باطل مىشمارد.
ا کنون وجه صدق حدیث ش���ریف که او را بىعقل ش���مرده اس���ت معلوم مىش���ود .کسى که
 .1اصول کافى ،ج  ،1ص« ،13کتاب العقل و الجهل» ،حدیث .10
 .2از جمله فروع کافى ،ج ،3ص« ،24کتاب الطهارة» «،باب صفة الوضوء».

از دین خدا خارج است یا بىعقل .و چون این بیچاره از دین خارج نیست ،پس بىعقل است
و مطیع شیطان و مخالف رحمن.
مرحوم کاشف الغطاء

«وسواس که در سوره ناس از آن به خداوند پناه برده میشود ،حالتی است که مانع از اطمینان
و ثبات آدمی میش���ود و حاالتی هم چون دیوانگان بر او عارض میش���ود .سرچش���مۀ وسواس
خیال و نگرانی فکری است بهطوری که آدمی در عین سالمتی خود را مریض میبیند و کارهای

اوست ...وسواس از صفات مذمومهای است که عقل و شر ع آن را ممنوع شمردهاند و با اینکه
ً
خود ذاتا قبیح اس���ت ،عامل مفاس���د عظیمی اس���ت .از جمله این مفاس���د این است که :چون
وسواسی عقیده دارد فعل خودش درست و فعل بقیه خطاست چه بسا این فکر منجر به انکار
ضروریات دین یا مذهب ش���ود .وس���واس موجب ّ
ذم و طعن نسبت به افعال سید امت و افعال
جمیع ائمه؟مهع؟ میگردد و این دو مفس���ده خود قاضی هستند به خروج وسواسی از ایمان....
ً
چون وسواس���ی حکم مثال به وجوب یا ندب فعل خود میکند ،این تشریع در دین و دخول در
ً
زمره اهل معصیت اس���ت ....وس���واس غالبا الزمهاش سوء ظن به مس���لمین است تا جایی که
حت���ی به علمای عامل س���وء ظن پیدا میکند و حکم به نجاس���ت آنه���ا و بطالن عبادت آنها
مینماید ....برای وسواس���ی هیچ عزم و نیتی در هیچ عمل خاصی حاصل نمیشود .زیرا تکرار
عبادت یا معامله ،موجب بطالن عزم و نیت میشود ...گاهی آن قدر یک عمل را در نماز تکرار
میکن���د ک���ه منجر به دخول در فع���ل یا قول کثیر در نماز ش���ده و صورت نم���از را از بین میبرد.
ی���ا این ک���ه گفتارش با این که قرآن یا ذکر اس���ت اما کالم انس���ان محس���وب میش���ود .چون به
علت این که منش���أ وسواس دارد نهی متوجه آن شده است .در بسیاری از مواقع حرکاتی که از
وسواس���ی صادر میش���ود صورت عبادت را به هم میزند .در بسیاری از مواقع وسواسی جرأت
ب���ر معاصی پی���دا میکند .چون واجب���ات را از زمان خود به تأخیر میاندازند .زیرا اش���تغالش به
مقدمات ،طوالنی اس���ت .یا این که در وقت شک میکند ...وسواس ،وسواسی را مبتال میکند

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

عم���ل خاصی نخواهد داش���ت و تکرار در عبادات و معامالتش دلیل اس���توار نبودن اراده و نیت

................................................................................................................................

صحی���ح را باطل و غلط پنداش���ته و هر چیز طاهر و پا ک���ی را نجس و هر حالل را حرام میپندارد،
وس���واس بیماری عجیبی اس���ت که به دیوانگی منجر میش���ود چنین ش���خصی اراده و ّنیت بر

..............................................................................................................................................

عمل مخالف با عمل رس���ول خدا را صحیح بداند و عمل موافق با آن حضرت را باطل بداند ،یا
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به اس���راف در مصرف آب ...گاه وسواس���ی بدن خود را بیمار میکند .یا به دلیل کثرت برخورد
ب���ا آب یا دالئل دیگر ...وسواس���ی ش���یطان را عبادت میکند یا این ک���ه او را در عبادت خداوند
ش���ریک میگرداند ...وسواس���ی به خاطر وسواس���ش از اخالص در عبودیت حق تعالی و تدبر در
معانی قرآنیه و غیر قرآنیه محروم میشود (کشف الغطاء ،ج ،1مقصد  ،11ص».)64
آیت اهلل مظاهری

