
 
 
 

 :سسبًذ، اص جولٍِسَسِ ثِ اًسبى آسیت هی: وسوسههای آسیب
 

 :روحی روانیآسیب 
 
ّب ثسیبس دسگیش است ثبػث اختالل  کِ رّي ٍ فکش آىضَد ثِ دلیل ایيٍسَسِ فکشی ثبػث آسیت سٍحی سٍاًی هی  

آیذ، اگش اص پشٍسدگبس ػبلن ٍ اص ؼشف  ؼَس ًبخَدآگبُ دس رّي ٍ هغض ٍ دل اًسبى هیّبیی کِ ثِضَد ثِ چیضفکشی هی
 .گَیین ٍسَسِگَیین الْبم ٍ اگش اص ؼشف ضیؽبى ثبضذ ثِ آى هیػبلن هلکَت ثبضذ هی

 
 :  جسمیآسیب 

 
-کِ ثسیبس دس ضستطَ ٍ ًظبفت سش ٍ کبس داسد ثبػث هیضَد ثِ دلیل ایيػولی ثبػث آسیت جسوی هیٍسَسِ 

ثبػث اص ّن پبضیذى ثسیبسی اص  . ّبی جذی لشاس گیشدضَد جسن یِ صٍدی دس هؼشض ثیوبسی پَستی ٍ آسیت
ّب ضذُ، چِ ثسب کِ ایي سریلِ، افشاد سا اص جبهؼِ هؽشٍد  ّب ثشای ثچِّب ٍ هٌجش ثِ ؼالق، ثذثختی ٍ ػمذُخبًَادُ

-جبی ٍسَاسی، دیَاًگی ثگزاسین، اضتجبُ ًکشدُگیشی ثِ اٍ دادُ است ٍ اگش اسن آى سا ثِکشدُ ٍ یک حبلت گَضِ
دس جلذ اٍل اصَل کبفی، دس ثبة ػمل ٍ جْل چٌیي ًمل  ( سُ)هشحَم ثمِ االسالم کلیٌی . ٍسَاس یؼٌی دیَاًِ. این
یبثي سسَل اهلل ایي  : ٍ اص ػمل کسی تؼشیف کشد؛ دس ظوي تؼشیف گفت( ع)کسی آهذ خذهت اهبم صبدق : کٌذهی

ای تجؼیت اٍ  ػجت ػبللی است کِ تبثغ ضیؽبى است ٍ ثِ اًذاصُ: حعشت فشهَدًذ. فشد دس ٍظَ ٍ ًوبص ٍسَاس است
گَیذ کبسّبی  اص ضیؽبى هؼلَم است کِ اگش اص خَدش ثپشسٌذ کِ کبسّبی تَ کبسّبی ضیؽبًی است خَدش ّن هی

 (.  19، ظ 1اصَل کبفی، ج )ضیؽبًی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضَد؛ صیشا  ػٌَاى یک اخالل سٍاًی، یب ّوبى ٍسَاس فکشی کِ تَسػ ضیؽبى ثش اًگیختِ هیٍسَسِ یب ٍسَاس ثِ
سَی افکبس ًبخَاستِ، هضاحن ٍ هزهَم ثکطبًذ تب ثذیي ٍسیلِ،سفتبسّبی ًبپسٌذ ٍ  کبس ضیؽبى آى است کِ افشاد سا ثِ

اػوبل ًبدسستی اص آًبى صبدس ضَد ٍ ّوچٌیي دس هتَى ٍ هٌبثغ اسالهی ثِ اظؽشاة صا ثَدى ٍسَاس ًیض اضبسُ  
ّبیی دس استجبغ  تش ثِ ٍسَاسػٌَاى ًتیجِ ٍ پیبهذی اص ٍسَاس فکشی هؽشح ضذُ کِ ثیصضذُ ٍ ٍسَاس ػولی ثِ

ٍسَاس ؼْبست ٍ ًجبست اضبسُ  .. ثب اًجبم اػوبل ٍ فشایط هزّجی ٍ دیٌی هثل ضک دس ٍظَ، غسل ٍ ًیت ًوبص ٍ
خَسین کِ تفبٍت هحسَسی ثیي دٍ سٍیکشد  ضذُ است کِ ّش دٍ سٍیکشد ثِ تؼشیف هطبثْی اص ٍسَاس ثش هی

