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 شگفتاریپ

 ،دشومی محسوب یاضطراب اختالالت یدسته از که (OCD) یعمل یفکر وسواس اختالل

 را بشر یزندگ گوناگون هاینبهج ز،با رید از که است یتیّشخص و یرفتار یناهنجار کی

 که هاسوسوا نیا یحتوام ت.اس داده قرار خود م یرمستقیغ و میمستق عوارض ریتأث تحت

 یمذهب یجنبه مدتاًع ،دباشمی یفرهنگ هر در مردم هایدغدغهو هاینگران یکنندهمنعکس

 ایهاریمع از انحراف و یناهنجار کی اساساً سواسو ،هاعلت از نظر رفص ت.اس داشته

 وندهر شیپ و یجیتدر تیّماه یدارا که است یمذهب و یرفع ،یفتارر ،یشناخت متعادل

 و مانز گذشت با اما؛ شودنمی یتلقّ یماریب و بوده فیخف اریبس ابتدا در یعنی ؛است

 ظاهر آن یجسم و یروح یکنندهفلج ثارآ ن،انسا روان و روح اعماق تا دنیدوان شهیر

 هک کندمی قداما ن،درما یبرا و گرفته یجدّ را خطر ماریب که است یزمان نیا و گرددمی

 زا سواسو ت.داش خواهد بر در را یادیز هاینهیهز و مشکالت و است رید اریبس البته

 عمل که دشومی گفته ومزاحم شونده تکرار احساس ایو دهیقع ر،فک به یروانپزشک دگاهید

 انسان رد یاجبار رفتار بروز به منجر تاینه ودر است یوتکرار آگاه خود رفتار کی آن به

 سواسو :دشومی میتقس یاصل نوع دو به و دارد یگوناگون هایجنبه سواسو .دشومی



 که ونجاست طهارت در وسواس مثل یعمل وسواس و اعتقادات در اسوسو مثل یفکر

  د.دار همراه به را خود خاص هایامدیپ و هاشهیر ،هانشانه هرکدام

 یظاهر یدارا گرچه که مینیبمی خود رامونیپ در را هاییانسان توجه و قتد یاندک با

 تداولم هایرفتار به نسبت آنان رفتار و اعمال در آشکار تفاوت ینوع یلو د،هستن سالم

 ،یعاد امور رد ف،متعار ازحدّ شیب افراد نیا د.دار وجود جامعه یعاد افراد متعارف و

 نانیاطم یکس هب د،دارن شک زیچ همه هب د،کننمی یگیرختس ،یمعنو و یماد از عمّا

 .ددهنمی انجام وسواس و دیترد با را خود هایکار یزندگ امور از یاریبس در و کنندنمی

 و بنامطلو یزندگ و کنندمی دایپ یتراسفناک تیضعو د،نشون درمان افراد نیا نانچهچ

  د.دا خواهند ادامه را یندیناخوشا

 یهمه یطوالن مدت به تواندمی که است مزمن یاضطراب اختالل کی وسواس اختالل

 یدرمان هایوشر ن،بود بار مشقّت وجود با اما؛ دیرنمایدرگ را یوسواس فرد یزندگ

 یشخص یمراقبه و یدرمان رفتار شناخت یدرمان ارود ،یدرمان وانر :لیقب از مختلف

  د.کنن کمک لاختال نیا رفع و درمان به توانندمی

 نیمؤلف از یسخن

 4144 بهار





 

 بری درآمد شل: پیاو فصل

وسواس اختالل
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 مقدمه

 شامل آن بارز هاییژگیو که است یاضطراب اختالالت از یکی «یعمل یفکر وسواس»

 فرادا در ینابسامان و یآشفتگ جادیا باعث که است یوسواس هاینییآ و هاکش ر،افکا

 یفرد ردعملک غالباً اختالل نیا .دآورمی دیپد را یفراوان بار انیز جینتا و شده آن به مبتال

 ونهگ به وسواس تیّاهم .دکنمی تنش و مشکل دچار را مبتال فرادا یاجتماع یسازگار و

 یوسواس هایرفتار به لیتبد سپس و کرده ریدرگ را انسان افکار ابتدا تواندمی هم که ستیا

 نداشته یرونیب تظاهر و باشد وسواس یدرون یجنبه یدربردارنده فقط تواندمی هم و شود

 یراب د.دار یفرد به منحصر آثار و للع ،هاشانهن ل،الاخت نوع دو نیا از کدام ره د.باش

 هانآ خود قیدق ناختش ر،العم مادام یحت ای و العالج صعب اختالل نیا با مقابله و درمان

 لفص نیا یادامه رد ت.سا ریناپذ جتنابا ن،انسا روح و جسم بر شانیاثرگذار ینحوه و

 علم دگاهید زا د،هستن وسواس اختالل با باطارت در که یاهیاول میمفاه یبررس و مطالعه به