«وسوس���ه» یک���ی از اضداد «یقین» اس���ت که در لغت ب���ه معنای «همهمه» اس���ت از این رو ،به
ص���دای آهس���ته نی���ز «وسوس���ه» میگوین���د و در اصطالح ،ب���ه خطورات���ی گفته میش���ود که به
وسیلهی نفس و شیاطین جن و انس به قلب انسان وارد میشود و «وسواسی» به کسی گفته
ّ
مس���تمر برای او پدید میآید و او نیز به آن ترتیب اثر میدهد.
میش���ود که این خطورات بهطور
توضیح آنکه ،یکی از اقس���ام جهل ،جهل ّ
ش���ک مصطلح است که ا گر این ّ
ّ
شک
متردد یا همان
به صورت یک حالت در نیاید ،امری طبیعی است و برای بسیاری از مردم پیش میآید و عالوه
ّ
ش���ک را پلی به س���وی عل���م خواندهاند ّاما گاه���ی این جهل برای انس���ان به یک حالت
بر این،
ّ
ّ
«کثیرالش���ک» یا «ش���کا ک» و در اصطالح
تبدیل میش���ود ک���ه به صاحب آن ،در اصطالح فقه،
عرف «وسواسی»

گویند (مظاهری.)1387 ،

 .2مال ک وسواس در فقه

مال ک در صدق عنوان وسواسی بر کسی ،عرف است .هر چند ا گر کسی بیش از سه بار در مسألهای
شک کرد ،وسواسی محسوب شده و باید به احکام وسواس عمل نماید (مظاهری.)1387 ،
دیدگاه فقهی امام درباره رفتار وسواسی

در بررس���ی کتب فقهی و اس���تفتائات امام خمینی؟هر؟ متوجه میشویم که در مواردی ایشان
بهصورت صریح حکم رفتار وسواسی را بیان کردهاند .ایشان در پاسخ برخی از استفتائات حکم
رفت���ار وسواس���ی را حرمت و عدم جواز بیان میکنند که چن���د نمونه از این احکام در اینجا بیان
میشود.
ایش���ان در پاس���خ به کس���ی که دچار وس���واس ش���دید فکری و رفتاری به خصوص در پا کی و
نجاست است بیان میکنند« :بسمه تعالى ،شما به شکهاى خود نباید اعتنا کنید و ا گر اعتنا
کنی���د ،کار حرام���ى کردهاید و ه���ر عمل واجب را بیش از ی���ک بار نباید انجام دهی���د و ا گر انجام

صحت بگذارید و ا گر بر خالف آن عمل کنید ،جایز نیس���ت» (خمین���ی ،1392 ،ج ،1ص .)429همچنین
ایش���ان در استفتاء کسی که از تفاوت وسواس شرعی با کثیر الشک میپرسد ،پاسخ میدهند:
وس���واس شرعى نداریم و کس���ى

که از متعارف خارج شود وسواسى اس���ت و حرام است (خمینی،

 ،1372ص .)109در جای دیگر ایشان درپاسخ استفتائی میفرمایند :وسوسه از شیطان است ،جایز
نیس���ت ب���ه آن اعتنا نماید بلکه باید در طهارت و نجاس���ت و غس���ل و وضو مث���ل متعارف مردم
عم���ل کند (هم ��ان ،ص .)110البته این فتوا دادن به حرمت و عدم ج���واز انحصاری در امام خمینی

اطاعت از ش���یطان است و اطاعت از ش���یطان ،مبغوض خداوند متعال است (فاضل لنکرانی،1383 ،

ج ،2ص .)87همچنین آیت اهلل مکارم ش���یرازی در پاس���خ به استفتائی بیان میکنند که :به یقین
اعتنا کردن به مواردى که برخواسته از وسواس است حرام مىباشد و باید آن را ترک کنید و ما
ّ
مسئولیت آن را به گردن مىگیریم (مکارم شیرازی ،1427 ،ص ، 38سؤال  .)37از نظر آیتاهلل مظاهری نیز
رفتار وسواسی حرام است و فرد وسواس باید اعمال را به طور متعارف و آن طور که عموم مردم
انج���ام میدهند ،انجام دهد (مظاهری .)1387 ،در ادامه الزم اس���ت ادله امام خمینی؟هر؟ و دیگر
فقهاء درباره حرمت فعل وسواسی بررسی شود.
ادله

با بررس���ی فتاوی و اس���تفتائات امام خمینی مش���خص میشود که ایش���ان رفتار وسواسی را جایز
نمیدانند و کسی که به وسواس عمل کند مرتکب کار حرامی شده است .برای یافتن ادله فقهی
این حکم با جستجو در کلمات امام از دو منظر میتوان ادله حکم رفتار وسواسی را بررسی نمود:
 .3حکم حرمت وسواس از طریق عناوین ثانویهای که حرمت دارند
ارتکاب گناهان متعدد به سبب وسواس

همانگونه که بیان شد امام خمینی در کتبهای چهل حدیث و آدابالصاله ،عناوین متعددی
را بی���ان میفرماین���د که حرمت دارند و به این دلیل که رفتار وسواس���ی تحت این عناوین حرام

................................................................................................................................