کٌذ ٍ حتی ثبػث اختالل  ّبی جذی ٍاسد هیایي ٍسَاس اص لحبؾ جسوی ٍ سٍحی ثِ اًسبى آسیت. هَجَد ًیست
 .ضَدپبضیذگی دس خبًَادُ هیٍ اص ّن
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الخٌََّْربسِ  هِي ضَرش  الَْٓسٕرَٓاسِ   »لشآى کشین ٍ احبدیث، دس هَسد ٍسَاس ثذاى اضبسُ ضذُ ضذُ است اص جولِ لشآى، دس 

سٍایرت  ( ع)ػیبضى ثِ اسٌبدش اص اثبى ثي تغلت اص جؼفش ثري هحورذ   ( 5ٍ  4/ ًبس)« یَٔٓسَِٕسٔ فىِ صٔذٍٔسِ الٌَّبسِالَّزِى 
ِ   : کشدُ کِ گفت سسَل خذا صلّى اللَِّ ػلیِ ٍ آلِ فشهَد اش دٍ  ّیچ هؤهٌى ًیست هگش ایٌکِ ثرشاى للرت اٍ دس سریٌ

کٌرذ،  کٌذ ٍ دس گَش دیگش ٍسَاس خٌّربس ٍسَسرِ هری   دهذ ٍ الْبم هیگَش است یک گَش سا فشضتِ دس آى هی
کٌذ ایطبى سا ثرش ٍحرى   ًوبیذ ٍ ایي لَل اٍست، ٍ ایّذّن ثشٍح هٌِ، ٍ تأییذ هیپس هؤهي سا خذا ثِ فشضتِ تأییذ هی

 .(399: ، ظ27 تشجوِ هجوغ الجیبى فی تفسیش المشآى، ج . )اى اص خَدش ٍ فشضتِ
» ؼَس خالصِ، ٍسَسرِ ظرذّ یمریي اسرت، کرِ ثرِ صربحت آى       ثشای ٍسَسِ تؼبسیف هختلفی اسائِ ضذُ است ٍلی ثِ

دًیرب ٍ آخرشت   . ترش اسرت  ایي سریلِ اص سریلِ جْل خیلری هْرن  . گَیٌذ ٍ یک سریلِ ثسیبس ثضسگی استهی« ٍسَاس
ثرِ هؼٌربى    "ٍسرَاس "دس هجوغ الجیربى، آهرذُ کرِ کلورِ     . کطبًذّب هیاًسبى سا ثِ ثذثختی. کٌذاًسبى سا تجبُ هی

. ( 570، ظ 10هجورغ الجیربى، ج   )سسذ  گَش هىًحَى کِ گَیى صذایى آّستِ است کِ ثِ حذیث ًفس است، ثِ
کٌرذ، ٍ ثرِ هحعرى کرِ      ؼَس هذاٍم آدهى سا ٍسَسِ هىضیؽبى سا اص ایي جْت خٌّبس خَاًذُ کِ ثِ: اًذ گفتِثؼعى 

آیرذ   ضَد، جلَ هرى  سٍد، ثبص ّویي کِ اًسبى اص یبد خذا غبفل هى ضَد ٍ ػمت هى افتذ پٌْبى هى اًسبى ثِ یبد خذا هى
 .ضیؽبًیخؽَسات سحوبًی ٍ خؽَسات :اًسبى دٍ ًحَُ خؽَسات داسد. پشداصد ٍ ثِ ٍسَسِ هى

ضربى  افشادی کرِ ساثؽرِ ثرب خرذای    . گَیٌذخؽَسات سحوبًی هشثَغ ثِ خذاست؛ کِ ثِ آى الْبهبت سحوبًی ٍحی هی
ؼَسی کرِ ایري ًفْورذ، ثرِ ًحرَ خؽرَس،       کِ هالئکِ ثِیؼٌی دس حبلی. هحکن ثبضذ، اص ایي ًحَُ خؽَسات صیبد داسًذ

ساُ ٍالؼری سا  . کٌرین کرِ هرؤهي الْربم داسد    خَثی استفبدُ هیاًذاصد اص ًظش لشاى ٍ سٍایبت ثِحمیمت سا دس دل اٍ هی
تَاًذ ثِ خَدی خَد ساُ پیرذا کٌرذ ٍ ثرِ ایري     اکش ساثؽِ ثب خذایص هحکن ثبضذ، هی. دٌّذهالئکِ ثِ هؤهي ًطبى هی

الرن رَالِرکٓ   »: فشهبیرذ دس اٍل سَسُ ثمرشُ هری  . یؼٌی ػٌبیت خبظ خذا. الْبم دس لشآى ضشیف ّذایت گفتِ ضذُ است
. کٌرذ ای دس اٍ ًیست، افشاد ثب تمرَی سا ّرذایت هری   ایي لشآى، کِ ضکّ ٍ ضجِْ« الْکِتَتٔ لَب سٓیٕتٓ  فِیِِ  ّٔذٖى ل لْؤتَّمِیي