 ینید هایآموزه و یاسالم فقه در مربوطه فیتعار با را هاآن و میپردازمی یشناسروان

  .یمکنمی سهیمقا
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 وسواس شناخت

 عرب نزد در آن استعماالت و یلغو ینمعا و شهیر شناخت ستلزمم ،«وسواس» شناختن

 .دنکمی کمک واژه نیا از ترقیودق ترقیعم فهم به شناخت نیا ت.اس لغت اهل و زبانان

 یاژهو ت.اس یضرور زین وسواس یاصطالح مفهوم به رداختنپ ،یلغو یمعنا رکنارد

 خاص واستعماالت یمعان زین ینید هایوآموزه یفقه تونم ،یشناسروان درعلم وسواس

 در رو نیا زا .دانجاممی وسواس بهتر ودرک شناختن به هاآن با ییآشنا که دارد را خود

  :یمپردازمی آن یشناساصطالح و یشناسلغت یمقوله هب ن،عنوا نیا لیذ

 لغت در وسواس

 القائات یمعنا به را آن و دانسته «وسوسه» ماده از مشتق را «وسواس»شناسان لغت

 قلب اب طانیش رابطه انگریب که اندکرده یمعن انسان درقلب باطل و نامقدّس وتصورات

کننده سهوسو و نامندمی «مُوَسو س» است شده مبتال «وسوسه» به که را یسک .دباشمی انسان

 «وَسواس» ،دافکنمی وسوسه یتعال یخدا بندگان دل در و تاس طانیش همانا که را

  .دنگویمی
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 همبالغ غهیوص مصدر اسم عنوان هت، باس اسم نکهیا بر هعالو «وَسواس» عرب لسان در

 ستا طانیش همان یعنی، «گروسوسه» یمعنا زبهین نقش نیدرا که گرددمی استعمال زین

 و رونده شیپ حالت دو در ودائماً کندمی شبهه و دیترد جادیا ونهان آشکار همواره که

 نیوبمرع همانند که است یکس «سموَسو » فرد نیبنابرا؛ است ونوسان دوران در رونده پس

 زد. اکن عمل وانگانید همچون ایو دگویمی خنه، سشد نظمبی کالمشان کهزده وحشت

 بد شهیاند وکننده وسوسه و ید یعنی وسواس»د: انگفته وسواس فیتعر در که روست نیا

 «. افکننده دل در

 بیرتت نیده. بزلزل ینامع به زلزال ثله، موسوس یمعنا به است یاسم «وَسواس» نیهمچن

 مسه، انبود صفت کلمه نیت، اصف نقش در «وسواس» کلمه مکرر استعماالت رغمیعل

، «و سواس» یعنی واو کسر با کلمه نیا .دباشمی وساوس آن جمع و وسوسه مصدر از است

 نیابنابر؛ هستند معنا هم واو فتح با «وَسوسه» صدرم با صورت نیا رد .دباشمی صدرم

 و ودرهم گرفته صورت اختالط آن در که یپنهان یکالم یعنیه، وسوس چونهم وسواس

 است یوخطورات نامفهوم یوصدا «همهمه» همان گرید عبارت به؛ است نظمبی و برهم

 خاطر مستمر طور به و دشومی وارد قلب در وانس جنّ نیاطیش و نفس لهیوس به که

؛ رددنگ گرانید ومعلوم واضح که تاس یگفتن سخن ایو داردمی مشغول خود به را انسان
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 القاء ای؛ باطل( ارک)اف کندمی خطور ذهن به هک استی مضرّ و فائدهیب ارکاف یمعنا به ای

 دونت، باس گفتن سخن خود با لب ریز و یآهستگ هها، بآنج در است زشت هایشهیاند

 یوبدگمان ظنّ موجب که یدرصورت را گرانید به دادن پند نیمچند. هبشنو گوش هک آن

 اند. کاربرده به معنا نیهم هد، بگرد

 نتیز خوردن هم به از حاصل آهسته یصدا یمعنا هت، بمفردا در را وسواس لغت راغب

 یطلوبنام و بد افکار و خطورات یمعنا به زیون کندمی انیبر، گید آهسته یهرصدا و آالت

 گوش در که است یاتهآهس یصدا هیشب و دشومی دایپ انسان جان و دل در که داندمی

 د. انکرده هیزتشبین ین یصدا به را سواسو .دخواننمی فرو

 ثیحد یعنی) یطانیش خواطر و خاطره مانند یگرید اصطالحات از وسواس کلمه یازا در

 به غتل در که دشومی استفاده زین (کندمی خطور دل به که یاالتیخ و هاشهیاند ای نفس

 است شده اشاره زین میکر قرآن یشناسواژه درتتبّعات؛ است یوپنهان آرام ییصدا یمعنا

 هیاحازن انیجر نیا خواه؛ ندارد قتیحق که است نفس در یپنهان یصدا انیجر وسواس که

 نیا .یباطن فکر کی یسو از یاحتّی یجنّ طانیش جانب از واهد، خباش یانسان طانیش

 نفس در خداوند طرف از هک وآنچه والهام یوح مقابل در را نس، آوسوا از برداشت
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 دسرمی انسان وجان دل به که یمورا تمام بیترت نیدب .ددهمی رارق ،دشومی القاء انسان