حرام اس���ت انس���ان خ���ود را در معرض وس���واس قرار دهد ،چ���ون در معرض وس���واس قرار داد،

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

ندارد و دیگر علماء هم به حرمت فتوا دادهاند .برای نمونه آیت اهلل فاضل لنکرانی میفرمایند:

..............................................................................................................................................

دهید ،حرام اس���ت و هر وقت ش���ک در نجاس���ت یا صحت عمل���ى کردید ،باید بن���ا بر طهارت و
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قرار میگیرد حکم آن نیز حرام میش���ود .قطع و ترک نماز ،گذشتن وقت نماز ،1بدعت ،2اسراف
در وق���ت و آب ،3عم���ل برخالف فتوای مرج���ع تقلید ،مخالف ّ
نص متواتر و اجم���اع علما ،انجام
وضو و اداء نماز به شیوه باطل ،4سبب برداشت غلط دیگران از اسالم ،تهمت و بدبینی نسبت
به دیگران ،5مورد مضحکه و تمس���خر قرار گرفتن و خارج ش���دن از رعایت مخارج حروف و حتی
صحیح خواندن قرائت نماز ،6و  ...میشود .این موارد ،عناوین گناهانی است که وسواسی به
آنها مبتال میشود .همچنان که امام اعتقاد دارند که وسوسه ممکن است به تدریج انسان را
به انکار دین و مذهب بکشاند به همین دلیل واجب است وسواس را درمان کرد.

7

همانگونه که در کلمات کاشف الغطاء نیز مالحظه شد ،عناوین محرمی مثل انکار ضروریات
دی���ن یا مذهبّ ،
ذم و طعن نس���بت به افعال س���ید ام���ت و افعال جمیع ائمه؟مهع؟ ،تش���ریع در
دین ،س���وء ظن ،فعل یا قول کثیر در نماز ،از بین رفتن صورت نماز ،جرأت بر معاصی به خاطر
 . 1از اینها بدتر و فضیح تر وسوسه بعضى است در ّنیت نماز و «تکبیرة االحرام» ،زیرا که در آن مرتکب ّ
محرمات کثیره ،از قبیل قطع
صالة و ترک آن و گذش ��تن وقت آن ،مینماید از یک س���اعت تا چند س���اعت گاهى گرفتار حصول این امر ضرورى الوجود هس���تند و
آخراالمر حاصل نمىشود!( ...امام خمینی ،1378 ،ص)399
( . 2همان) و در اخبار اهل بیت؟مهع؟ ،وارد اس ��ت که غس���ل س���وم بدعت اس���ت ،و هر بدعتى در آتش اس���ت امام صادق؟ع؟ فرمود:
الوضوء واحدة فرض ،و اثنتان ال یؤجر ،و الثالث بدعة( .یک بار شس���تن واجب ،و دو بار شس���تن کارى اس���ت بىپاداش ،و س���ه بار
شس ��تن بدعت اس ��ت ).وس ��ائل الش ��یعة ،ج ،1ص « ،307کتاب الطهارة» ،ب���اب  31از «ابواب وضوء» ،حدی���ث  .3امام صادق؟ع؟ از
پیامب ��ر؟ص؟ نق ��ل فرمود« :کل بدع ��ة ضاللة ،و کل ضاللة فی النار»( ،هر بدعتى گمراهى اس���ت و هر گمراه���یاى در آتش جاى دارد).
اصول کافى ،ج ،1ص « ،73کتاب فضل علم»« ،باب بدعتها و رأى و قیاسها» ،حدیث .12
 . 3از اینه ��ا بدتر و فضیحتر وسوس ��ه بعضى اس ��ت در ّنیت نم���از و «تکبیرة االحرام» ،زیرا که در آن مرتک���ب ّ
محرمات کثیره ،از قبیل
قطع صالة و ترک آن و گذشتن وقت آن ،مینماید از یک ساعت تا چند ساعت گاهى گرفتار حصول این امر ضرورى الوجود هستند
و آخر االمر حاصل نمىشود! (همان ،ص )399
 . 4ولیکن شس ��تن س ��وم بدعت و مبطل وضوء اس ��ت بال اشکال روایتا و فتوى .ا کنون عملى وسواس���ى بیچاره را ببین که به بیست
غرف ��ه ک ��ه هر یک از آن غرفهها فرا مىگیرد تمام دس ��ت را و غس���له ّ
تامه محس���وب مىش���ود ا کتفا نمىکند ،در ای���ن صورت وضوئش
بىاشکال باطل است(همان).
 . 5و از ش ��ئون وسوس ��ه یکى اقتدا نکردن به کس ��انى اس���ت که به حکم ّ
نص و فتوا محکوم به عدالت هستند و ظاهر آنها صالح و به
اعمال شرعیه مواظب هستند و باطن آنها را خداوند عالم است و تفتیش از آن الزم نیست ،بلکه جایز نیست ،با این وصف ،شخص
وسواسى را شیطان مهار مىکند و در گوشه مسجد از جماعت مسلمین کناره گرفته فرادى نماز مىخواند! (همان).
 . 6وسوس ��ه در قرائت اس ��ت که به واسطه تکرار آن و تغلیظ در اداى حروف آن گاهى از قواعد تجویدیه خارج مىشود ،بلکه صورت
کلم ��ه بکلى تغییر مىکند! باالخره نمازى که معراج مؤمنین اس���ت از جمیع ش���ئون معنویه آن غفلت ش���ده و ب���ه تجوید کلمات آن
پرداخته ،و در عین حال از تجوید کلمات سر به فساد آنها درآورده به طورى که به حسب ظاهر شر ع نیز مجزى نخواهد بود (همان)
 . 7پس اى عزیز ،ا کنون که معلوم ش ��د عقال و نقال این وس���اوس ش���یطانى اس���ت و این خطرات از عمل ابلیس اس���ت که اعمال ما را
باطل و دل ما را از حق تعالى منصرف مىکند ،و ش ��اید به این وسوس���ه در عمل قانع نش���ود و شاهکار خود را به کار برد و وسوسه در
عقاید و دیانت در ش ��ما ایجاد کند و به صورت دین ش���ما را از دین خدا خارج کند و در مبدأ و معاد مردد نماید و به ش���قاوت ابدى
برس ��اند ،و امثال ش ��ما را که از راه فس ��ق و فجور نمىتواند اغوا کند و به ضاللت بکش���اند از طریق عبادات و مناسک پیش آمده اول
اعم ��ال و افعال ��ى را که باید به وس ��یله آنه ��ا به قرب الهى و معراج قرب حق تعالى نائل ش���د ،بکلى ضایع و باطل کرده اس���باب بعد از
ّ
ساحت مقدس ربوبى جل شانه و قرب به ابلیس و جنود آن شده ،و باالخره بیم آن است که با عقاید شما بازى کند ،باید هر طورى
شده است و با هر ریاضتى است درصدد معالجه آن برآیید( ...همان).