إًَِّب ّٓذٓیٌَٕبُٔ السَّرجِیلَ إِهَّرب   ». یؼٌی لشآى ّبدی است ثشای ّوِ( 185/ ثمشُ)« ّٔذٖى ل لٌَّبس»: فشهبیذدس ّویي سَسُ هی
. اهب ایي ّذایتی کِ دس اٍل سَسُ ثمرشُ گفترِ ضرذُ یؼٌری الْربم     . پیبهجش آهذُ ثشای ّذایت ّوِ« ضَبکِشًا ٍٓ إِهَّب کَفَُسٖا

ُ ی آى خؽَسات هری ٍاسؽِیک خؽَساتی داسد کِ ثِهؤهي . یؼٌی ػٌبیت خبظ خذا ّربی سرالهتی سا پیرذا    تَاًرذ سا
 .اسرت ترش  تش ثبضذ، ایي الْبهربت ثریص  ی خذا ثیصّش چِ ساثؽِ. هبًٌذّب ًویثستهؼوَالً ایي ؼَس افشاد دس ثي. کٌذ

اش ثب خذا هحکن ًجبضذ، یب الؼیربر ثربهلل فبسرك، گٌبّکبسیرب الؼیربر ثربهلل کربفش        اهب اگش اًسبى ساثؽِ: خؽَسات ضیؽبًی
ضرَد ٍ یرک خؽرَساتی ّرن اص     تش هیتش ثبضذ خؽَساتص اص ًفس اهبسُ ٍ اص ضیؽبى ثیصثبضذ، ّش چِ سمَؼص ثیص
افرشاد فبسرك ٍ   ( 121/ اًؼربم )« إِىَّ الطَّیٓبؼِیيَ لَیَٔحَٔىَ إِلىٓ إٍَٔلِیٓربئِْنٕ لِیٔجٓربدِلَُکُنٕ  ».  ضَدسفیك ثذ کِ هجتال ثِ آى هی
دس آخرشیي  . ضًَذ کِ ثیبیٌذ ثب ضوب هجبدلِ ٍ هجبحثِ کٌٌرذ ّب اص ؼشف ضیؽبى الْبم هیافشادی کِ سکَت کشدًذ آى

الٌَّبسِ هٓلِکِ الٌَّبسِ إِلَِِ الٌَّبسِ هِي ضَش  الَْٓسَٕٓاسِ الخٌََّْربسِ الَّرزِى یَٔٓسٕرَِسٔ فرىِ        لُلْ أَػَٔرُ ثِشَةّ»: فشهبیذسَسُ لشآى هی
اص ضرش ٍسرَاس، اص ضرش خٌربس،     : ثشم ثِ تَ تب سِ ثربس خذایب پٌبُ هی( 6تب  1/ ًبس)« صٔذٍٔسِ الٌَّبسِ هِيَ الْجٌَِّةِ ٍٓ الٌَّبسِ

دل اًسربى سا هتوبیرل ثرِ    . کٌذکٌذ، ٍ دل اًسبى سا ٍاسًٍِ هیکسی کِ ثِ ًحَ خؽَس ثب دل اًسبى ثبصی هییؼٌی آى
ایرذ ضریؽبى   کرِ ضروب ضرٌیذُ   ایري . کٌذ ٍ کبس ضیؽبى ّویي اسرت کٌذ ٍ گبّی ّن ضیؽبى ایي کبس سا هیگٌبُ هی

چرِ  چٌربى . دّذآیذ ساُ ظاللت سا ًطبى ضوب هییؼٌی خؽَسات؛ ٍ ضیؽبى هی. کٌذ هؼٌبیص ّویي استٍسَسِ هی
ِ   ثِ چیض. کطبًذ ثِ ساُ ظاللتثٌذد ٍ ضوب سا هیکٌذ ٍ ساُ سؼبدت سا هیسفیك ثذ ّن ضوب سا گوشاُ هی -ّربیی کرِ ثر

گرَیین  آیذ، اگش اص پشٍسدگبس ػبلن ٍ اص ؼشف ػربلن هلکرَت ثبضرذ هری    ؼَس ًبخَدآگبُ دس رّي ٍ هغض ٍ دل اًسبى هی
ٍسَسرِ ثرشای آى افرشادی اسرت کرِ      : فشهبیرذ لشآى هری . گَیین ٍسَسِالْبم؛ ٍ اگش اص ؼشف ضیؽبى ثبضذ ثِ آى هی

