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Abstract
Most of the people are unfortunately known to be suffering from obsession, one of

the psychopathy. This is one of the factors that has impacts on both individual and

social life of a person; therefore, knowing what obsession, its symptoms and the

precautionary steps to avoid it can be regarded as an important step to help curing this

psychopathy. The Holy Quran, a complete version of the human's life, and also what

the innocents have advised have provided solutions to this. Obsession in Nas Verse,

one of the Quran's verses, is known as one of the outer forces that stimulates humans.

From Quran's point of view, the Evil, soul, and Satan are known as the main three
factors creating obsession.
Resorting, head less ness and choose the pattern and physician one of the best way

that introduce in this narrative in this writing to point the remedy that consideration in

Quran narrative.

In most of sick obsession persons that they didn’t have enough knowledge about

religious. Juris prudence affairs that cause these disorder such examples of obsessions

: are remedy for uncleanness obsessions, obsession in ablutions and obsessions in

prayer that definition with juris consult.
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بحث
روایاتوقرآنمنظرازوسواسووسوسهمفهوم-1

ازمنظورو(طهواعرافناس،مبارکههایسوره)آمدهکریمقرآندر«وسواس»واژهمتعددی،آیاتدر
افکاریسوبهافرادشودمیباعثوبودهعقلذهاببامترادفکهاستفکریوروانیاختاللنوعیآن

.بزنندناپسندیانادرسترفتارهایبهدستنتیجهدروشوندکشیدهناخواسته
وسواسانواع-2

فکریوسواس-

عملیوسواس-

گیرینتیجه
وسهوسافرادهمهکهاستآنازحاکیقرآنیرهنمودهایکهشودمیمشخصکریمقرآندرنگرشبا

ابعادهمهبهکاملاحاطهدلیلبهمتعالخداوند.گردندوسوسهگرفتارکهدارندرااینقابلیتوپذیرند
لقابنیزقرآندرویهایتوصیهوداردانساندرونیتحوالتازجامعوعمیقشناختانسان،وجودی

.استوسواسبیماریمانندانساناجتماعیوروانیمعضالتحلدرموثروتوجه
کارهایشاینبامی کندگمانچندهرآخرتش،همواستجهنّمدنیایشهمکهبداندبایدوسواسیبیمار

(ع)امیرالمؤمنینگفته یاینمصداقواستشیطانکاروسوسه گریبداندبایدامّامی بردبهشتسویبهراه
:فرمودندکهاست

پرورشارشانکندروگرفتجاىهاشانسینهدربافتدام هاآنانازاووگرفتندخودپشتوانه یراشیطان
وبرداشانخطراهبه.بوداوسخنگفتندمىچهآنونمودمىایشانبهشیطاندیدند،مىچهآنپس.یافت
.آراستآناندیده یدررازشت

بیماریتلفمخابعادمعصومینروایاتوکریمقرآنآیاتازاستفادهباکهبوداینبرسعیمقالهایندر
کهبدانندبایداوّالًوسواسیاشخاصبنابراین.کنیمبیانراآندرمانهایراهوکردهشناساییراوسواس

شد،بیانناکخطربیماریاینعالجخصوصدرکهمواردیبهثانیاًوباشندخودعالجفکروهستندبیمار
.نمایدآنانحالشاملراخودرحمتولطفنظرنیزمتعالخداوندتاکنندعملجدّا

مقدمه
ومالاعدرآشکارتفاوتنوعیولیباشند،میسالمظاهریدارایکههستندافرادیانسان هامیاندر
واشتهدحضوربشریجوامعهمةدرکهافراداین گونه.داردوجودجامعهعادیافرادبهنسبتآنانرفتار

اطمینانیکسبهودارندشکّچیزهمهبهمی کنندسخت گیریزندگیاموردرمتعارفحدّازبیشدارند؛
حتّیوالمیاسجامعهدرمتأسفانهکهافراداینبه.می دهندانجامتردیدباراخودازکارهایبسیاریوندارند

.می شودگفتهوسواسیافرادمی شوند،یافتنیزشیعیانمیاندر
وغنیافرادی،فکرینظرازرامسلمانانتااستکوشیدهونمودهمبارزهسختیبهوسواسبااسالمدین
نوعیک،خودتصمیمیبیوشکچون،نگردندوتردیدشکووسواسیافکاردچارگاههیچتابسازدتوانا

درمانوریپیشگیراههمچنینوآنپیدایشعلّتوبیماریشناختکهاینبهتوجهبا.استمهلکبیماری
منظوربهیمکرقرآنویژهبهدینیمنابعبهمراجعهاست،مؤثربسیارروحیوجسمیهایبیماریبهبوددر

جملهزاروانیوجسمیمختلفمشکالتدرمانوشناختپیرامونآنارزشمندهایتوصیهازگیریبهره
.باشدمیضروریوسواسبیماری

الشتمقالهایندراست،شدهپرداختهوسواسموضوعبهاختصارواجمالصورتبهفوقهایمقالهدر
عللوواسوسازبیشتریانواعسپسشود،ارائهقرآنمنظرازوسوسهووسواسازکاملیتعریفکهشده

بیانوسواسزاپیشگیریودرمانقرآنیراهکارهایادامهدر.گرددبیانکاملبطوروسواسیرفتارپیدایش
.استدهشبررسیفقهینظرازباشدمیشایعبسیارکهوسواسوقوعازمواردیدرمانآخردرواستشده