وسواسی میش���ود جدای از اینکه ایشان میفرماید :وسواسی شیطان را عبادت میکند یا این
که او را در عبادت خداوند شریک میگرداند و از اخالص در عبودیت حق تعالی و تدبر در معانی
قرآنیه و غیر قرآنیه محروم میشود»( .کاشف الغطاء ،1422 ،ج ،1مقصد  ،11ص )64همچنین از نظر آیت اهلل
العظمی خامنهای ،بهدلیل این که وسواس���ی در عبادات ذوق ش���خصی خود را بدون توجه به
ً
اجازه شر ع اعمال میکند بدعت یا چیزی شبیه به آن بوده و قطعا حرام است 1.از دیگر عناوینی
که میتواند موجب حرمت وس���واس ش���ود دش���وار کردن آن چه خداوند آن را س���هل قرار داده

حرمت نفسی وسواس

معلوم مىشود به اینکه کسى که عمل مخالف با عمل رسول خدا را صحیح بداند و عمل موافق با
آن حضرت را باطل بداند ،یا از دین خدا خارج است یا بىعقل .و چون این بیچاره از دین خارج
نیست ،پس بىعقل است و مطیع شیطان و مخالف رحمن (امام خمینى ،1378 ،ص.)159
بر اس���اس این روای���ت همانگونه که امام خمینی بیان میفرمایند (رفتار وسواس���ی مخالفت با
عقل و اطاعت از شیطان است 3.رفتاری که مخالف عقل و تبعیت از شیطان باشد جایز نیست.
در روایت دیگرى امام صادق؟ع؟ در پاس���خ به سؤال از تکلیف کسى که در تعداد رکعتهاى
« . 1واجب است بـر مکلف که ذوق شخصـیاش را کنار گذاشته و متعبد به تعلیمات شر ع مقدس و مـؤمـن به آن باشد» .استفتاءات
 . 2خداوند انجام فرائض را برای پا کی قلب قرار داده نه برای س ��ختی ،اما وسواس���ی آن چه را خداوند سهل کرده ،دشوار مینماید.
خداوند کریم در قرآن مجید میفرمایدُ ُ :
کم ْالیس � َ�ر َو ال یر ُید ب ُ
اهلل ب ُ
کم ْال ُع َ
س���ر) خداوند آس���انی را برای ش���ما میخواهد و سختی
ِ ِ
(یرید ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
را برای ش ��ما نمی خواهد» (بقره )185 :و میفرماید(َ :ما یرید ُ
اهلل ِل ْ
یکم ِم ْن َح َر ج َو ل ْ
یج َعل عل ْ
کن ِیرید ِل َیط ِه َر ْکم) خداوند نمیخواهد
ِ
ٍ
مشکلی برای شما ایجاد کند بلکه میخواهد شما را پا ک سازد /6( ».مائده) عالمه طباطبایی ذیل این آیه بیاناتی دارند که چکیده
آن این است« :احکامی که خدای تعالی بر شما تکلیف کرده حرجی نیست و به منظور دشوار کردن زندگی شما تشریع نشده .بلکه
به این منظور تشریع شده که شما را پا ک کند .وجه این داللت این است که از ظاهر گفتار آیه بر میآید که مراد از احکام جعل شده،
تطهیر ش ��ما و اتمام نعمت بر ش ��ما اس ��ت .نعمتی که همان مال ک احکام اس���ت .نه این که مراد دشوار کردن زندگی بر شما باشد .و
ً
به همین جهت هر جا که دیدیم وضو و غس ��ل بر ش ��ما حرجی و دش ��وار است مثال آب نیست و پیدا کردن آب برایتان سخت است و
یا آب هس ��ت ولی اس ��تعمال آن دشوار اس ��ت ،ما در آنجا تکلیف وضو و غسل را برداشته به جای آن تیمم را که در وسع شما است بر