کرس  آى»(: 36/ صخرشف )« ٍٓ هٓي یٓؼٕصٔ ػٓي رِکْشِ الشَّحٕوٓبىِ ًُمَیِّطٕ لَِٔ ضَیٕؽَبًًب فََْٔٓ لَِٔ لَشِیي»: ضبى ثب خذا کن استساثؽِ
کسبًی کِ ثب خرذا سرش   آى: فشهبیذهی« گوبًین کِ ّویطِ ثب اٍ ثبضذکِ اص یبد خذا سٍی ثشگشداًذ ضیؽبًی سا ثش اٍ هی

آیرذ ٍ  کسبًی کِ غبفل اص یبد خرذا ّسرتٌذ، ضریؽبًی هری    خَاًٌذ، آىکسبًی کِ ًوبص اٍل ٍلت ًویٍ کبس ًذاسًذ، آى
-ّرب سا دس دل اٍ هری  یؼٌری ظراللت  . داسداست کِ اٍ سا ثِ ٍسَسرِ ٍا هری  ٍ کبسش ایي. ّویطِ ّوشاُ اٍ خَاّذ ثَد

دس خبًرِ  . ثیٌرذ ثٌبثشایي اص ًظش لشآى، ثشای آدم ٍسَاسی یک ضیؽبى است؛ ٍ لَ ایٌکرِ ایري ضریؽبى سا ًوری    . اًذاصد
ایري  . صًرذ دائوربَ ّرن ثرب اٍ حرشف هری     . جب ضیؽبى ثب اٍسرت ثبضذ، خَاثیذُ ثبضذ، دس هَلغ ًوبص ٍ ٍظَ ٍ غسل، ّوِ

-گبّی هستمین است، یؼٌی ساستی گٌبُ سا ضریشیي جلرَُ هری   : ضَد دٍ لسن استخؽَساتی کِ دس دل اًذاختِ هی
اهب گبّی خٌبس است ٍ هؼٌبی خٌبس ایري اسرت کرِ    . چشاًی کي؛ غیجت کي؛ تْوت ثضىگَیذ کِ چطندّذ ٍ هی
ؼَس هستمین اًسربى سا ثرِ   ٍسَسِ دٍ لسن ضذ، یکی ٍسَسِ یب خؽَساتی کِ ثِپس . گشیکٌذ ثب تَجیٍِسَسِ هی
-کٌذ یک دلیل ّن ثشایص هری کِ ٍسَسِ هیثش ایيیؼٌی ػالٍُ. داسد؛ ٍ لسن دیگش، ٍسَسِ خٌبس استگٌبُ ٍا هی

یرک آدم  . ایري، خؽرشش اص خؽرش اٍل خیلری ثربالتش اسرت      . کٌرذ کٌذ؛ اص ساُ دیي اٍ سا ثیچربسُ هری  آٍسد؛ تَجیِ هی
ٍلی ٍسرَاس اگرش دسرت    . کبس هوکي است تَثِ کٌذکِ گٌبُثشای ایي. کبس خیلی ثبالتش استٍسَاسی خؽشش اص گٌبُ

ٍلتری ّرن دسرت اص کربسش ثرش      . اش ایي است کِ دست اص کبسش ثرشداسد صیشا تَثِ. کٌذاص کبسش ثش ًذاسد، تَثِ ًوی
 .  ضَدضَد، ٍ ثِ جبّبی خؽشًبکی کطیذُ هیآیذ ٍ دلص ّن سیبُ هیًذاسد گٌبُ سٍی گٌبُ هی

 

 
 
 
 

 :ضَد اص جولِثِ دٍ ًَع تمسین هیٍسَسِ 
 

 :فکریوسوسه 
-هؼورَالً اص ظرؼف اسادُ پیرذا هری    . گَیٌذی فکشی هیٍسَسِ گبّی هشثَغ ثِ دل است ًِ ػول؛ کِ ثِ آى ٍسَسِ

یؼٌی ٍلتی اًسبى اػصبثص ظؼیف ضذ، سختی صیبد دیذ، هصیجت ثضسگی ثرِ اٍ سسریذ، اص ًظرش سٍحری دچربس      . ضَد
یرک ٍلرت ایري ٍسَسرِ ثربال      . گبّی فمػ ضک ٍ ضجِْ است. فکشی هشاتت داسدضَد ٍسَسِّبی فکشی هیٍسَسِ