 وقدر  قضا از که وآنچه ردیگمی یجا وسواس فیتعر طهیح ردت، سینها آن در یریوخ

  .دشومی خوانده «وآرزو دیام» گرددمی القاء ریخ به یمنته

 و یآهستگ به یامر به کردن دعوت» یمعنا در را سواسوی، ومعان فیتعار نیا بر عالوه

 د. انکرده استعمال زین «یپنهان

 امطلوبن و ناخواستهی محتوا و شهیاندی نوع رل، باص دری فارس وی عرب زبان در وسواس 

 آنان نطایش پس؛ «طانیالش لهُما فوسوَس» که است آمده زین میکر قرآن رد .دکنمی داللت

 گفته یمعنا به هم و طانیشی معنا به هم واو( )فتح با «وسواس»ین، بنابرا؛ کرد وسوسه را

  .تاسآمیز وسوسه

ت، اس رفته کار به الذکر فوق مختلف یمعان در نکهیا بر الوه، ع«وسَّ » ماده از «وسواس»

 ذهن آن یپ در و شده جادیا سوداء یغلبه اثر در که دشومی اطالق یمرض به نیمچنه

  .دگردمی لیزا انانس وعقل
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 دراصطالح وسواس

 با ییآشنا از عبارتند که دشومی ترکوچک بحث دو شامل اصطالح در وسواس فیتعر 

ن، رآق ریتفس و ریتعب با آن یسهیمقا و یشناسروان علم منظر از وسواس مفهوم و معنا

 قیدق نییتب و نییعع. تموضو نیا درمورد عرف و یاسالم قهفی، نیدهای موزهآت، ایوار

 نقاط از میبتوان که دشومی موجبها آن یسهیمقا و زهحو دو نیا در وسواس موضوع

  .یمگردمند بهره اختالل نیا درمان و یریشگیپهای راه نیتدو در طهیح هردو قوت

 یشناسروان اصطالح در وسواس

 ریاس ندهمان که دشومی ق اطال یاضطراب اختالل نوع کی بهشناسان روان نظر از وسواس

 ترسالمت عیوس سطح ودر فرد یروان بهداشت تواندش، میخود نوع هم هاییماریب

 ونگوناگهای استرس وها فشار اثر در که اختالل نید. اکن دیتهد را وجامعه خانواده یروان

 در تواندمید، ریگمی کلغ، شبلو و یکودک دوره کالتمش الخصوص یلع ،یروان

 هب را آنان یزندگ و کند جادیا مبتال افراد یبرا زین را یادیز یجسم مشکالت درازمدت

 د. افکن مخاطره
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 زدگان جن ای نیمجان یزمره در را هایوسواس یوسط قرون در و یدمیال هفدهم درقرن

 ورود اثر بر و ندشومی وارد آنان بدن در انیجن که بود آن بر باورشان و دادندمی قرار

ها اجبار نانآ .ددهمی انجام را یاگونه وسواسهای رفتار دهش وانهید نسانن، ابد درها آن

 فیوتوص یتلق ینید یایخولیمال کی عالئم وها نشانه عنوان به لباغ راها ووسواس

  .دکردنمی

ه، نگاشت (4171) یگرلیتحل روان درباره که یرکتابا، در اختالل نیا دیفرو گموندیز

کننده وانهید یماریب کی را اختالل نیا یت. واس دهینام «وسواس یروان اختالل» ای «نوروز»

 را یاثرات چنان تواندنمی هم یروان یروح توهم نیترانهیوحش یحت که کندمی فیتوص

های نشکوا از که یارکاف از است عبارت وسواس داردکه اعتقاد دیروفد. آور وجود به

 که تاس معتقد باره نیدراوا .دریگمی نشأتی جنس -یروان اضطراب برابر در فردی دفاع

 اساس هک درسمی نظر به وند، چبودنی مذهبی میمفاه احتماالّی وسواس رکف میمفاه نیاول

 د. باش طانیش ریأثه، تژیو هی، بمذهب جربهن، تآیی دآیپد

 ای یرفتار و یروان اختالالت یآمار و یصیتشخ یبندطبقه نیآخر در وسواس کلمه

DSM- IV راجبا -وسواس اختالل (OCD) و افکار بروز هن، بعنوا نیت. ااس شده دهینام 