شما واجب ساختیم» .ترجمه المیزان ،ج ،5ص 374حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به اهل وسواس فرمودهاند« :دیـن اسالم
دارای احکام س ��هل و آس ��ان و سازگار با فطـرت بشـری است .ش ��ما آن را بـر خـود مشکل نگردانیـد و سبب وارد شـدن ضرر و اذیت به
جسـم و روحتان در نتیجه ی آن نگردید ».استفتائات
... « 3وسوس ��ه ،ش ��ک ،تزلزل و ش ��رک از خطرات شیطانیه اس ��ت که در قلوب مردم میاندازد ...ش���خص وسواسى را شیطان مهار
مىکند و ...آیا چیزى که مخالف ّ
نص متواتر و اجماع علماء است ،باید آن را از شیطان حساب کرد یا از کمال طهارت نفس و تقوا؟...
نص کتاب کریم از ّ
خناس لعین (ناس )3/و به ّ
و به این اباطیل ،که به ّ
نص صادقین ،:از عمل ش���یطان اس���ت و به فتواى فقها عمل
به واسطه آن باطل است ،بپردازد»...

................................................................................................................................

رفتار وسواسی بار میشود.

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

است 2.بنابراین یکی از راههای رسیدن به حکم وسواس از طریق عناوین ثانویهای است که بر

..............................................................................................................................................

تأخی���ر در زم���ان عبادت ،اس���راف ،بیمار کردن ب���دن خود ،وجود دارد ک���ه موجب حرمت عمل
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ً
نماز زیاد ش���ک مىکند بهطورى که اصال نمىداند چند رکعت خوانده و چند رکعت باقى مانده
اس���ت فرمود :باید نمازش را اعاده کند .س���پس به امام عرض شد :زیاد شک مىکند ،بهطورى
ک���ه هر چه هم اعاده کند باز ش���ک مىکند؛ فرمود :به ش���ک خود اعتنایى نکن���د .امام خمینی
میفرمایند در کافى ش���ریف سند به حضرت باقرالعلوم؟ع؟ رساند که گفت« :وقتى که زیاد شد
ّ
ش���کت در نماز ،ممضى دار نماز را ،یعنى اعتنا به آن مکن ،امید اس���ت ک���ه رها کند تو را ،همانا
این نیست مگر از شیطان (کلینی 1387 ،ج  ،3ص ،359حدیث ».)8
در ادامه همین روایت امام صادق؟ع؟ ادامه میدهند:

ُ َّ
َ
ث قالّ :
بیث
الص ِ
الة ُفت ِ
الت َع ِودوا َ
طمعوه؛ فإن َّ
قض َّ
اخل َ
أنف ِس ُکم ِب َن ِ
بیث ِمن ُ
مُ ّ َ ُ
الشیطان َخ ٌ
َ
الو ِ
هم ،وال ُیکث َر َّ
َ
ّ
َ
َ
ذلک
ل
ع
ف
إذا
ه
فإن
،
الة
الص
قض
ن
ن
یف
م
ک
د
أح
مض
ی
فل
ِ َ
َ
َّ ِ ّ ُ
عتاد مِلا ُع ِو َدُ ُ َ ِ ْ ،
ی ُ
ََ َ
ُ َ
طاع ،فإذا ع َ
م ّرات ل َی ُعد إل ِیه الشک .قال ُز َ
ص ل َی ُع ْد
بیث أن ی
اخل
قال :مّإنا ُیر ُید
رار ُة :ث
َ
َ ٍ مَ ْ َ
َّ ُ ّ
یِ
ُ
ُ
َ
َ
مُ ّ
مَ
إىل َأح ِد ُکم (کلیین ،1387 ،ج ،3ص ،358حدیث.)2