منابع
.حوزهادبنشر:قمجلد،18العرب،لسان.(ق1405)مکرممحمدبنمنظور،ابن•
.اسالمیذخائرمجمع:قم.اسالمدروسواسووسوسهدرمانوشناخت.(1379)محمودبهبهانی،•
پیامانتشارات:تهران،رضا،زادهرجب:مترجم،الصالهاسرار.(ق.ه1420)جوادمیرزاملکیتبریزی،•

.آزادی
.جابیفرهنگیوعلمیانتشاراتمرکز.نفسمعرفت.(1362)حسنآملی،زادهحسن•
.ینمدرسجامعهبهوابستهاالسالمیالنشرمؤسسه:المسائل،قمتوضیح.(1368)اهللروحخمینی،•
.(س)خمینیامامآثارنشروتنظیمموسسه:تهرانحدیث،چهلرحش.(1368)اهللروحخمینی،•
دفتر:قم،همدانیموسویمحمدباقرمترجم.تفسیرالمیزانترجمه.(1360)حسینمحمدسیدطباطبایی،•

.اسالمیانتشارات
.نتهرا.مصطفویجوادترجمه،2جلد.کافیاصول.(ق1329)یعقوببنمحمدکلینی،•
.الزهرامطالعاتیفرهنگیموسسهوسواس،.(1387)حسینمظاهری،•

چکیده
عواملازکییمی شود،مشاهدهجامعهافرادبیشتردرمتاسفانهکهروانیاختالالتازیکیعنوانبهوسواس

آنیشپیداعلّتووسواسشناختروایناز.سازدمیرامختلفردواجتماعیفردیزندگیکهاستمهمی
نسخهوانعنبهکریمنآقر.باشداختاللایندرماندرمهمیگامتواندمیازآنپیشگیریهایراههمچنینو

.اندپرداختهوسواسمعرفیبهپیشگیرانههایحلراهارائهبا(ع)معصومینروایاتنیزوبشرزندگیکامل
منظراز.می کنندتحریکراآدمیکهاسترفتهکاربهبیرونینیروهایمعنایبه«ناس»سورةدروسواس

کلتو.اندشدهمطرحوسواسعواملعنوانبهسیرتابلیسهایانسانونفسشیطان،عاملسهقرآن،
نوشتارایندر.استشدهمعرفیروایاتدردرمانعنوانبهدرمانیذکروالگوانتخاباعتنایی،بی،توسل،

عدمتعلبهوسواسیبیمارانازبسیاریکهاینبهتوجهباوروایاتقرآندرمطرحهایدرمانارائهضمن
درمان»مانندوسواسازمواردیفقهیدرمانونکات،اندشدهاختاللایندچارفقهیمسائلازآگاهی

شدهیینتبمسالهاینبهفقهارویکردو«نمازدروسواس»،«غسلدروسواس»،«پاکیونجاستدروسواس
.است

روایاتقرآن،وسواس،درمانوسواس،:کلیدیژگانوا

قرآندیدگاهازوسواسبروزعلل-3
شدهیادوسهوسبروزدرموثرعاملسهعنوانبهسیرتابلیسانسان هایونفسشیطان،ازکریمقرآندر
.است

:وسواسبیماریهایریشهوعوامل-4
وادثح،نامطلوبتربیتیهایروش،نوجوانیدورانبحرانهای،وراثتعامل،آگاهیوشناختنداشتن

کودکیدورانتلخ
وسواسدرمانعملیراهکارهای-5

خودتدااببایدانسانولیاست،آسانبسیارعملوعلمباروانیهایبیماریسایرهمچونوسواس،درمان
ذیلرحشبهمی شودتوصیهوسواسدرماندرکهمواردی.برآیدعالجدرصددآنازپسوبداندمریضرا

:است
صفتاینعرفبرایخدابارابطهوتوسّلدعا،بیماری،ایندرمانبرایسفارشاوّلین:توسلودعا-

.استرذیله
وقتاوّلمازنازکهاستاینمی کنیم،استفادهقرآنازکهدیگریمطلب:نمازازگرفتنکمک-

الصَّالةوَبِالصَّبْرِاسْتَعينُوا:شدهتکرارباردوقرآندرشریفهآیه یاین.گرفتکمکباید
مقاماتبهراانانسگناهازاجتناب.استگناهازاجتنابوتقواسوممطلب:گناهازاجتنابوتقوا-

.می رساندواالیی
اهکارهارسایروتوسّلودعاآن،بدونوداردفوق العاه ایاهمیتکهدیگریمطلب:اعتناییبی-

یعنیفی،منةمبارز،دادانجامجهتایندربایدکهکاریو.استشخصفعالیّتوتالشندارد،فایده ای
شیطانودرونیطانشچهآنبهاعتناییبیمی گوید،تخیّلشچهآنبهنمودنبی اعتناییاست؛اعتناییبی

.می بردبینازراوسوسهبی اعتناییاین.خواهدمیاوازبرونش
الگوییالبتهت،اسالگوانتخابکند،مراعاتوسواسیشخصبایدکهدیگرینکته ی:الگوانتخاب-
.نباشدمشکلایندچارخودکه
طوربهبایدواسیوسکهاستاینتلقینازمقصودوداردمؤثریبسیارنقشزندگیدرتلقین:تلقین-

درمانرادرداینبایداست،بزرگیدرداینوهستموسواسیمنکهبگویدوبزندحرفخودباجدی
.کنم
علمایعلم.باشد«مراقبه»اهلبایدوسواسیکهاستاینشدگفتهآنچههمه یازمهم تر:مراقبه-

استمفیدیوسواسبرایفقطنهمراقبهقانوناینو.دارندپافشاریبسیار«مراقبه»قانونمورددراخالق
.استچاره سازرذیلهصفاتهمه یدرمانبرایبلکه
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