ایي یک لسن اص ٍسَسرِ  !. داًذاصالً کبسّبی خذاسا ظبلوبًِ هی: گَیذکِ ثِ خذا ثذ هیسسذ ثِ جبییسٍد حتی هیهی
گبّی هشثَغ ثِ دًیبیص ٍ گبّی ساجغ ثرِ کبسّربیص، گربّی ساجرغ ثرِ هرشدم       . السبم دیگشی ّن داسد. فکشی است

اش خیلی آسبى است ٍ آى ایي است کِ ٍلتری  ّبی فکشی هؼبلجٍِسَسِ. است« سَء ظي»ٍسَسِ فکشی داسد کِ 
ثب کسری حرشف   . کٌذ، ضکص سا ثِ حسبة ًیبٍسد؛ اّویت ًذّذهثالً تب ضک هی. ضک آهذ جلَ، خَد سا هٌصشف کٌذ

کرن اص ثریي   کطذ کِ ایي ضک کنٍ ثذیي تشتیت ؼَلی ًوی. خَدش سا هٌصشف کٌذ. یب چیضی سا ثشداسد ثخَسد. ثضًذ
ٔ لَیٕسٓ لَِٔ سٔلْؽَبىٌ ػٓلىٓ الَّزِیيَ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ ػٓلرىٓ »: سیطِ لشآًی داسد. ًسجت ثِ ضیؽبى ثی اػتٌبیی ثکٌیذ. سٍدهی ِرنٕ    إًَِِّ سٓثِّْ

ثب چٌذ تب تأکیرذی کرِ اّرل    ( 100ٍ  99/ ًحل)« یٓتََٓکَّلَُىَ، إًَِّوٓب سٔلْؽٌَُِٔ ػٓلىٓ الَّزِیيَ یٓتََٓلًَََِّٕٔ ٍٓ الَّزِیيَ ّٔن ثِِِ هٔطْشِکَُى
اهب کذام اًسربى  آى اًسربًی کرِ پٌربّص خرذا      . ضیؽبى سلؽِ ثش اًسبى ًذاسد: فشهبیذ کِػلن خَة تَجِ داسًذ هی

 .  است اش ثب خذایص هحکنآى اًسبًی کِ ساثؽِ. است
 

 :عملیوسوسه 
کرِ ایري   هثرل ایري  . ّب گبّی ٍسَسِ ػولی دس لجربس اسرت  دس غیش همذس. کٌذاهب ٍسَسِ ػولی دس افشاد فشق هی

آیذ ایي یک ًَع ٍسَسرِ ػولری اسرت کرِ     دٍصًذ ثِ دلص ًویّش لجبسی کِ هی. آیذپَضذ ثِ دلص ًویلجبس سا هی
-ای کثیرف ّب ثِ اًرذاصُ ّب ٍ هشدیؼٌی ثؼعی اص صى. ثؼعی اص ًظش ًظبفت. ّب ثِ ایي ًَع ٍسَسِ دچبسًذثسیبس اص خبًن
ثیٌی چبدسش یکجب افتبدُ ضلَاسش جربی  ٍلتی ٍاسد خبًِ ثطَی هی. ّبی دس اؼبق اٍ تبسیک ضذُ استاًذکِ ضیطِ

ایی تویضاًذ کِ ّش سٍص ثبیرذ جربسٍ کٌٌرذ، ًظبفرت کٌٌرذ؛ ٍ ثربالخشُ یرک        دیگش ٍ یک ػذُ دیگشی ّستٌذ ثِ اًذاصُ
یؼٌی اگرش دسرتص سا   . فکشّب، ٍسَسِ دس هیکشٍة استگبّی دس هتجذّدیي، دس سٍضي. گشی دس ًظبفت داسدٍسَاس

ایي چٌیي فرشدی اٍل ثبیرذ ثذاًذکرِ دیَاًرِ اسرت ٍ دٍم ثبیرذ ثذاًرذ کرِ         ! ضَیذثِ لجبسص ثگزاسد، فَساً ثب الکل هی
 .  کٌذ ٍ ضیؽبى لشیي اٍ ضذُ استخٌّبس اٍ سا ٍاداس ثِ ایي کبس هی

های آن در  خانواده از  منظر قرآن و روایاتبررسی وسواس فردی و آسیب :  

   : ف:اؼوِ هل خؽیَی* ، جمال فرزند وحی* *

 ثْطتیػلَم لشآًی ضْیذ اضشفی اصفْبًی کشهبًطبُ، کشهبًطبُ ، ثلَاس ضْیذ داًطکذُ  *       
 farzandwahy@yahoo.com، 09183366193ساصی، ػعَ ّیئت ػلوی داًطگبُ **

 