ام���ام خمین���ی به نق���ل ازحضرت صادق؟ع؟ بی���ان میدارند« :ع���ادت ندهید ش���یطان را به
خودتان به شکس���تن نماز ،پس به طمع بیندازید او را ،زیرا که ش���یطان پلید است معتاد است
به آنچه عادت داده ش���د ».زراره گوید که فرمود« :همانا مىخواهد آن خبیث که اطاعت شود،
پس وقتى که عصیان ش���د ،عود نمىکند به کس���ى از شماها» و این از معالجات ّ
مهمه است در
ّ
ش���یطانیه است .در احادیث
جمیع امورى که از القائات ش���یطان اس���ت و از دعابههاى واهمه
شریفه ادعیه نیز دستور دادهاند ،هر کس خواهد به وسائل و مستدرک آن در اواخر کتاب خلل
رجوع کند (امام خمینى ،1378 ،ص.)160
َ ّ
���ک ِه  :فعل مضارعی
در ای���ن روایت هم میتوان از چند جهت اس���تدالل کردَ .1 :یمضی فی ش ِ
که داللت بر امر با ش���دت بیش���تری دارد و امر ظهور در وجوب دارد یعنی الزم اس���ت که توجهی
به ش���ک خ���ود نکن���د و آن را عملی نس���ازدُ .2 .
الت َع ّ ِودوا فعل امر اس���ت و ظه���ور در وجوب دارد
مادامی که قرینهای بر خالف نباشد .و امام میفرمایند :شیطان را به نفس خود عادت ندهید
تا موجب نقص نماز شما شود و بهصورت خالصه میتوان گفت :عمل به وسواس عادت دادن
شیطان به تسلط بر انسان است که امام نهی میکنند از چنین اقدامی.
البته روایات دیگری نیز وجود دارد که داللت بر گذشت خداوند از وسواس میکنند مادامی که به
زبان آورده نشود یا به آن عمل نشود .بهعبارت دیگر تازمانی که به وسواس اعتنایی نشود خداوند
از این وسواس میگذرد .ولی در صورتیکه به آن اعتنا و تبدیل به رفتار وسواسی شود گناه است.

ص.)120

ُ

مَ

ْ

پیامبر خدا؟ص؟ :خداوند از وسوس���هها و تش ��کیکات ذهنى ّامت من تا زمانىکه آنها را به
زبان یا به مرحله عمل نیاورده باشند ،گذشت کرده است.
َ
ُ
َ
عنه؟ص؟ِ :لکل ق َ
ٌ
ُ
َ َ
واخ َذ
لب َن َطق ِبه ِّاللسان ِ
لب وسواس ،فإذا َف َتق الوسواس ِحجاب َ
الق ِ
ُ ِّ َ ٍ
لب ول َینط ْق به الل ُ
َ
سان فال َح َر َج( .متقی الهندی ،1409ح )1268
الق
الع ُبد ،و إذا ل َی ُفت ِق
ِ
َ
ِبه َ
ِ ِّ
مَ
مَ
پیامب���ر خدا؟ص؟ :هر دلى وس���واس دارد .پس هرگاه این وس ��واس پ ��رده دل را ِب َد َرد و به
زبان آورده ش���ود ،بنده به س���بب آن مؤاخذه گردد ،اما اگر پرده دل را ندرد و زبان به آن گویا

 .1همانگون���ه ک���ه ام���ام خمینی بی���ان میفرمایند رفتار وسواس���ی مخالفت با عق���ل و اطاعت از
ش���یطان اس���ت و رفتاری که مخالف عقل و تبعیت از ش���یطان باش���د جایز نیس���ت.
َ ّ
���ک ِه  :فع���ل مضارعی که داللت بر امر با ش���دت بیش���تری دارد و امر ظهور در
َ .2یمض���ی فی ش ِ
وجوب دارد یعنی الزم است که توجهی به شک خود نکند و آن را عملی نسازد.
ُ .3
الت َع ّ ِودوا فعل امر است و ظهور در وجوب دارد مادامی که قرینهای بر خالف نباشد و امام
میفرمایند شیطان را به نفس خود عادت ندهید تا موجب نقص نماز شما شود.
 .4طبق برخی از روایات ا گر به وس���واس عمل ش���ود و از حالت فکر در آید گناه دارد .بنابراین
کسی که به وسواس اعتا کند مرتکب گناه شده است.
 .4بحث و نتیجهگیری

در ب���دو ام���ر ،ب���ا توجه به تفاوت موج���ود در ادبیات دو ح���وزه دین و روانشناس���ی و با توجه به
تفاوتهای���ی ک���ه در تبیین منش���اء و عوامل پدیدایی وس���واس و همچنین تفاوت روش���ی بین
عل���م به اصطالح امروزی و دین وجود دارد به نظر میرس���د ،ارتباطی فراتر از تش���ابه لفظی بین
وس���واس مطرح در دین و وس���واس مطرح در روانشناسی وجود نداش���ته باشد ،نهایت اینکه
در مصداق ،برخی از مواردی که در دین از وسوس���ه و وس���واس دانس���ته میش���ود را بتوانیم با
ضوابطی از مصادیق وس���واس در اصطالح روان شناسی بدانیم .اما ،دقت بیشتر ما را به قرابتی
بیش از این تصور میرس���اند .نکته مهم این اس���ت که هر دو حوزه دین و روانشناسی بر سر یک

................................................................................................................................

وجه استدالل به روایات:

سو یسانشناور هب هجوت اب ؟هر؟ینیمخ ماما هاگن زا ساوسو یهقف مکح نییبت

نشود ،گناهى صورت نگرفته است.

..............................................................................................................................................

َ
ُ
رسول اهلل؟ص؟ :جَتاو َز اهّلل ُ
ُ

ْ

المیت ع ّما حدثت ِبه أنف َسها ما ل ت ِنطق ِبه أو ت َ
عمل (ورام،1376 ،
َ
َ
َّ َ َ َّ َ
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موضوع بحث میکنند .چنانکه از مثالهای مطرح ش���ده در بررسی وسواس در اصطالح دینی
برداشت میشود ،میتوان تمام ضوابط روانشناسی در وسواسی قلمداد کردن موارد ذکر شده
مش���اهده کرد؛ جنبه افراطی ،نامعقول ،اجباری و نامتناس���ب بودن وضوی یک س���اعته ،نیت
کردن دو س���اعته و اندیش���یدن هر لحظهای به اموری که مبنای همان اعمال وسواس���ی است،
امر پوش���یده ای نیس���ت چنانکه وقتگیری ،احس���اس درماندگی اینگونه افراد ،تحت تاثیر قرار
گرفتن کنشوری روزمره و مشکل در انصراف از آنها هویداست .در بین مکاتب روان شناسی نیز
برای تبیین وس���واس تفاوت بسیاری وجود دارد .بنابراین به نظر میرسد نکته مهم این است
که هر دو حوزه دین و روانشناسی بر سر یک موضوع بحث میکنند.
ب���ا توج���ه به بررس���یهایی که در ای���ن پژوهش از جنبه دین���ی و روانش���ناختی صورت گرفت
مش���خص ش���د که وس���واس نوعى اختالل روانى ،مخالفت با عقل ،مخالف رفتار عقالء اس���ت و
با اضطراب و ترس همراه اس���ت .همانگونه که در روای���ت زراره از امام صادق؟ع؟ ،همچنین در
س���خنان امام خمینی در شرح این حدیث و بیانات عالمه کاشف الغطاء و آیتاهلل مظاهری به
تفصیل ذکر شد.
براس���اس بیانات امام؟هر؟ در کتاب چهل حدیث و آداب الصاله که این بیانات با جنبههای
اخالقی ش���روع میش���ود ولی در ادامه رنگ و بوی فقهی به خود میگیرد و همچنین بر اس���اس
فتاوایی که در کتب فقهی از ایش���ان نقل شده رفتار بر اساس وسواس جایز نیست ،حرام است
و الزم اس���ت ترک ش���ود .همچنین این حکم در فتاوای دیگر علماء معاصر مانند آیت اهلل مکارم
شیرازی و آیت اهلل فاضل لنکرانی نیز آمده است .در منابع اسالمی و سخنان علماء بهگونهای از
وسواس یاد شده که هر چند این بیماری اراده را ضعیف میکند و فرد به راحتی نمیتواند آن را
ترک کند ولی فرد اراده را بهصورت کامل از دست نداده و میتواند رفتار وسواسی را ترک کند .به
این نکته مهم در کتب روانشناسی هم اشاره شده است مثال دادستان ( )1390برای مال کهای
تش���خیص وس���واس یکی از مال کها را اینگونه بیان کرده که« :انصراف از رفتار وسواسی مشکل
اس���ت» این یعنی انصراف از رفتار وسواس���ی غیر ممکن نیس���ت ،فرد بهصورت کامل مجبور به
این رفتار نیست و بر حسب شدت بیماری درجهای از اراده و اختیار را دارا خواهد بود .چرا که
ً
اساس���ا ا گر فرد اختیار و اراده نداشته باش���د رواندرمانی معنا پیدا نخواهد کرد .البته این بیان
با توجه به این نکته است که شدت بیماری وسواس درجاتی به صورت پیوستار دارد و کسانی

دارند .حتی امکان دارد فرد آنچنان دچار وسواس شدید شود که توانایی او بسیار ضعیف شود
و الزم باش���د با درمانهای دارویی وس���واس را کنترل و بعد از کاهش شدت آن به رواندرمانی
روی آورد .ولی در هر صورت اراده او بهصورت کامل از بین نمیرود.
ً
ب���ا توج���ه به بیانات امام خمین���ی و دیگر علماء خصوصا بیاناتی ک���ه در کتب فقهی و فتاوای

نهی ش���ده اس���ت ،زیرا انسان با رفتار وسواسی از ش���یطان تبعیت میکند و مخالفت با عقل که
پیامبر درونی انس���ان است میکند .بنابراین رفتار وسواس���ی جایز نیست .این به لحاظ درمان
ً
روانش���ناختی نیز حائز اهمیت اس���ت ،خصوصا با توجه به رویکرد ش���ناخت درمانگری ،زیرا بر
اس���اس این رویکرد روانش���ناختی ،یکسری باورهای غیر منطقی اس���ت که منجر به وسواس
میشود و در بحث فقهی که پیش روی ماست افراد وسواسی مذهبی که با احکام فقهی سر و
کار دارن���د و میخواهند در این زمینه بهصورت کامل احکام را رعایت نمایند دچار باورهای غیر
منطقی درباره نجاست و پا کی و ...هستند .چنین افرادی وقتی این شناخت برایشان حاصل
ً
ش���ود که رفتار آنها بر اس���اس دین نیس���ت و اعتنا و عمل به وسواس جایز نیست قطعا با اصالح
شناخت میتوانند به درمان این بیماری بپردازند.
ً
اما درباره حکم ش���رعی افکار وسواس���ی بر اساس بیانات امام خمینی و دیگر علماء مثال وقتی
امام خمینی در پاس���خ به کس���ی که در طهارت و نجاست زیاد ش���ک میکند بیان میکنند که:
«شما به شکهاى خود نباید اعتنا کنید و ا گر اعتنا کنید ،کار حرامى کردهاید» به نظر میرسد
اعتنا کردن و عمل کردن به این شکها حرمت دارد ولی خود شک و فکر وسواسی که به ذهن
میآی���د حرمت ندارد ،چرا که فکر در موارد قابل توجهی در اختیار فرد نیس���ت .آنچه از مباحث
روانشناسی هم بر میآید این است که ذهن مانند جریان رودی است که افکار مختلفی در آن
جریان دارند و افکار وسواسی نیز به صورت غیر ارادی وارد ذهن میشوند ولی فرد میتواند این
افکار را مدیریت کند و با راهکارهایی به گونهای به آنها بیاعتنا باشد تا به تدریج از بین بروند.

................................................................................................................................

بدع���ت و  ...از س���وی دیگر در روایات���ی که امام در دو کتاب مورد بحث ذکر میکنند از وس���واس
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خود دارند به نظر میرسد در نزد ایشان مسلم است که افعال وسواسی جایز نیست و دلیل این
ً
حکم از نظر امام خمینی ،کاش���ف الغطاء و دیگر علماء این اس���ت که اوال رفتار وسواس���ی تحت
ً
عناوی���ن متع���ددی قرار میگی���رد که حکم این عناوین حرمت اس���ت .مثال قطع نماز ،اس���راف،

..............................................................................................................................................

که ش���دت کمتری از وسواس را تجربه میکنند توانایی بیشتری برای ترک و درمان این بیماری
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همچنین روایات متعددی درباره گذشت خداوند از وسواس مادامی که به رفتار تبدیل نشده
باشد ،بر عدم حرمت وسواس فکری صحه میگذارد.
یکی از نتایج جنبی این پژوهش این است که در نگاه اولیه به نظر میرسد از نظر منشأ ایجاد
بین وس���واس از نگاه روانشناسی با وس���واس از نگاه اسالمی ،تفاوت وجود دارد .غالب مکاتب
روانشناس���ی عام���ل وس���واس را درونی میدانن���د یعنی از خود ف���رد و حالت مرضی او نش���ائت
میگی���رد ولی از نگاه اس�ل�امی وس���واس گاه���ی عامل درون���ی و گاهی عامل بیرون���ی دارد ،عامل
درونی آن نفس 1است و عامل بیرونی آن شیطان 2است .روانشناسی و دین در عامل درونی با
هم اشترا ک و در عامل بیرونی با هم اختالف نظر دارند .هر چند روانشناسی معاصر به عنوان
یک علم تجربی نمیتواند شیطان را به عنوان یک عامل بپذیرد ولی شاید بتوان گفت شیطان
از طریق نفوذ در نفس انسان و تسخیر انسان بهوسیله نفس خود انسان او را مبتال به وسواس
میکند .البته میطلبد در پژوهشی مستقل همین مسئله موضوع پژوهشهای بعدی باشد.
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